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N. l.- FAZENDA.- El\1 3 DE JANEIRO DE 1831. 

Manda que na deducção das terças partes dos officios de justiça 
se observe o que estava em pratica antes da Lei de H de ou .. 
tubro de !827. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, elo Conselho de Sua Magestade o Im
perador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda, e Presidente do Thesouro Nacional: Faço 
saber á Junta da Fazenda da Provincia de Goyaz que 
Sua Magestade o Imperador, em vista do seu officio 
n. o 59, de 29 de Dezembro de :1829, e do de n. o 50, a que 
se refere, de 29 de Novembro de 1828, tendentes á 
duvida suscita da sobre a deducção rias terças partes dos 
officios de justiça : Houve por bem Determinar que se 
observe na referida Província quanto estava em pratica 
antes da Lei de H. de Outubro de 1827, não derogado 
JHll' ~lla, a qual, no caso em questão, só d ~z qu~ o~ 
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serventuarios não devem pagar mais do que a terça 
parte do rendimento dos officios, e nada mais indica 
sobre essa terça parte. O que se participa á mesma 
Junta para sua intelligencia e execução.- João José de 
Brito Gomes a fez no Rio de Janeiro em 3 de Janeiro 
de 183:1..- João José Rodrigues Vareiro a fez escrever. 
-Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

o:fli:.A:A:f\:.fi:A:f'\:1" 

N. 2.-JUSTIÇA.-EM 3 DE JANEIRO DE 1831. 

Manda passar ao Aggravista mais antigo, o se1Io da Chance! .. 
laria e toda a mais jurisdicção de Regedor. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo cessado as funcções de 
Chanceller, que V. Ex. occupa v a pela sua nomeação 
do Presidente da Provincia do Pará: Ordena Sua Ma .. 
gestade o Imperador que V. Ex. passe o sello e toda a 
mais jurisdicção que exercia como Regedor, ao Aggra
vista mais antigo, na conformidade da Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 3 de Janeiro de 
1831..- Visconde de Alcantara.- Sr. Bernardo José da 
Gama. 

N. 3.-MARINHA.-EM 3 DE JANEIRO DE 1831. 

Manda prestar provisoriamente no Juizo dos Feitos as justifica
ções que alguns Officiaes da Armada têm de dar relativamente 
á sua nacionalidade. 

Manda Sua M1gestade o Imperador pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da M trinha participar ao Con~e
llleiro Procurauor da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, para sua intelligencia e exeeução, que á vista 
do que inforrnára o Auditor Geral da Marinha sobre o 
obj ·elo da representação datada de 23 do mez tlnuo, 
reJa ti v a mente á inco1n retencia do Juizo da Auditoria., 
para nella se produzireJn as justifirações que alguns 
OUiciaes da Armada Nt~donal e Imperial pretendem 
prestar, de que se acham comprehendiuos na di~posição 
do § (6. o do art. 6. o do tit. 2. o da Constituição do 
Imperio, ou em algumas das excepções do art. 4r. o da 
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Carta de Lei de 2õ de Novembro ultimo : Tem resol .. 
vido (sem com tudo dar por decidida semelhante 
questão) que as mencionadas justificações se prestem 
no Juizo dos Feito-; da Corôa; até porque deste modo 
se conseguirá obtrl-as com a brevidade que convem, 
sem atrazo dos Conselhos de Guerra, e outras dili
gencias; de que se acha sobrecarregada aquella Audi-· 
toria, como pondera o mesmo Auditor no citado 
officio. 

Paco em 3 de Janeiro de i831.- Marquez de Para
naguâ. 

N. 4.-FAZENDA.-EM ~DE .JANEIRO DE i83L 

Regula os direitos que deve pagar o algodão exportado. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Alb uqurrque, do Conselho de Sua Magestade o Im
perador, Mlllistro e Sect·etario de Estado dos ~egocios 
da Fazenda, e Presidente do Thesouro Nacion::ll: Faço 
sabet· á Junta da Fazenda da Provincia de .....•. que 
Sua MagesLade o Imperador, Ha por bem Mandar remet
ter-lhe a instrucção inclusa authenticada pelo Contador 
Geral respectivo, dos direi tos que paga o algodão ex
portado para fóra do Imperio, afim de que quanto 
antes se goze do beneficio da Lei de 4 de Dt>zembro pro
ximo findo. O que a Junta fará logo executar. Ale
xandre José Ferreira Braga a fez no Rio de Janeiro 
em õ de Janeiro de i831 .-João Carlos CotT!~a Lemos, 
a fpz escrever.- An1onio Francisco de Paula e Hol
landa Cavalcanti de Albuquerque. 

Instrucção dos direit,os que paga nesta Cõrte 
o al~odão exportado para f"óra do Imperio ; 
a saber: 

Dez por cento do dizimo. 
Dous ditos do Consulados de sahida. 
Sendo tudo regulat o pelo preço da pauta semana ria. 
Contadoria Geral da 3. a Repartição doc:f~ra.Na-

cio na I em õ de Janeiro de 1~31.- JotfiJ l;arlqs~ Corrt!a 
Lemos. - · 
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N. õ.-FAZENDA.-EM 7 DE JANEIRO DE 1831. 

Manda abrir contas correntes com todos os 1\linisterios pelas 
sommas designadas na respectiva Lei do orçamento. 

Os Conta dores Geraes do Thesouro Nacional cada um 
pela parte que lhe toca tenham entendido que na con
formidade da Lei do Orçamento de H) ele Dezembro ul
timo, que no l. o semestre deste anno cumpre observar 
em tudo quanto fôr possível, devem abrir contas cor
rentes com todos os Mmisterios, abonando-lhes as som
mas assignaclas na di ta Lei, carregando-os por todas as 
despezas legaes, que se fizerem tanto nesta Província 
como na~:; mais do lmperio, afim de que se possa a cada 
instante decidir da possibilidade de se continuarem 
os pagamentos aos Thesoureiros, Exactores, Recebedo
res, e mais pessoas~ por quem cumprir, que a Fazenda 
Publica se distribue nos limites da referida Lei. 

Rio de JanAiro em 7 de Janeiro de 1831. -Antonio 
Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 6.-FAZENDA.-E~I 7 DE JANElRO DE 1831. 

Dá instrucções para a commissão encarregada da liquidação das 
contas da Caixa da Legação de Londres. 

l. a Os trabalhos da com missão terão lugar no The
souro Nacional nas horas do seu expediente. 

~.a A com missão começará os seus trabalhos desde 
que se contrahiu em Londres o primeiro empresti
mo brazileiro em 18.24 até o ponto em que terminarem 
as operaçõe0 da Caixa, em conformidade Clas ordens que 
a este respeito se expediram á Legação Brazileira na
quella Côrte. 

3. a Para cumpl'irnento das disposições do artigo an
tecedeu te, entregar-se-hão á com missão todas as con
tas geraes recebidas da Legação de Londres, e que se 
houverem de re~.~eber relativas ao tempo indicado, con
junctamente com todos e quaesquer officios da Legação 
que a commissão pedir para illustração das ditas con
tas geraes. 
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~.a Todas as conespondencias do Thesouro e Junta 
da Fazenda, sobre remessas de letras, generos e me
taes preciosos para Londl'es, serão tambem entre~Sues 
á commissão, quando careç'•, para melhor conheci
mento do debito da Caixa de Londres. 

ü. a Se para os abonos que se devem dar á Caixa das 
quantias que se despendeu, a commis~ão entender que 
são predsos outros documentos e ordens, além dos que 
passam para seu poder por virtude dos artigos antece
dentes, poderá requisital-os, e ser-lhes-hão fornecidas 
as cópias dos ditos documentos e ordens, quér ellas fos
sem expedidas pelo Thesouro_, quér pelas diversas Se
cretarias de Estado á nossa Legação em Lond1·es. 

Palado do Rio de Janeiro em 7 de Janeiro de t83L
Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

•A:AA/\:AAJ~ 

N. 7.-MARINHA.-E~'l 7 DE JANEIRO DE 1831. 

Manda abonar as comedorias de Commandante de navio ao Offi
cial encarregado do expediente do Quartel-General na qua
lidade de Ajudante de ordens do Ministro da Marinha. 

Previno a V. S. de que as comedorias, que se devem 
abonar ao Capitão de Mar e Guerra Jacintho Roque de 
Senna Pereira_, como encarreg·ado do expediente do 
Qu1rtel-General da Marinha, na qualidade de Ajudante 
de ordens do Ministro desta Hepartição, são as de Com .. 
mandante, da mesma maneira que se mandou pr·aticar 
com o Capitão de Mar e Guerra Francisco Bibiano de 
Castro por Aviso de 13 de Outubro de 1828, quando 
empregado em semelhantes commissões. 

DI'US Guarde " V. S.-Paço em 7 de Janeiro de 1831. 
- Marquez deParanaguá.- sr. Jor-o , .~ '9-,Q.-on-
zaga. r. '?- • ', 

~..:f\.:P\[\:Fif-\:/" i 
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N. 8.- MARINHA.-El\1 13 DE JANEIRO DE 1.831. 

Sobre as soldadas que competem aos marinheiros recrutados. 

111m. e Exm. Sr.--Havendo encontrado na Intendencia 
da Marinha desta Côrte grandes differenças no ajusta
mento das contas da marinhagem de alguns navios da 
Armada Nacional e Imperial, provindo estas de se abo
narem em varias Províncias a praças recrutadas as sol
dadas da nova tarifa, que só competem ás voJuntarias, 
segundo a disposição da Portaria de 12de Março de 1823, 
Ordena Sua Magestade o Imperador, que V. Ex., á vista 
da n1esma Portaria, e da nota que a ar.on:ranha das 
soldadas da antiga tarifa~ que conforme a prath:a aqui 
observada se devem abonar aos marinheiros recruta
dos, haja de da r as providencias nccessarias, a bem de 
evitar semelhantes differenças, ficando outrosim na 
intelligencia de que, no caso de recrutamento de taes 
praças, deverá ter presente o determinado no art. 9,0 

da Carta de Lei de 25 de Novembro ultimo. 
Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 

13 de Janeiro de :1831.-Marquez de Paranaguá.- Sr. 
Presidente da Província de .... 

N. 9.-JUSTIÇA.-El\1 1.3 DE JANEIRO DE 183!. 

Declara que é vedado aos Escrivães entregarem ás partes 
documentos entranhados em autos findos. 

Sua Magestade o Imperador Manda remPtter a V. S. o 
requerimento e mais papeis inclusos de Manoel José Pe
reira da Silva a respeito da entrega ou não dos docu
mentos entranhados nos autos findos: e Ha por bem 
que V. S. obrigue os Escrivãrs desta Côrte a cumpri
rem a lei que veda a entrega de semelhantes documen
tos. 

n,,us Guarde a V. S.-Paço em !3 de Janeiro de :18:11. 
-Visconde de Alcantara. -Sr. José Paulo Figueirôa Na
buco de Araujo. 
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N I iO.-JUSTIÇA.-El\1 !7 DE J'ANElRO ))E t83L 

Recommenda toda a vigilancia para execução do tratado Je abo .. 
lição total do trafico de escravatura. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, ani .. 
mado dos princípios de philantropia, que concorreram, 
para o tratado de abolição total do trafico da egcravatu
ra, querendo que elle tenha a mflis religiosa observan
cia, em todos os portos deste Imperio, Manda recom
mendar a V. Ex. toda vigilancia, sob r· e este objeclo, 
afim de qur. se não procure introduzir, nos dessa Pro
vincia, debaixo de qual4uer pretexto, que seja, escravo 
algum em contravenção ao referido tratado ; esperando 
do zelo de V. Ex., por um objecto, que tanto interessa 
ã humanidade, a mais restricta observancia desta Sua 
Imperial Determinação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
l7 de Janeiro de i831.- Visconde de Alcantara.- Sr. 
Presidente da Província de ...• 

N. H .. -JUSTIÇA .-EM :19 DE JANEIRO DE !83:1.. 

Providencia sobre as obras de urgente necessidade nas prisões 
civis do Aljube e Ilha das Cobras. 

Foram pt·esentes a Sua Magestade o Imperador os offi
cios da Camara Municipal desta Cidade, de 26 de Abril 
e 18 de Setembro do anno pas~ado, o primeiro acompa .. 
nhado do parecer da commissão da visita das cadêas so
bre o exame a que procedêra na casa e armazens da Ilha 
das Cobras destinados para prisões civis, e o segundo do 
rela torio da mesma com missão sobre o lastimoso estado 
em que se acham, assim aquellas prbões como as do Al
jube, e representando afinal a falta de meios que tem 
para acudir ús obras c reparos que se fazem imlispensa
veis; e o mesmo Augusto Senhor·, que muito desrja ver 
quanto antes melhorada a sortf· dos infelizes pre~os, .Man
da, pela Secretaria ele Estado dos Negoeios da Justiça, p:lr
tieipar· á sobredita Camara que, além de aclHr-se P•'la Lei 
do Orç~ mcn to financeiro do 1. o tle J ull1o prox.imo ao ui ti mo 
de Junho do anno futuro decretada a somma del8:000# 
para as indicadas obras, se tem expedido ordem a'? Tllê· 

I 
/r 

" 
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souro Nacional para ~upprir com a de 9:000~ até o ulti
mo do so})l'cdito mcz de Junho proximo, em prestações 
mcnsaes, afim de dar-se já pl'incipio áquelles reparos e 
obt'as que forem de maior urgencia, assim em umas como 
em outras prisões, debaixo da immcdh ta inspecção da 
mesma Camara e segundo achar mais conveniente, espe
rando Sua Magestade do zelo de todos os seus membros as 
medidas mais energicas para a prompta realização de um 
objecto em que tanto interessa á humanidade. 

Palacio do R i o de Janeiro em 19 de Janeiro de 1831. 
-Visconde de Alcantara. 

N. 12.-JUSTIÇA.-El\1 22 DE JANEIIJIO DE i83t. 

Sobre a approvação do Visitador geral e Presidente do capitulo 
dos Franciscanos. 

Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente a re· 
presentação de V. P. Reverendíssima, sobre a duvida em 
que se acha da maneira por que deve ser approvado o Vi
sitador Geral e Presidente do futuro capitulo, Manda 
responder a V. P. Reverendíssima que deve pr·oceder a 
tal respeito, na fórma já praticada depois da lndepen
dencia, e antes que Sua Santidade tivesse nomeado Nun
cio para o Brazil. 

Deus Guarde a V. P. Reverendissima.- Paço em 22 de 
Janeiro de 1831.- Visconde de Alcantara.- Sr. Provin
cial dos Franciscanos reformados desta Côrte. 

N. 13.- FAZENDA.- EM 22 Di<: JANEIRO DE i83L 

Sobre a execução da Lei do orçamento para o exercício de 
i83i-i832. 

Antonio Francisco Lle Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho de Sua l\fagestade o Impe
rador, Ministro e Secretario de E~t:1do dos Negocias da 
Fazenda: F a co saber a Junta da Fazenda da Provincia 
de ... que Suâ Magestade o Imper~Jor·, querendo não só 
remover todas e quaesquer difficuldades que possam 
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obstar á prompta e boa execução da Lei que fixa as des .. 
pezas e orça a receita do anno financeiro de i83l-i832, 
mas tambem fazer applicação della, no que fór pos
sível, ao tempo que decorre u'ora em diante até o 
principio do dito armo financeiro, e bem assim conciliar 
o systema de legislação anterior de Fazenda com o dis
posto na referida Lei, Ha pot' bem Determinar, quanto 
á satisfação das despezas fixadas: i. 0 , que a Junta, 
tendo em vista as quantias consignadas aos differentes 
gastos de cada Ministel'io, regule as prestações para taes 
despezas de maneira que os pagamentos hajam de veri
ficar-se nos períodos marcados por Leis, até aqui não 
derogada~, e á proporção das entradas nos cofres das 
Rendas Publicas, não excedendo, porém, o computo fi
xado na di ta Lei, exceptuadas por agora as despezas dos 
prets da tl'opa, e as dos Correios, até que sejam defini
tivamen le reguladas em cada Província ; 2. o, que não 
pague prestação alguma sem que preceda demonstração 
do destino que teve a antecedente, não só para conhe
cimento dos saldos que ficam em mão dos Thesoureiros, 
mas para que se possa proceder contra elles, quando 
tenham applicado as mesmas prestações a objecto di
verso daquelle para que eram destinadas; 3. 0 , que a 
Junta, como fór de razão, possa fazer as despezas acci
dentaes provenientes de arribada ou ele qualquer diffe
rente successo imprevisto, que obrigue alguma 
embarcação da Marinha Imperial a pedir-lhe soccorro, 
sacando immediatamente a favor do Thesouro sobre a 
In tendencia da Marinha desta Cõrte, aonde se elevem 
ajustar todas as despezas desta natureza, pela impor
tancia das som mas que nesta conformidade supprir. 
E pelo que respeita ao orçamento da receita, ordena o 
mesmo Augusto Senhor: Lo, que a Junta trate logo, com 
a mais escrupulosa fiscalisação, de arrecadar todos os ren
dimentos declarados nos ~§ 4, 5, 6 e 7 do art. 30 da 
mencionada Lei; 2. 0

, que estabeleça a Mesa de Diversas 
Rendas, na conformidade dos arts. 2~ a 28 da mesma 
Lei, nomeando provisoriamente os seus empregados, 
incumbindo á di ta Mesa não só a cobrança dos direi tos 
a cargo da Mesa de Diversas Rendas desta Côrte, creada 
por Decreto e Instrucções de 4 de Fevereiro de 1823, 
que inclusas se remettem; mas tambem a de outros 
quaesqucr direitos que possam por ella ser· arrecadados 
com vantagem. Sua Magestade o Imperador espera, fi
nalmente, que a Junta cumpra re_;;trietamente as di
ver~a=-~ dispcsi(:ües contrúdas na dita Lei, dando conta 
ao Thesouro Nacional de quanto occorrer a este respeito, 

DECISÕES DE !831. i 
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e com especialidade dos objectos recommendados na 
pre"ente Provisão. José Francisco de Medeiros a fez 
no Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de 1831. Candido 
Caldeira de Souza, no imperlimento do Contador GPral, 
a fez escrever.~ Antonio Francisco de Paula e Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N. H~.- MARINHA.-EM ~m DE JANEIRo DE t83l. 

Sobre a classificação nas Provincias da despeza com o custeio dos 
navios da Armada que ahi aportarem. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Sua Magoes ta de o Imperador 
Manda declarar a V. E'<. que no orçamento das des
pezas da Repariição da Marinha nessa Província se não 
devem comprehender as do custeio dos na vi os da Ar
mada Nacional e Imperial, que ahi aportarem, visto 
que taes despeza3, segundo a Lei do Orçamento, estão 
a cargo da lntendencia da Marinha desta Córte; con
vindo porém ao bem do serviço, que e lias continuem a 
ser suppridas, como até aqui por essa Província ; para 
cujo effeito se expedirão as ordens necessarias pelo The
soUt·o Publico, onde a sua importancia será depois en
contrada na consignação do mesmo Thesouro applicada 
ás despezas da sobredita Intendencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 25 de Janeiro de 1831.- Jf.arquez de Paranaguá.
Sr. Presidente da Província de .... 

N. HL- :MARINHA.-El\I 2;) DE JANEIRO DE i83L 

Recommenda a remessa dos mappas do estado dos navios 
da Armada. 

Illm. e Exm. Sr. -Convindo ter-se sempre conhe
eimen to do estado dos navios da Armada Nacional e 
Imperial, existentes nessa Provincia, Ordena Sua Ma
gestad.e o Imperador que V. Ex. expeça as ordens ne
cessanas para que, por todas as occasiões que se offe-
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recerem, os Commandantes dos mesmos navios, em cujo 
numero se devem comprehender as barcas que a Lei do 
Orçamento permitte se conservem ahi armadas, enviem 
a esta Secretaria de Estado os competentes mappas, em 
que cumpre declararem -se todas as ai te rações occor
ridas assim nas guarnições, em que jámais se deverá 
exceder as respectivas lotações, como em tudo o mais 
r ela ti v o ao navio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do R i o de Janeiro em 
25 de Janeiro de 183f. -Marquez de Paranag,uá. -Sr. 
Presidente da Provincia de ...• 

N. 16.-JUSTIÇA.-EM 26 DE JANEIRO DE 1831. 

Declara que os Juizes do Crime são obrigados a cumprir as 
requisições das autoridades militares. 

Em resposta ao officio de Vm., de 17 do corrente, 
tenho a dizer-lhe que não são attendiveis as razões com 
que Vm. pretende desculpar a sua omissão, em não 
responder ao officio do Presidente do conselho de in
vestigação, a que se mandára proceder contra o soldado 
do batalhão de caçadores n. 0 1.5 de 1.a linha, José Lou
renço, requisitando testemunhas, pois que, pela Lei de 
21 de Outubro de 1763, não ~ó é obrigado a responder 
com polida urbanidade, como cumprir promptamente 
as requisições das autoridades militares, não lhe com
petindo no presente caso ventilar se o crime para que 
se lhe requisitava testemunhas era civil ou militar; 
nem se ellas são para organização do conselho de guerra 
ou de investigação, nem tão pouco intrometter-se sobre 
questão de fôro, devendo Vm . ., portanto, cumprir a 
mencionada requisição, como é obrigado na fórma da 
Lei. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 26 de Janeiro de l83L 
-Visconde de Alcantara.- Sr. Desembargador Juiz do 
Crime dos bairros de Santa Rita e Candelaria. 
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N. 17.-JUSTIÇA.-EM 26 DE JANEIRO DE !831. 

Solve duvidas sobre a execução da Lei de 3 de Novembro de !830 
que extinguiu a Provedoria dos ausentes. 

Sobre as duvidas que Vm. ~ no seu officio de 19 do 
corrente, ponderou ter encontrado na execução da Lei 
de 3 de Novembro do anno passado, que extinguiu a 
Provedoria dos ausentes, tenho a responder-lhe que 
deve recensear as contas do 'fhesoureiro pelo tempo 
que ainda não estiverem recenseadas, sem embargo de 
não ter Vm. exercido o lugar de Provedor os seis mezes 
que marcava o seu regimento para as tomar, ou de não 
ter decorrido igual prazo, depois do ultimo recensea
mento, cumprindo a Vm. remetter ao Thesouro, sem 
perda de tempo, as referidas contas para alli serem to
madas na conformidade do ~ 8. o do art. 2.0 da Lei de 22 
de Setembro de 1828, bem como os respectivos inven
tados e cadernos com todo o dinheiro que existir em 
cofre. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26de Janeiro de l83L 
-Visconde de Alcantara.- Sr. Desembargador Juiz do 
Crime dos bairros de Santa Ri ta e Candelaria. 

N. 18.-GUERRA.-EM 26 DE JANEIRO DE !831. 

Dá tabella para o pagamento das comedorias de embarque aos 
Officiaes do Exercito. 

Sua Magestade o Imperador Manda remetter a Vm. a 
inclusa tabella, que regula o pagamento das comedorias 
de embarque aos Officiaes do Exercito, as quaes, na 
conformidade da Lei de 24 de Novembro do anno findo, 
devem ser pagas por essa Thesouraria.Geral das Tropas, 
começando o seu etfeito de 1 de Fevereiro proximo fu
turo; a fim de que por ella se haja Vm. de regular no 
pagamento das mesmas comedorias. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 26 de Janeiro de 1831 
-Conde do Rio Pardo.- Sr. Ignacio Viegas Tourinho 
Rangel. 



~ Tarif'a para o pa~·ament,o das coJiledorias de embarque aos Officiaes do Exercit,o!l as 
quaes, na conf'or1nidade da Lei de ~4 de Novembro do anno proxbno passado, devell1. 
ser pagas pela 'I'hesouraria Geral das Tropas da Côrt.e. 

I 

"' I o 
E-< • 
z-< 
r:tl .... 

POSTOS, ~A LUGARES A QUE SE DESTINAM. 
~8 
~ ... 
> 

Brigadeiro •.••....••....•••• 1~'!00 Pará ••...•...•••.... -~ ~i~~!~.~~~?: .. :::::::: I Coronel ••••••••••.•••..•.•.• tao':lo Maranhão •....••••..• 
Tenente Coronel. ........... ~800 Parahyba.... .... .... Dias de Santos • _............. Dias de 
Major ...•....•.•..•••....•.• ~600 Parnahyba • . • • . • . . . • . comedorias Santa Catharina...... comedorias 
Capitão .••.•.••••............ $400 Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. ... 
Tenente ••..•....••...•...••. ~!J,OO . ....... o............. 60 Porto Alegre •... o.... 30 1 

Alferes •.•••....•...••••...•• I!J,OO ....................... ······················ Cadetes .•.•....•.....••..•.. 400 ······················ ······················ 

Observacão.- As comedorias dadas para transporte dos sobreditos Officiaes são pelas patentes da sua effectividade, 
(não pela ·graduação, salvo quando se determina o contrario, ou se os despachados têm simplesmente graduação. 

Secretaria de Estado em ~6 de 1aneiro de 1831.- José Ignacio da Silva. 
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N. 19.- FAZENDA.- El\I 28 DE JANEIRO DE l83L 

Deelara que os Thesoureiros não devem fazer troco ás partes, 
que são obrigadas a satisfazer os direitos trazendo a quantia 
a elles correspondente. 

O Administrador de Diversas Rendas Nacionaes fique 
na intelligencia de que o Thesoure1ro da di ta Repar
tição não deve fazer troco ás partes, que são obrigadas 
a satisfazer os direitos trazendo a importancia corres .. 
pondente, e que as entregas no Thesouro devem ser 
na mesma especie, em que receber os respectivos di
reitos. 

Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de 1831. - An
tonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albu
querque. 

N. 20.- FAZENDA.- El\1 29 DE JANEIRO DE i83l. 

Sobre os pagamentos que se devem fazer em moeda 
de cobre. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho de Sua Magestade o Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacional: Faço 
saber á Junta da Fazenda da Província da Bahia, que 
sendo presente a Sua Magestade o Imperador o seu 
officio n.o 2 de H:> de Janeiro do anno proximo passado 
em que faz ver, que sendo pouca a receita da moeda me
tallica para pagamento dos prets da tropa, jornaes de 
Arsenal de Marinha. e Trem Militar, e outros objcctos, 
não podemos empregadospublicoscivis e militares gozar 
do beneficio da Provisão de H de Novembro de 1829, se 
não lhe fôr permi ttido fazer trocos de cedulas por 
moeda metallica, sendo o agio por conta da Fazenda. 
~a o mesmo Augusto Senhor por bem resolver: Que 
devem impreterivelmente ser pagas em moeda de cobre 
as praças de pret, e outros em pregados, que receberem 
pagamentos de menor quantia do que 4aooo, para o que 
deverá ser destinado o metal que entrar na arrecadação 
das rendas; e só será permittida a compra de cobre 
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quando não haja a quantia necessaria para QS paga .. 
mentos de que se faz menção; caso porém esse metal 
arrecadado exceda á quantia necessaria para taes pa
gamentos, deverá ser distribuído proporcionalmente a 
todos os outros empregados indistinctamente. O que 
assim cumprirá. Alexandre José Ferreira Braga, a fez 
no Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1831. Candido 
Caldeira de Souza, no impedimento do Contador Geral, 
a fez escrever.- Antonio Francisco de Paula e Holtanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 2L-JUSTIÇA.-Enr 29 DE JANEIRO DE 1831. 

Solve duvidas ácerca da administração do Convento dos 
Religiosos Franciscanos desta Côrte. 

Em vista das reflexões que V. P. Reverendíssima no
vamente offerece ácerca da approvação do Visitador e 
Presidente do futuro capitulo, cumpre-me responder a 
V. P. Reverendíssima que conviria aproveitar-se para 
esse fim da providencia outorgada pela Bu1la de Cle
mente X « Exponi Nobis » citada por V. P. Reveren
dissima, pela estreiteza do tempo que pondera, devendo, 
para evitar-se outro acontecimento semelhante, pro
mover da Sé Apostolica a expedição do conveniente in
dulto de inteira separação da Província, afim de ser 
governada e regida em todos os seus actos, e serem 
decididos todos os seus negocios, sem dependP.ncia e 
ingerencia de autoridade estrangeira, que não póde ser 
admittida nas actuaes circumstancias do Imperio. 

Deus Guarde a V. P. Reverendissima.- Paco em 29 de 
Janeiro· de l83L- Visconde de Alcantara . ..:_Sr. Pro
vincial dos Religiosos Franciscanos da Côrte. 
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N. 22.-FAZENDA.-El\r 31 DE .TANElRO DE 1831. 

Declara que o abono do meio soldo depende de npresentação 
da Provisão expedida prlo Conselho Supremo .Militar. 

Antonio Francisco tle Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho de Sua Magestade o Impe
rador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda, e Presidente do Thesouro ~acionai : Faço 
saber á Junta de Fazenda da Província da Bahia, que 
SuaMagestade o Imperador, por Aviso de f8dopresente 
mez expedido pela Secretaria de Estado dos Negocios da 
Guerra, Houve por bem Mandar cleclat·<tr· que essa Junta 
tem obrado com a mais escandalosa arbitrariedarle, não 
só em abonar as vantagens concedidas pela I.ei de 6 de 
Novembro de 1827, como consta do seu officio n. o 41 de 24 
de Maio do anno passado, sem a inclispensavel apresen
tação da Provisão expedida pelo Conselho Supremo Mi
litar, a quem o mesmo Augusto Senhor incumbiu o 
conhecimento da veracidade dos documentos, e legali
dade das circumstancias que a mesma Lei exige, como 
tambem em se ingerir a interpretar a e i ta da Lei, arro
gando-se attribuições, que só competem ao seu governo 
a quem devem as partes recorrer, instruindo seus re
querimentos com as precisas certidões, sendo portanto 
nullos os actos assim praticados, cumpre que a Junta 
sobresteja na continuação delles, até lhe ser apresentada 
a competente Provisão, sendo chamados á responsabi
lidade, e indemnização da Fazenda Publica os que orde
naram taes abonos, sem poderem allegar em seu favor 
ignorancia, porquanto a Portaria de 21 de Março de :1828, 
que regulou a marcha de semelhante processo, corre 
até impressa no Diat·io Fluminense de Abril do mesmo 
anno. O que assim cumprirá. Francisco da Costa Barros 
da Fonseca a fez no Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 
183:1. Candiclo Caldeira de Souza, no impedimento do 
Contador Geral, a fez escrever. -Antonio Francisco de 
Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuqtterque. 
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N. 2:3.-li'AZENDA.-E~l !'i DE FEVEUEIBO DE 183L 

Manda que os livros da Alt'andega desta Côrte sejam eompradog 
por conta de seu expediente, c rubricados pelo Tllesouro. 

Orden::t Sua 1\Iagestade o Impera dor que os livros pre
cisos para a eseripturação dessa Alfanrlega, quo até 
agora lhe eram fornecidos, e rubricados pelo Conselho 
de Fazenda, sejam d'ora em diante comprados pelo ex
pediente da mesma Alfandega, e remet tidos com antici
pação ao 'fhesouro Nacional para serem rubricados. 

Deus Guarde a V. S.-Paeo em 5 de Fevereiro de JS:H. 
-Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
deAlbuquerque.-Sr. Juiz tla Alfandega de.~ta Córte. 

N. :2L-JUSTl~A.- EM g DE FE\' EREtHo llE JH31. 

Declara que o Governo não toma conheeimen tLI de erimes com
metlid~s, em alto mar, por subditos estrangeiro:.; e contra es
trangenos. 

Em resposta ao officio que V. S. me dirigiu em 28 do 
mez passado, acompanhando uma reprcsen tação de Cus
todio José Borges, proprietario e mestre do patacho 
portuguez Triumpho, e o processo com que foram lança
dos a bordo do dito patacho pelo Commandante da 
corveta bespanhola Montesurna cinco homens debaixo 
de prisão, e bem assim a inquirição a que procedeu o 
Juiz do Crime dos bairros de S. José e Sé, tenho a di
zer-lhe que o Governo do Brazil não toma conheci
mento de crimes commettidos em alto mar pot' sub
dit~,s estrangeiros e contra estrangeiros, como são os 
de que trata o dito processo, que, por isso, reenvio a 
V. S. 

Deus Guarde a V. S.7 Paço em 8 de Fevereiro dei83i. 
-Visconde de Alcantara.-Sr·. Antonio Angusto Mon-
teiro de Jhrros. , 

tJECIS(IES DE Jí:l3f. :J 
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N. 25.-FAZENDA.-ElU 23 DE FEVEREIRO DE!i831. 

Permitte a entrega independente de despacho dos documentos 
que as partes requisl ta rem. 

Os Chefes das differentes Repartições do Thesouro 
Nacional tenham entenJido, que 1l'ora em diante 
ficam autorizados em virtude desta Portaria a entre
gar sem depen~lencia de de-p 1cho os documentos que 
as partes t·equisttarem quando não haja ínconvenie11te, 
e h a ven.lo-o me repre.:;en tarão para decidir como fôr 
de justiça. 

Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 1831.-Antonio 
Francisco de Paula e Hotlanda Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 26.- FAZENDA.- EM 23 DE FEVEREIRO DE !831. 

Permitte que sejam passadas, independente de despacho, as cer 4 

tidões que as partes requererem. 

Os chefes das differentes Repartições do Thesouro 
NJcion'\l tenham entendido que d'ora em diante ficam 
autorizados em virtude desta portaria a passar, sem 
dependencia de despacho, as certidões que as partes re
quisitarem, quando não haja inconveniente, e haven
do-o me representarão p:ua deferir como fót· justo. 

Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 1831 .-Antonio 
Francisco de Pa'ula e Hollanda Cavalcm,ti de Albuquerfue. 

N. 27.- MARINHA.- EM 23 DE FEVEREIRO DE 1.83! • 

.Manda que nas partes semanaes se declare os trabalhos em que 
se occupam as guarnições dos navios desarmados. 

Para melhor regularidade do serviço, convem que, 
d'ora em diante, nas parles que os Commandanles dos 
navio~ desarmados devem dar todas as se ma nas do es
tado dos seus navios ao Command<mte da náo "Imperador 
ào Brazzl, que este dirigir a essa lnspecção, para 
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subi!' a esta SeereLat·i:1 de Estado, por intermedio do 
Qu:1rtel-G:•neral da Marinha, se declare sempre, não í<Ó 
em que lrab dho se oecupam as resp8ctivas guarnições 
em cad:t um dos dias da mesma semana, mas ainda 
quacsquer outros objr,etos q e tivrrem occorrido nos 
mesmos dias. O quo V. S. fará cumprir. 

Dt'US Gna r ele a V. S. Paço, 23 de Fevereiro de 1831. 
-Marquez de Paranaguá.- S1·. Tri'<lão Pio dos Santos; 

N. 28.- FAZENDA.- El\1 2õ DE FEVE~;EíRO DE 1831. 

Sobre medidas propostas para excusarem-se as c:rtidões que 
os Despachantes são obrigados a apresentai, e ontras provi~ 
dencias. 

O Escrivão que serve actualmenfe no impedi. 'Pnto 
do Administrador das divers~1s rendas nacionars, f~.;ue 
na intelligencia, q1re <lAve fazer observar as medid.'1r;, 
que propõe em ~eu officio datado de 18 do cor reli.;~ 
para escusar as eertidõe:,., ({LH~ os desp:1chantes são obri~ 
gados a apresentar, e sobre a pretenção dos mesmos 
desp~ehilntc~, para ficarem os Administradores dos tra
pirhes encarregados de f:tzot· as vcJ"ix1s que até aqui 
eram feitas pelos Agen tYs, como tambem representa, 
por se julgarem convenientes. 

Rio de Janriro em 2ti de Feverriro de ·1831.-Antonio 
Franci.~co de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 29.- JUSTIÇA.- EM 28 DE FEVEREIRO DE i83L 

Trata da suspensão e responsabilidade de dous Desembargadores. 

Levando á Augusta Presença de Sua Magestade o Im
perador os officios do Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça, datado em ·14 de Janeiro pr·oximo passado, 
com que reenviára os papei.;; de criminalidade dos Des
embargadores J\Lmoel da Ctmha de Azeredo Coutinho 
Souza Chíchorro e João José de Oliveira Junqueira, 
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~uspcnsos do exercieio dos I ugares: o L'\ de Ouvidor 
da comarca elo Sabarit, por Decreto de i6 ile Dezembro 
do anno passado; c o 2. o, de Juiz do Crime dos bairros 
de Santa Rita e Canclclaria, desta Côrte, por Decreto 
de 22 do mesmo mez e an no, na conformidade do art. Hi<i 
da Constituição, c bem assim as originaes Portarias de 
õ do mesmo mez de Janeiro, com que se enviaram por 
esta Secretaria de Estado os mencionados papeis e refe
ridos Decretos, por cópias, ao mesmo Supremo Tribu
nal para os executa r; expondo o dito Presidente terem 
sido pela maioria elos votos do Tribunal julgadas não 
cumpriveis as mencionadas Portarias, como oppostas à 
Utteral observancia dos ;nts. Hi4, 179, § G.o da Consti
tuição, c protestando não responsabilisar-se por sua 
assignatura por não ter voto, c ser-lhe por lei tão só
mente incumbida a expedição elos actos do Tribunal, 
solicitando a Iinal a existencia dt) um livro onde se 
lavre de modo que faç,a-sc uma acta de todo o aconte
cido no TribnHal, por todos assignada nestes c n'outros 
casos em que llaja votação : foi o mesmo Augusto Se· 
nhor serYido mandar, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça, declarar ao Supremo Tribanal de 
Justiça que as mencionndas Portarias est;To de confor· 
midade com o art. 154 da Constituição, porque~ achan· 
do-se os ditos Magistrados no cxercieio dos Juizes de 
La instancia. ao Poder Moderador compete a faculdade 
de suspende!- os~ guardada a fórma constitucional, a 
qual foi obqervada; que, igualmente não podem reputar· 
se oppostas ao art. 17,)~ ~ 16, porque, não sendo clara 
a doutrina deste artigo, tão longe está de entender-se 
por ellc ::~balidos os privilcgios dos fóros que, para ter 
lugar a cxtincção do dos moclleiros, reconheceu a As
sembléa ser ncccssaria uma lei particular, o que prova 
conseguintemente a coutinuação da existcncia dos 
outros fóros, emquanto não houver medida legislativa 
em contrario; portanto~ senJo os dous Magistrados sus
pensos Desembargadores da Relação de Pernambuco, 
com posse e vencimento de antiguidade, posto que não 
tenham nella cxerci<;io, e gozando, pela legüdação- ac· 
tual, de todas as prerogativas de que gozam os Desem· 
bargadorcs que o têm, deviam aquelles, igualmente como 
estes, ser julgados no mesmo Tribunal. Considerando, 
porém, Sua lVIagestade o Imperador a opinião da maio· 
ria do Tribunal, c em consequencia que, qualquer que 
seja o Tribunal que haja de julgar a crimínalidade dos 
ditos Desembargadores suspensos, a sentença envolve a 
questão de incompetencia que cumpre em primeiro 
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lugar clcGillir para Unnat· a jrtrisclicç:i:o: Houve por 
bem ordenar que fossl' levarl:l a duvida á Assembléa Le
gislativa, bem como a necessidade do livro que lembra 
o Presillcn te do mesmo Tribuna 1. 

Palacio do Rio de Janeit·o em 2B Lle Fevereiro cte 
1831.- Visconde de Alcantara. 

N. :m.-M\RINHA.- Eu o 1. 0 DE l\1ARÇO DE 1.831. 

Declara que, para serem reputados navios nacionaes, devem ser 
os seus donos e rcspecti vos mestres subditos do Imperio. 

lllm. e Exm. Sr. -In tc~iratlo elo que V. Ex. expu
zcra c~m seus officios datados de 8 e H do mez tindo sob 
n. <·s lJ c 20, tenho de significa r a V. Ex., pelo que res
peita ao objecto do primeiro, que muito importa aos 
intere~ses da nação em geral, e em particular ao exac
to conhecimento elo numero c mais circumstancias das 
embarcações, que navegam dentro e fóra dessa Provin
cia, que as mesmas se não cvarlam á matricula, e aos 
exames a que estão sujeitas na fórma das ordens exis
ten·es, e da Lei de iOcle Setembro ultimo pelo queres
peita a emolumentos, convindo portanto que V. Ex., 
tendo bto em vista, faça effectiva a execução das ditas 
ordens~ c das providenciasj que refere haver d3do sobre 
semelhante objecto ~ o quanto ao assumpto do segundo, 
quo não devia na Intendcncia da Marinha, c mais re
partições publicas dessa capital, onde se fazem os des
par.hos dos navios, ignorar-se que par a estes se repu
tarem brazileiros, cumpre que tanto os donos, como os 
mestres sejam subclitos deste Imperio, como mesmo se 
declara no.s respectivos passapol'tcs, sendo portanto 
mui extranhavel que se matr-iculassem estrangeiros 
nesta qualidade, pelo que faz-se inclispensavel que 
V. Ex. passe as mais positivas ordens para que nesta 
materia se cumpra o que determinam as Leis, e Tratados 
existentes: observando-se o mesmo que se pratica nesta 
Côr·te, onde os indivíduos que pretendem matricular-se 
por mestres elos navios brazlleiro:<;, são obrigados a apre
sentar a competente justificação legal, que os habilite 
para occupat· tal praça. 

Deus Gu:1rde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
o L o ele Março de i831.-M .. Irquez de Paranaguá.-Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 
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N. 3L-FAZENDA.=- EM 3 DE MARÇO DE 1831. 

Sobre a remessa para o Thesouro dos meios soldos e sellos das 
patentes militares e entrega dos emolumentos pertencentes á 
Secretaria da Guerra c Conselho Supremo l\Iilitar. 

Antonio Francisco de Paula e Holhmcla Cavalcanli 
de Albuqur~rque, do Conselho de Sna Mtgestade o Im
perador~ Ministro e Secretario ele Estado dos Negocios 
da Fazt•nda e Pl'esitlente do Tl1e..:.ouro Nacional. Faco 
saber á Junta da FaZPncla ela Província das Alagô:J:'l, 
que Sua Map;cstacle o lmperadtif Ha por bem Recom
mendar a essa Junta a cxaeta obsc~rvancia ela pt·onsão 
circular qur~ lhe foi expedida em d:1ta de :25 de Setem
bro de 1824, na remessa para este Thesouro dos meios 
soldos, e sellos das paLentes militares, c quanto aos emo
lumentos pertencentes á Secretaria de Estado elos Ne
goeios da Guerra e Consel!w Supremo Mil i ta r. qne a 
Junta entregue a sua importancia :i ordem elos Officiaes 
das ditas Secretarias, cessauuo a remessa para este 
Tllesou r o. O que assim cumprirá. Alcxancl r c José Fer
reira Rra~a a fe"Z no Rio de Janeiro em 3 ele .Março de 
iS31. Candido Caldeira de Souza, no impedimento do 
Contador geral a fez escrever .-Antonio Francisco de 
Paula e HollandfL Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 32.-F AZENDA. ~EM 3 DE :MARÇO DE 1831. 

Determina as qualidades para a classificação do caf,:•. 

Cumprindo evitar as questões, que dbrian1ente se 
suscitam na Administracêlo de diversas rendas sobre a 
qualificélção do rafé: o Escrivão da ditr~ Administração, 
qur serve intrrinamr~nto d1~ Administrador, faça ob . .,er
vat· a e:;:tc re,pritn, a es~~a!a seguinte: t,a elas.-,c, g·rãos 
chumbados, iguaes, e inteiros; 2.'\ di los com algumas 
pinLas ou quebras; :1.n, 1rtos muito dr~sign:ws on cm
br;Jnquiçaelos, etc.; 4.\ café re~tolho, on ele escolha. 

Hio ele Janeiro em 3 de .M1reo de 183!.-Antonio 
Fmncisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 
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N. 33.-FAZENDA.-Ku 3 DE MARÇO DE 1831. 

Dá instrucções para os despachos de generos que não pagam 
direi tos na exportação. 

Convindo abreviar e simplifica1· o expediente e escrip~ 
turação no desparho dos genrros a que não estão im
postos direitos, o Escrivão da Administração ele diver
sas rendas nacionaes, que interinamente serve de Ad
ministrador, mandará observar a este respeito o seguin
te: 

1. o Os proprietarios ou mestres de embarcações que 
tiverem de n:negar para os portos drste Imperio~ es
creverão no alto de uma folha de papel que-a cmbar
ção tal, de que é proprietario F. e mrstre S., vai car
regar e sahir para tal porto da cwta doBrazil-, e pon
do então a data, se assi,marão logo no lugar immediato a 
essa dedaração, que elevem deixar na mesa da dita Ad
m in istr<1ção .. 

2. o Se o me~ mo proprietario, mestre ou qualquer 
carregador prdender embarcar algnn1 genero ou mer
Céldoria, apresentará uma nota da maneira seguinte: 
-F. embarca par:1. tal pnrto~ na embarcação tal, tantos 
voluml's dos numeras e m·1rcas ú margem, com tantas 
peças~ arrob 1s ou med t\lils de tal-~ com da ta e assigna
tura. transcrevendo depois a me:'lma nota no papel aci
ma ordenado, que assignará com a data competente~ e 
assim continunriio a praticar sucressivamente até ulti
mar-se o carregamento da embarcação. 

>}.o No verso da not:l ~:cima mencionada será a ornem 
de emb:Hqne, de,· brando o lngat· e clia, com as assip;natu
ras do Ad minis t :·atlor c E~el'i v ITo ou quem su: s vez1~s fizer! 
servindo de g·ui:1 para acompanhar o genero ou merca
doria alé á embarcação. 

4. 0 o~ cornestiveis eoncedidos para nso e consumo das 
emb:1rcaçõt'S fJUe navrgam par·a fóra elo lmperio e as pro
dur'ções e manuf'aclU!'as Pstrangeiras, poi' isso que não 
estão sujeitas a direitos de salliJa, gozarão da mesma 
pro"icl encia. 

5. o o~ generos norém que forem sujei tos :w diz i mo ou 
a snbsillios, como· a2·u1nlentn, ca,·ha~;a, etc, devem ser 
desp:lch:Hlos pe!o metllotlo e~~tabeledJo para as que pa
gam taes imposlos. 

6. o Deverão ser conferido~ com as relações do que se 
tiver declarado na mesa, e como acima fira ordenado~ os 
manifestos da carga recebida a bordo, e que os mestres, 
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despJt:hantcs ou l\l'UJWi,~t3rio:" ;qn·?:.eiltar;'íu tiêll'a obte
rem o (lese:11b:u·aço de :~11as (':nbar(:açõl'::;. 

7." Depois de cone!Ltidas e as:-;im Vt_lri!kaths !aes rciG~ 
ções eom os manifeslos, serão ernnnssaclas e gnarcladas 
o para haver, quando seja conyenirnu•, por onde conste 
os gencros e mercadorias emhareaclas neste porto., 
ainda ((Ue sPjam livres de direitos. 

8. o O empregéldo que ti ver a seu cargo o exame e con
ferencia dos manifrstos lerá tambem a dirrcção deste 
trabalho, licando desta maneira supprido o livro dos eles~ 
pachos livres até agora em vigor. 

Rio de Janeiro, 3 de l\Iarço de !831.-Antonio Fran
cisco de Paul(t e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 

N. 3~.-MARINHA.- Eu 5 DE MARÇO DE i83l. 

Declara que aos criados em serviço dos Officiaes da Armada em
barcados, se deve abonar a soldada de Grumete. 

Verificando-se pela resposta, que a V. S. dera o Lo 
Tenente Felippe Marques de Figueiredo, Commandante 
do brigue Alcides, ter existido com effeito o abuso~ 
sobre que fóra interrogado, e mesmo achar-se ainda á 
bordo um escravo do dito Commandante a titulo de seu 
criado, e dos outros Officiaes do brigue, percebendo a 
soldada de 1. o marinheiro, quando apenas lhe pertence 
a de Grumete_, cumpre que V. S. haja não ~ó de fazer 
cessar semelhante abu:'o, mas tambem de advertir 
áquelle Commandante, de que deve ser mais circum ... 
specto no exercício do eommando_, que se lhe confiou, 
e de que será esbulhado, no caso de reincidir· em taes 
pt·ocedimentos; devendo V. S. oulrosim passar a fazer 
as necessarias indagaçõAs, pelo que 1·espeita aos outros 
navio' da Arm;1da Nacional e Imperial sujeitos á essa 
insp('cção, a fim de verificar, se nelles se praticam iguaes 
abusos, para os cohibir immediatamente, cnmo exige o 
bem do serviço, e o in tcrcsse da Fazenda Publica. 

DAus Guarde a V. S.- Paço em õ de Março de i83L-
1~1arque~ de Paranaguá.- Sr. Tristão Pio dos Santos. 

·-
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N. :m.- GUEHHA.- E:\1 7 o E ~IA RIJO o E 1s:H. 

Manda dissolver a musica elo 1.0 corpo do artilharia de posição 
de La linln .• o roduzit' a HHL'i'~-:1 do !J.1talhão do Imperador. 

Sendo preciso, em conformidade do § 44 do art. 19 
da Lei da fixação da recei a e despeza do Imperio para 
o anno financeiro de 1831-1832, e art. 12 da nxação 
das forças de terra orclinari.1s para o mesmo anno, di
minuir a dcspeza com a musicados corpos; Determina 
Sua Magestadc o Impcrailor: i. 0 que seja dissolvida a 
musiea do 1.0 corpo de :1rti!haria de posição dn 1.a linha, 
por não ser propria desta arma , dando-se aos soldados 
musicas o destino con venicn te, e conservando-se ao 
mestre~ sendo de praça, o seu vencimento, até que op
portunamcnte passe a servir em algum outro corpo; 
2. 0 que a musicado batalhão do Imperador fique redu
zida. como a de qualquer outro batalhão, ao numero de 
dezaseis indivíduos, com o vendmento de ~p600, con
sideranl}o.sc vaga3 as oito ptaças supprimidas, até a 
nova organização geral do Ex.orcito. O que participo a 
Vm. par a sua in tclligencia e execução. 
Deu~ Guarde a Vm.- Paço em 7 de Março de 1831.

Conde do Rio Pat·do. --Sr. lgnacio Viegas Toirinho Rangel. 

N. ~~6.-FAZENOA. --EM 7 ]J;~ MAI\ÇO DE 1831. 

Manda satisfazer as requisições do Procurador da Fazenda. 

Os Contadores geracs tlo Thesouro Nacional fiquem 
na intelligerwia de que em vi!'lude desta portaria 
podem logo sa tisfazet· as requisições, que fizer o Pro
cur.1dor da Fazenda a bem do serviço~ quando não haja 
mconvenicntc, de que devam dar· conta para se decidir 
como fOr justo. 

Rio de Janeiro em 7 de ~:brço ele 1831..- Antonio 
Francisco de Paula e Hollanrla Cavalcanti de Albuquerque. 

DECISOES DE :l83l. 4. 

JL ........ '\ 
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N. 37.-FAZENDA.-EM 8 DE MARÇO DE 183L 

Dá instrucções para o despacho maritimo na Administração das 
rendas nacionaes. 

O despacho das embarcações, e a cobrança dos direi
tos, contribuições, e emolumentos, que se fazia pela ex
tincta Mesa do desp1cho rnaritímo, c outras est::~ções, 0 
que em virtude cl:-1 Lei de 10 ele Setembro de !830, pas_ 
sou com o Thesoureil'o, e E;;crivães della para a Admí_ 
nistração de diversas rendas na Mesa do Consulad 0 
desta Côrte, far-se-ha pela maneira seguinte: 

1. A pessoa, que promover o despacho de qua I quer 
embarcação, que pretrmcla sallir deste parto, deverá apre
sentar ao Administrador d3s rendas : 

1. o O manifesto da carga, que teill a bordo. 
2. o O bilhete de corrente da Alfandega. 
3. o O passa porte com que cn trou no porto. 
4. o A ma ll'icula da tri polação. 
õ. o Certificado da resirlencia llo proprietarío. 
6. o Conhecimento de haver pago o imposto das em

b;ucações estabelecido pelo Alvará ele 20 ele Outubro de 
!812. 

2. O Admin istrfldor achando corrcn tes, e e1n devi
da fórma Lodos estes documentos, passal-os-ha ao Es
crivão, ou Official encarregado do expediente elo despa
cho marítimo, o qual á vista ele lles fará a conta dos 
direitos, contribuicões, e emolumentos_, que deve pa
g-ar a emba1·cação; ·c entri'g·;~ndo-a ao Tllcsoureiro en
carregado da sua arrecadação, este receberá da parte a 
importanci;1 total, o o Escrivão lh'a carregará em recei~ 
ta, lançando em co!umn:ts L1istinctas o que pertence a 
cada repartição. 

3. Para o lançamento dos ditos direitos, cnn 1 ribuições, 
e emolumentos, haverá um só livro de receita, que será 
escripturado como o modelo--:'--~ disprnsando-se 
assim os que até agora havia. 

4. Feita a carga ao Thesourei f,), t' P'>>:! 11 a verba do sello 
nos documentos elo despacho, o Esci~ivão darú á parte 
uma guia como a :1uc mostra o morlelo-IJ-, asqgnada 
por ellc, e pelo Thrsoureiro, o rubricada peJo Arlminís
trador, para com clla se mostrar cic~;n;nbaraçado na Se
cretaria ele Estado dos Nrgoeios da Marinha, e ahi rece
ber o p1ssaporte. Estas p:uias, por maior brevidade do 
expediente, serão impressas com os claros necessarios 
para se encherem com as circumstancias, que mostra o 
di to modelo. 
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õ. Além dos direitos, contribuições, e emolumentos, 
que já se arrecadavam na dita Mesa extincta, serão por 
maior commorJidaclc das partes :lrrecadados tambem pelo 
di to Tl1esoureiro, escripturados no mesmo livro de 
receita com a distincção acima ordenada : L o os direitos 
de pharol, que ora se arrecadam na Alfandega pelos em
pregados da Junta do Commercío; 2. o a taxa do sello 
do papel, a que forem obrigados os documento:-: do des
pacho, e que era paga até agora na competente Recebe
daria. 

6. Logo que se concluir o despacho, o Administrador 
fará aviso á Administracão do Correio do dia da sabida 
da embarcação para se ap"romptarem as malas~ que hou
verem de remetter-se pa1·a os portos, a que ella sedes
tinar. 

7. No fim de cada mez o esc ri vão fechará a conta do 
livro de receita, e lavrará um termo em que declare por 
extenso a sornma total do que arrecadou~ o qual será 
assignado pelo Thrsoureiro, e Escrivão, c rubricado pelo 
Administrador, e Escrivão da Administração. 

8. A quantia, qur pertencer ao Thesouro Nacional, lhe 
será entregue pelo Thesoureiro a té3 tlo mez seguinte com 
uma guia semelhante i1 que acompanha as outras rendas, 
que se arrecadam na Administração, na qual guia será 
lançado sepílradamente o que pertence a cada direito, 
ou contribuição. 

9. As outras estações mandarão receber na Admi
nistração por pessoa devidamente autorizada o que a 
cada uma pertencer. 

10. A' vista do conhecimento em fórma da entrega 
no Thesouro~ e dos reei bos ou conhecimentos das outras 
estações, o Escrivão notará no livro de receita logo 
depois do termo, que a quantia tal foi entregue pelo 
Thesoureiro em tal dia, como constou do conhecimento, 
ou recibo; e feito isto o 'fhesoureiro os guardará para 
sua resal v a ; e deste modo fica sendo desnecessario o 
livro de quitações. 

11. As clespez1s do expediente serão feitas pela folha 
das da Admi11istrnçiio; e assim nisto, como em tudo o 
mais tendente ú legalidade do expeclicnlc, e escriptu
ração" seguir-se-ha_, no que fôr appJicavcl, o que s3 acha 
esta be tecido nas ins t ruccões da Ad mi n i~t raeão (las rendas. 

12. Para maior com1nodidade das parlrs, os termos 
de fiança, que até agora prestavam na Alfandega os 
mestres das embarcações, serão lavrados, c toniados 
na Administração. 

!3. O Administrador terá todo o cuidado e vigilancia 
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em que o Je~pacho seja aviado com a maior brevida ... 
de possível, fazendo que os empregados o não espacem 
além do dia, em que se apreser1 ta rem correntes os do
cumentos, sob pena de suspensão de seus officios pelo 
tempo que parecer justo. 

!4. No fim de cada mez o Official, ou Escrivão, fará 
um mappa de todas as embarcações, que no mesmo 
mez se houverem despachado com dístincção das na
cionaes, e estrangeiras, mencionando as circumstancias 
especificada5 na gnia-B-, e remetterá uma cópia ao 
Presidente do Thesouro Nacional, e outra ao Ministro 
e Secretario de Estado dos Negodos da Marinha. 

Rio dr. Janeiro em 8 de Março de 1831.-Antonio Fran
cisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuqu,erque. 
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Modelo ..:.A~ do 

N. I. 

!831. 

Fevereiro 2õ Para Lisboa , galera brazileira .... de 3õ0 tone
ladas, de que é mestre ....• , e proprietario ..•••• 
residente nesta cidade, com 24 pessoas de equi
pagem. Pagou (aqui vai a quantia por extenso) 
que ficam á cargo do Thesoureiro .••• a saber ••. 

N. ~. 

Para o Rio de S. João, a sumaca brazileira •.•• 
de 76 toneladas, de que é mestre •... e proprieta
rio .... residente em ..•. com seis pessoas de equi
pagem. Pagou, etc. a saber .•........••...•.• 

N. 3. 

Para Gersey, escuna ingleza Phrunix de lU to
neladas, de que é mestre .•... e proprielario ..•.. 
residente em .•.. com seis pessoas de equipagem. 
Pagou, etc. á saber ................•....••... 

(Assignado o Tllesoureiro.) (Assignado o Escrivão.) 

26 

Sahiu á tan
tos, etc. 

N. 4. 

Para Lisboa, o bergantim portuguez •..•. de 186 
toneladas de que é mestre .... e proprietario .... re-
sidente em .... com :i2 pessoas de equipagem, e 

60 dias de ancoragem desde ..... dia da sua en
trada neste porto até ..... em que ha de sahir. 
Pagou, etc. á saber ......•.................•..•• 

(Assignado o Thesoureiro.) (Assignado o Escrivão.) 

Aqui vai o termo de encerramento da conta do mez. 
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Livro de Receit,a. 
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Aqui vão as notas das entregas ás diversas Reparticões do modo 
seguinte: Entregou no Thesouro Nacional em ..• corno do conhe
cimento n. 0 

... a saber: 
Ancoragem •..•...•..•......•.•.••.. 
Sello ........•....••..... , ..•.•...•.• 
Pharol. ............................ . 
Contribuição da Junta do Commercio 

Dito de emolumentos da dita Junta em ... como do recibo: 
Provisão........................... J$ 
Secretaria..................... . . . . . J'J 

Dito da Santa Casa em ... como do recibo ...... . 
do Escrivão da Alfandega ..........•.... 
ao Despachante ...•.....•............••. 

(Assignado o Escrivão com Apellido.) 
Rs. 

8 



j'\lfodelo -- B - da guia. 

ADMINISTRAÇÃO DAS DIVERSAS RENDAS NACIONAE:;;. 

O bergantim brazileiro tal de (tantas) 
Toneladas com (tantas) pessoas de tl'ipolação 
Mestre (Fulano) 
Prop ietario (Fulano) 
Despacha para (tal porto) 
Pretende satlir à (tantos) flr, tal Hlcr. 

Pagou na Adminislraç;l.o d•J di,. er.:>as rendas nacionaes na 
Mesa do Consulado a quantia de ............................. . 
• • . . . . . . . • . . • • importancia dos direitos, contribuições, e emolu
mentos a que é obrigado, e flca lançada á fl •.........• do Liv. 
de receita sob n. o. o .á cargo do Thesoureiro. E está corrente para 
obter o despacho de sahirla. R in de .T;meir·o ..... rle .•... o ••••• 

de !83 .•. 

Apellido do 
Administrador. 

o Thesourt'iro 

Ji'. 

o Esr-rivão 

Ji'. 



DO GO\'BH:\0. 33 

N. 38. -l\IAHINHA.- EM 8 DI~ l\IAHI)O DE 183!. 

Approva as instrucções para o:; exercicios dos Guardas-Marinhas. 

Merecendo a Imperial Approva~~ão o que propuzera 
o Comm~nclante interino da companhia dos Guardas
Marinha.'', em seu officio de 3 do corrente~ ácerca dos 
exercícios em que na fórma elas lnstrucções juntas pol' 
cópia devem empregar-se os Guardas-Marinhas que ti
verem concluiclo os seus estudos, c se aclwrem desem
barcados; assim o particípio a Vm. para que nesta in
trlligencia, e ele aceôrdo com aquelle Commandantc h~ja 
de dar as providenci:1s neccssarias a lJcm de se levarem 
a cffeito os referidos exercícios, observando-se as men
cionadas instruec.;õcs. 

Duus Guarde a Vm. -Paço em B lle Março de 1831. 
- Marquez de Paranaguâ.- Sr. Jacin t h o Roque de 
Sena Pcrdra. 

Instruções para os Guardas-Marinhas que tem 
acabado os estudos da Acadenlia., e se achatn 
dcsen1.barcado8. 

i. o Os Guanlas- .Ma ri nl1as 1 r ao trcs dias por semana 
a bordo de um navio armado surto no porto; a saber: 
segundas, fJUal'tas, c sextas feiras, não sendo dias san
tos, e para isso se apresentarão no Arsenal da Marinha 
no temp:J de Yerão ás sete l!Oras da m~mhii, (' de inver
no ús oit1. 

2. o Serão conduzidos á hon1o, aonde terão duas ho
ras de instrucçflo pratica, contadas desde o momento em 
que princi pbr a a c ti v idade. 

3. o Os Guardas-Marinhas na presença do Mestre do 
navio, farão recapitulação do que já aprenderam no L o 

anno da Academia na parte que diz respeito á arte Je 
marinheiro: a saber- o:; nomes, e usos dos cabos, v e
las, e apparelhos, os modos de amarrar, ela e nós, fazer 
costm·as, forrar, embotijar, etc. 

4. o Exercitar-se-hão tambem em subir aos mastros, 
envcrgar, e desenvergar, cassar, largar, e ferrar o pau
no; arriar, c içar vergas, debaixo ela clirecção do Com
mandante do navio ou de quem suas vezes fizer. 

5. o Aprenderão tambem elo Commandante da artilha
ria, o exercício pratico desta arma; o qual, depois de 
bem instruidos, deve ser algumas vezes de fogo, sendo 
tambem mandados por cada um delles. 

DECISÕES DE 1.831. Õ 
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6. o Nos mais dias da semana deverão unir-se á com
panhia, e entrar unidos á classe do 3. o anno, como ou
vintes; e receberão do respectivo Lente problemas de 
navegação para resolverem em sua casa; os quaes lhe 
entregarão depois de resolvidos, quando o mesmo lhe de
terminar. 

7. o Na segunda hora e meia estarão unidos á classe de 
desenho, copiando e reduzindo plantas de differentes 
costas, bahias, e portos, e representando vistas de ilhas, 
cabos, promon torios, para que quando em viagem apor
tarem a alguma terra. possnm com facilidade fazer nota 
de todos os objectos mais notaveis, relatando as marcas 
principaes para se avizinhar, e ganhar com segurança 
os ancoradouros, a fim de que em outra occasião lhes 
possa servir de guia quando voltarem ao mesmo porto; 
cujos trabalhos serão apresenta dos ao Professor de de
senho, para que este os examine, e sejam depois apre
sentados aos Lentes da Academia. 

8. o Deverão tambem, sempre que as circumstancias 
o permittam, fazer observações de Jístancias dos astros, 
e praticar os respectivos calculos, a fim de adquirirem 
aptidão neste interessante methodo de determinar a 
longitude. 

9. o O Guarda-Marinha mais antigo da turma tomará 
nota daquelles que faltarem por doentes. ou sem motivo; 
e de tudo dará no mesmo dia parte por escripto ao Com
mandante da companhia, para este mandar que os pri
meiros sejam visitados pelo Cirurgião da companhia, e 
proceder-se contra os segundos como merecerem. 

1.0. E' dos pontos essenciaes do serviço a mais 
ampla sujeição dos inferiores para com os seus supe
riores, conseguintemente os Guardas-Marinhas terão 
a maior obediencia e respeito a todos os Officiaes de 
patente, executando sem repugnancia tudo quanto por 
elles lhes f6r ordenado tendente ao serviço, disciplina, 
instrucção, e boa ordem. 

H .. E' de esperar que os Guardas-Marinhas se com
portem com dignidade, não fazendo, ou promovendo 
motim, nem assuada, usando entre si de toda a civi
lidade: quando porém algum delles, esquecendo·se des
tes princípios, se deslisar em acções, e procedimentos 
deshonestos, offendendo os bons costumes e contra o 
bom exemplo, que todas as pessoas graduadas devem 
patentear á face de uma tripolação, de quem se que .. 
rem, e devem fazer respeitar: o Commandante do na .. 
vio, ou quem suas vezes fizer de tudo dará logo parte 
ao Commandan te da companhia, para que esta seja 
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levada ao conhecimento do Ministro da RApartição, 
a Hm de que o mesmo o mamlu corrigir conforme 
merecer. 

Secretaria de Estado em 8 cJn Março de 1831. -
Joaquim Prancisco Leal. 

N. 39.-GUERRA. -El\1 H DE l\1ARÇO DJ~ 1831. 

Sobre o fornecimento do luzes ac.s corpus, guardas e fortalezas. 

Tendo levado á Augusta Presença de Sua 1\i::~gestade 
o Imperador ClS consultas que em ela ta de 31. de Janeiro, 
e 28 de Fevereiro do anno corrente, lhe dirigiu a Junta 
da Fazenda dos Arscnaes do Exercito, fabricas e fundi~ 
ções, pedindo escLlrecimentos i'obre o fornecimento de 
luzes aos corpos~ guardas, e fortalezas; qual a pessoa 
que deve autorizar estes pedidos, c passar os compe
tentes recibos; e se tal fornecimeitto deve fazer 
parte de suas despezas ordilwria,.;, ou ser-lhe embol
sado por outra Repartição: H.c::~olYcu o mesmo Augusto 
Senhor nos termos seguintes-que o numero do luzes 
para os corpos seja rer~·u!auo pelo de candieiros es
tabelecido na tabella de 3 de Setembro de 182ii, e com
parativamente o das guardas e fortaiczas; que os pedi
dos deverão ser autoriz~dos pelo Quartel-Mestre Gene
ral, e os recibos p:1ssados pelo:; Quartcis-mestres dos 
corpos e Almoxarifes de for ta lczas, ou quem suas vezes 
tlzer, e que para se manllar a1Jonar esta despeza ll.everá 
a Junta, quanto antes, rcmetter á esta Secretaria de Es
tado dos Negocias da Guerra, o seu orçamento para um 
mez, e estabelecer á tal respeito a nccessaria contabili
dade: o que tudo Manda, pela referida Secretaria de Es
tado, participar á mesma Junta para sua intelligencia e 
execução. 

Paço em 9 de Março de 1831. -Conde do Rio Pardo. 

~j 2 [J / 
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N. 40.-GUERRA.-El\r lo nE MAnço nE 183f. 

Sobre o serviço dos milicianos. 
\ 

Havenuo Sua Magestarle o Imperador, em portaria 
ue 24 de Setembro de 1829, dirigida ao Commandante 
das Armas da Província de Goyaz~ Determinado : :1. o Que 
os Milicianos só sejam mandados reunir em parada ge
ral no faustissimo dia 12 de Outubro; ~.o Que não 
sejam obrigados a concorrer todos os domingos á capi
tal para exercícios, nem se exija delles qne vão á missa 
todos os domingos debaixo de fórma; 3. o Finalmente que 
não sejam compeli idos a acompanhar as procissões á re
querimento das irmandades, contra sua vontade; Or
dena ora o mesmo Augusto Senhor, que estas disposições 
sejam observadas em todas as Províncias do lmperio: e 
assim o :Manda, pela Secretaria de EstaJo dos Ncgocios 
da Guerra, participar ao Commandante das Armas da 
Província. de ......• para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em H) de Mareo de '18:H. 
-Conde do Rio Pardo. · 

N. 41.-GUERRA .-CONSULTA DO GONSELHO SUPREl\10 MI
UTAR DE{() DE MA~ÇO DE i83l. 

Sobre a antiguidade de praça de dous Offi.ciaes do·Exercito, do 
tempo em que estudaram em Coimbra. 

Senhor·.-Manda Vossa Magestade Imperial, por Porta
ria expedida pela Secretaria de Estado dos Negocios da 
Guerra em 28 do presente rnez, que o Conselho Supremo 
Militar consulte com effeito o que parecer~ sobre o re
querimento junto do Coronel de cavallaria Manoel Fran
cisco Leal, e do Major de artilharia João Francisco Leal, 
ambos addidos ao estado-maior do Exercito, pedindo 
contarem antiguidade ele suas primeiras praças do dia 1. o 

de Outubro de i80õ 1 em que so matricularam na Uni
versidade de Coimbra. 
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A' vista dos documentos que os supplícantes apresen
tam, e dos exemplos com que allegam de iguaes graças 
concedidas a outros em identicas circumstancias: pa
rece ao Conselho que os supplicantes estão no caso de 
merecerem a graça que pedem. 

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de !831.- Oliveira 
Pinto.- Telles.- Sampaio. 

Como parece.- Paço em 16 de Março de !831. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Conde do Rio Pardo. 

N. 42.-FAZENDA.-El\116 DI~ MARÇO DE 1831. 

l\Ianda que nos despachos de baldeação, vá sempre o Feitor 
acompanhado de um Guarda. 

O Escrivão da administração de diversas rendas na
cionaes, que interinamente serve de Administrador, 
fique na intelligeneia de que nas baldeações feitas pela 
Mesa do Coúsula~lo, vá sempre o Feitor acompanhado 
de um guarda que assista, e assigne tambem no despa
cho a nota da passagem do genero de uma para outra 
embarcação, sendo este trabalho feito, quando fór pos
sível, fóra das horas do expediente, por isso, que re
cebem por elle emolumentos das partes. 

Rio de .Janeiro, 16 de Março de 1831.-Antonio Fran
cisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. 
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N. 43.-FAZENDA..-E~I lG DE MARÇO DE 1831.· 

Sobre o despacho de reexportação e baldeação dos generos 
estrangeiros. 

Queira V. S. ela e as ordens necessarías para que os 
ucspachos originaes do reexportação, e baldeação dos 
generos es trangciros, que se confundam com os doBra
zil, antes de se verificar a reexportação, ou baldeação, 
a bordo das embarcações~ sejam primeiro apresenta
das na Administraç!io, para se tomarem as notas pre
cisas, conforme as ordens alli existentes a esse rcspei to. 

Dons Guarde a V. S.-Rio de Janeiro, 16 de :Março 
de 1831. -Antonio Francisco de Paula e Hollanda Caval
canti de Albuquerque.-Sr. Conselheiro Juiz ela Alfan
dcga. 

N. !J,4. -GUERRA. -EM 26 DE MARÇO DE 1831. 

Manda remetter directamente ao Conselho Supremo Militar de 
Justiça os processos verbaes, que devem ser julgados em ul
tima instancia. 

Achando--se marcados na Carta de Lei de ,11 de Se
tembro de 1826 os casos em que elevem subir ás Secre
tarias de Estado os processos elos réos sentenciados, 
Manda Sua Magestade o Imperador, pela S~cretaria de 
Estado <los Negocias da Guerra, declarar ao Comman
dan te <las Armas da Província de ....•. para seu go
verno e execução, que nos demais casos remetta os 
proctlssos verbaes do réos militares da mesma Provín
cia para serem julgados em ultima inst:mcia ao Con
selho Supremo Militar de Justiça dircctamente, por 
cuja Secretaria lhe serão mandadas as sentenças profe
ridas, cessando assim o estylo ele enviar á clit:l. Secreta
ria de Estado laes procc.,sos, bem como qualquer de
mora no julgamento. 

Palacio do Rio ele Janeiro om 2G de .Março de 1831.
José Manoel de Moraes. 
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N. 4o.-JUSTIÇA.- EM 26 DE l\IAnço nE t83L 

Manda abrir assento de prisão a tres presos vindos de fóra do 
termo desta cidade. 

Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o 
officio de Vm. de 23 do corrente, sobre a duvida que 
tem o Ju-iz do Crime interino Francisco Gomes de 
Campos, de proceder contra os presos o Padre Manoel 
Ribeiro de Abreu, o desertor Dionísio José de Barros e 
Bern1rclo Antonio Portilha, por terem vindo de fóra 
do termo desta cidade : Ha por bem que Vm. Mande 
abrir assento aos mesmos presos, á ordem dessa In
tendencia, até se darem as providencias que a segu
rança delles e gravidade de seus clelictos pede ; fican
do assim satisfeita a duvida daquelle Juiz. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26de Março de !831.
Manoel José de Souza França.-Sr. Caetano Maria 
Lopes Gama. 

N. 46.- IMPERIO.- El\1 26 DE MARÇO DE 1831. 

Manda tomar todas as cautelas convenientes. para prevenir pre
disposições de partidos exaltados. 

lllm. e Exm. Sr.-Desejando Sua Magestade o lmpe· 
rador evitar, por todos os nndos que estão ao alcance 
do Governo, os funestos effeitos que podem produzir 
contestações e rivalidades como as que ultimamente 
iam acontecendo nesta Côrte, quando todos os subditos 
do Imperio elevem ser outros tantos defensores do sys
tema constitucional f{Ue feli~omente nos rege: Ha por 
bem o mesmo Augusto Senhor que V. Ex. tome des
veladamente todas as cautelas que julgar convenientes 
para prevenir semelhantes predisposições de partidos 
exaltados, tanto de um como ele outro extremo; e Or
dena~ outro~im, que nas informações de requerimentos 
de partes, V. Ex. não só mente participe se têm os pre
tendeu tes a qualidade de eicladãos brazileiros_, mas tam
bem declare mui especialmente o que lho conslar sobre 
aclhesão dos mesmos pretendentes á Constituição jurada, 
que a todos cumpre rcspei ta r e manter, como unica 
base solida da ventura permanente do Imperio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio de Janeiro em 
26 de :Março de 1831.- Vificonde de Goyana.- Sr. Pre
sidente da Provincia de •... , 

d"d'\:A:P~ 
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N. 47.-- MAlUNHA .-CONSULTA DO CO:\'SELl!O SUPREMO 
l\JILITAR DE 20 DE )I.\B~,:o Di·: Jg;31_. 

Indefere a pretenção do Auditor geral da M:1rinhn, do ser dis
pensndo dos conselhos de guerra de dcser~rro. 

Senhor.- Em port:Jria da Secretaria de Estado dos 
Negocias da Marinha de iO de Dezembro elo anno pro
ximo passado, Manda Vossa Magestaclo Imperial que o 
Conselho Supremo Militar consulte com cffeito, o que 
pJreccr, sobre o objecto da repres~ntação junta do Dcs
emba r.o:ador Auditor Geral da Marinha.- Pretende 
este Magistrado, que para pôr em dia os conselhos de 
guerra do corpo de artilharia da Marinha se ponha r,m 
pratica o determinado no art. i. 0 do Tit. 7. o ela Orde
nança de 9 de Abril de 180~., no Alvará de i8 de Feve
reiro de i764, em Resolução de 27 de Junho de 1809, 
concluindo, que todas estas dispo-,ições legislativas 
ordenam, que os conselhos de guerra ele deserção sejam 
feitos dentro de tres dias, depois de apresentados os 
desertores, c que não podendo o Auditor comparecer, 
faça as suas vezes o Capitão mais moderno, ou outro 
qualquer.- Nada ha mais justo, do que o exacto cum
primento das Leis, e por isso julga o Conselho muito 
a proposi to fazer conhecer, quaes são os deveres do 
Auditor, regulados pela disposição legislativa , cuja 
execução reclama, ás quaes flá uma in te !I igencia mui 
diversa elo seu litteral espírito, qu:mdo no tim da sua 
representação pede ser desonerado elos conselhos de 
guerra de deserção, e unicamente empregado nos outros 
conselhos, por sei' assim á bem da humanidade, e do 
serviço. Determina o art. 1. 0 do Tit. 7. o da Ordenança 
de 9 de Abril de 180õ: que por pretexto algum se de
more a convocação do conselho de guena, para julgar 
os desertores, :ievendo o Chefe elo corpo na falta do 
Auditor fazer substituir o lugar por um Capitão do seu 
regimento na fórma, que se ;-~c!Ja determinada pelo 
Alvará de 18 de Fevereiro de 17G1,. Este alvarú, rela
tivo aos Auditores, mancl:J, quanclo os sobreditos Audi
tores se aelJarem impedidos por doença, on mortr, e hou
ver ne.cocios tão urgentes, que não admitiam dilação, 
fará o olllcio de A ud i ior aq uelle que entre os Capitães rio 
respectivo regimento achar o Coronel dellc, que é mais 
proprio pela sua pruclcncia e instrncção par a exerci ta r 
o dito cargo. A H.esolução de 27 de Junho de t809 dá 
esta mesma providencin p!lra o::; conselhos de guerra do 
deserção, quando o Auditor sendo avisado não compa .. 
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rccer, impondo aos Commandantes dos corpos a obriga
ção de darem mens~llmente parte ú Secretaria de Es
t~clo do numero dos conselhos, a que o Auditor faltou 
depois de avi~ado. A' vista eles tas disposições claro fica 
que nenhum conselho de guerra deve deixar do ser feito 
pelo Auditor, {t excopção dos casos do impedimento por 
rloença ou morte; e que a interpretação da disposição 
absoluta dos conselhos de guerra de cleserção, que pre
tende dar·-lhe o mesmo Auditor, o tornaria completa
mente ocioso no cxercicio elas suas funcções, e princi
palmente durante a paz em que são raros os conselho~ 
de guerra no corpo da Armada; e portanto, parece ao 
Conselho, que as determinações legislativas, que o Au
ditor reclama em favor de sua supplica, llle são oppostas. 
e devem ter o seu devido effei to na execução, a que é 
obrigado no exercício das funcções de Auditor, em
quanto occupar este emprego. 

Rio dn Janeiro, 7 de Janeiro de 183:1.. - Oliveira 
P1:nto.- Telles.- Sampaio.-Couto. 

Como parece ao Conselho -Paço em 29 de Março de 
1831_ 

Com a rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

José Manoel de Almeida. 

N. 48.~MARlNHA.-CoNSULTA DO CONSELHO SUPRE~IO 

~llLITAR DE 29 DE MARÇO DE 1831. 

Sobre gratificação aos que apprehendcrem desertores 
da Armada. 

Scnhor.-Em portaria da Srcrcla1·iJ. de Estado dos 
N.egocios da Marinha de 9 de Der,cmbro uo anno pro
xuno passado, Manda Vossa 1\fagestadc Imperial que o 
Conselho Supremo .Militar, á vista do incluso officio do 
Presidente da Província da Bahia, pedindo instrucções 
á cerca da gr<~ tificação, que se deverá abonar aos que 
apprehenderem desertores da Armada Nacional e Impe-

nEcisõEs DE 1831. 6 
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rial, e das informações a tal respeito dadas pelos Inten
dentes da Marinha desta Côrte, e claquclla Província, 
consulta com etieito, o que parecer sobre semelhante 
objecto. Toda a dcspeza, que não é autorizada por Lei, 
se torna illegal, e sujeita a responsabilidade: a gratifi
cação de que trata o officio elo Presidente da Província 
da Bahia, está neste caso, por não haver Lei, que a au
torize, como se vê (las informações juntas dos Intenden
tes dt~. Marinha desta Côrtc, c da dita Província. E por 
isso parece ao Conselho, que não tem lugar tal gra tifi
cação, ou seja pela Fazenda Nacional, por não estar au
torizada, ou por descontos feitos nos soldos elos deser
tores por ser um arbitrio injusto. 

Rio do Janeiro em 7 de Janeiro de 1831 ,-Oliveira 
Pint~ o- Telles o- Sampaio.- Couto. 

Como parece ao Conselho.- Paço em 29 de Março de 
!831. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Manoel de Almeida. 

N. 49o-JUSTIÇA.- EM ;) DE ABRIL DE 1831. 

Manda abrir assento de prisão aos individuas presos em fla
grante como perturbadores da tranquillidade publica. 

Sua 1\'!agestade o Imperador ordena que V. S. mande 
abrir asscn to de prisão, á ordem dessa In tendencia, a 
todos os inclivid uos quo pelas patrulhas da Guarda Mi
lita r da Policia tenham sido presos em flagrante, como 
perturbadores Lla tranquilliclallc publica, promovendo 
o desassocego do povo, que nestas ultimas noites tem 
posto em sustos e receios a todos os pacificas moradores 
desta cidade~ e que, no caso de ser aggravada a conducta 
dos mesmos presos, por alguns de li c tos que tenham com
mettido, procure informar-se do lugar onde o commet
teram, officiando, em conscquencia, ao Juiz ele Paz da 
freguezia onde se commetteu o crime, para immedia
tamente proceder a corpo de delicto directo ou indi
recto, qual no caso couber, á vista do qual sómente 
V. S. deliberará se deve ou não remetter o preso á 
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ordem dos Juizes Criminaes~ sendo este o unico caso 
em que deve alterar-se o assento da prisão, conservan
do-se todos presos ú ordem da In tendenda, dando-se 
delles conta circums tanciada por cs ta Secreta ria de Es
tado. Tamhem ordena o mesmo Augusto Senhor que 
V. S. faça pulllicar um cdi tal, pelo qual se ordene que 
todos os moradores ponham luzes ás suas janellas nas 
noites escuras, logo que forem advertidos de alguma 
desordem na rua da cidade, a fim de com mais facili
dade poderem as roncbs prender os delinquentes, sendo 
punidos com oi to dias ele prisão fechada todos aquelles 
que acintemente o não fizerem, eomo desobedientes ás 
ordens superiores. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em ;:) de Abril de 1831.
Manoel José de Souza França.- Sr. Caetano Maria Lopes 
Gama. 

N. õO.- JUSTIÇA.-· E~l o DE ABRIL DE !83L 

Manda estabelecer rondas de mar que evitem o desembarque de 
marinheiros depois do sol posto. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Magestade 
o Imperador que, na no i te ele hon tem 4 elo corrente mez 
de Abril, desembarcára uma porção de marinheiros, os 
quaes perturbaram o socogo desta cidade, resultando 
dahi ferimentos e mortes perpetrados pelos mesmos, 
Houve por bem o mesmo Augusto Senhor Mandar or
denar por edital da PoticiJ que fossem preso:; todos os 
marinheiros que d'ora em diante se achassem em terra 
depois do sol posto: e pélra que esta medida seja mais 
extensa, ordena, outrosim, que V. Ex. passe as ordens 
necessarias para que de hoje em diante seja a marinha 
deste porto registrada de competentes rondas de mar, 
que evitem qualquer dcsemba r que de marinheiros de
pois d:1quclla hora~ fazendo-os retroceder para as suas 
respeclivas emb~rcaçõPs, no caso dB serC'n encontrados 
pelas di las rondes em direcç:lo ás praias de5ta cidade_, 
cumprindo ter maior vigilanci:t ~o!n·c <lS aguas do porto 
da Prainha~ oru1c costumam concorrer em maior nu
mero. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa(~O em~ de Abril de l831.
Manoel José de Smeza França.- Sr. José Manoel de Al
meida. 
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N. !'jf.- JUSTIÇA·.- EM ti DE ABRH. DE 1831. 

Ordena que sejam presos todos os marinheiros que se acharem 
em terra depois das A ve-1\farias. 

Sua Magestatle o Imperador ordena que V. S. faça 
publicar já por essa Intendencia um edital prohibindo 
que das Ave-Marias por diante esteja em terra algum 
marinheiro das tripolações das embarcações surtas neste 
porto, declarando, outrosim, que, pelo simples facto de 
serem encontrados depois dessa hora pelas rondas da 
policia, serão presos como suspeitos de perturbadores 
da ordem publica, ainda mesmo que se achem desar
mados, e, como desobedientes a esta prohibição, serão 
castigados policialmente com 60 dias de prisão fechada, 
segundo o art. 1.28 do novo Codigo, e que a este res
peito faça V. S. p6r de intelligencia o Commandante 
da Guarda Militar da Policia, para fazer cumprir pelas 
respectivas rondas a mesma imperial determinação. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 5 de Abril de 1.831.
Jianoel José de Souza França.- Sr. Caetano Maria Lopes 
Gama. 

N. 52.-JUSTIÇA .-EM 5 DE ABRIL DE i83L 

Dá providencias para a punição dos delictos e prisão dos delin
quentes. 

lllm. e Exm. Sr.-Sua Magcstae o Imperador, ten-d 
do em consideração que a impunidade dos delictos, de 
que o publico se queixa nesta Côrte e Província, não 
procede tanto da corrupção dos magistrados, como da 
falta das provas, e principalmente dos corpos de delicto, 
que são essenciaes ao processo para justificar a condem
nação dos delinquentes; e querendo, quanto estã da parte 
do Governo, dar ordem para que a Administração da 
Justiça tome aquelle gráo de rigor de que depende a 
segurança publica, ordena que V. Ex. passe immedía
tamente as ordens necessarias, para que não só as patru· 
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lhas da Guarda Militar da Policía,como dos mais corpos 
militares, encarregadas de manter a tranquillidade pu
blica, e prender os delinquen tes, hajam de dedara r, nas 
partes que derem das pessoas que prenderem,os nomes 
destas, suas naturalidades, idades_, se são casados ou sol
teiros, que officio têm, a rua ou lugar onde moram, de 
1ue vi vem, o quarteirão e lado da rua ou lugar, e hora 
do dia ou da noite em que se commetteram os delictos, 
sendo presos em flagrante, e a rua ou lugar e hora do 
dia ou da noite em que foram feitas as prisões, os nomes 
das testemunhas que presenciaram os delictos, comes
pecificação das ruas ou I ugares onde moram, para serem 
chamadas e inquiridas a tempo, tanto pelos Juizes que 
hão de fazer os corpos de delicto, como pelos que hão de 
proceder aos sm;nmarios, e julgar por parte da Justiça 
os delinquentes; ficando absolutamente inhibidos o 
Commandante da Guarda da Policia e o dos indivi
d uos militares de taes diligencias de soltarem os 
presos sem autorização do Intendente Geral da Policia, 
a cuja ordem se devem considerar feitas as prisões, seja 
qual fôr o motivo que possa allegar para este procedi
mento, e seja qual fôr a classe, ordem ou estado a que 
pertença o delinquente por ser a IM igual para todos, 
conforme a Constituição Política do Imperio, e nin
guem deve ser isento dos summarios procedentes., pois, 
no caso de alguma patrulha ou soldado ter prendido 
injustamente algum, e que por isso deve o preso de Po
lida, em perigo da tranquillidade publica c bem com
mum, como é determinado no Alvará de 21 de Outubro 
de i 763 § 8. o, ser immediatamen te solto, não é aos mes
J(los Officiaes que compete formar juizo a este respeito, 
was sim ao dito Intendente, que deve então reclamar o 
eastigo daquelle que tiver feito t1 prisão, quando se 
eonheça que, abusando da força publica acíntemcnte, e 
por fazer injuria ou vexame, a praticou. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 5 de Abril de 1831.. 
-Manoel José de Souza França.-Sr. José Manoel de 
Moraes. 
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N. Õ3 .-JUSTIÇA.-E11 i) DE ABRIL DE 1831. 

Manda proceder ao assentamento geral de todos os estrangeiros 
que chegarem a esta Côrte. 

Da cópia inclusa verá V. S. as ordens que Sua Mages
tade o Imperador tem mandado passar na data desta ao 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra, 
a fim de se pôr em regra o serviço da Guarda Militar da 
Policia da Côrte, nas diligencias das prisões dos delin
quentes, que se houverem de fazer d'ora em diante; c 
ordena o mesmo Augusto Senhor que V. S., logo que 
lhe chegarem as partes das prisões circumstanciadas, 
como se mandam fazer, remetta immediatamente ao 
Juiz de Paz da ft'eguezia onde se ti ver commettido a 
malfeitoria cada um dos dclinquentes que lhe forem 
apresentados, para o mesmo Juiz de Paz proceder ao 
respectivo corpo de delicto, como lhe incumbe por lei, 
e com clle remetter o réo uentro de vinte c quatro horas 
ao Juiz Criminal, que deve eonhccor da culpa, se fôr 
caso da competencia de taes J uizcs, ou para punir os 
malfeitores, se as culpa~3 forem meramente policiaes, 
em contravenção das Posturas Municipaes, de que é 
executor. Sua Magcstade ordena, outrosim, que V. S. 
proceda a fazer um registro ou assentamento geral de 
todos os estrangeiros que chegarem a es la Côrto, tendo 
um livro particular nessa In tcndencia para o registro 
ou assentamento dos individuas de cada nação, no qual 
se indique a sua naturalidade, sexo, idade, estado, em
barcação em que veio, dia da sua entrada, officio, 
emprego ou imlustria de íJUC pretenda subsistir no 
paiz, e lugar para onue vai morar; intimando-os de 
participar á Policia a sua mudança de casa ou de bairro, 
quando aconteça, e quo desse registro se extraia todos 
os mezes uma lista, que deve ser remet tida a esta Se
cretaria de Estado, com ofilcio de V. S., em que se 
contenha o juizo que fórma d;_1 moralidade c costumes 
desses estrangeiros em geral, e do bem ou mal que cn .. 
tenda resultar da -;ua residencla entre nós, para, sobre 
taes informações, se adaptarem as medidas policiaes que 
as circumstancias exigirem. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em õ de Abril de 1831.
Manoel José de Souza França. -Sr. Caetano Maria Lo
pes Gama. 
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N. 54.- JUSTIÇA.- E:u 12 DE ABRIL DE 1831. 

Declara que o assento de prisão ordenado por Aviso de õ deste 
mez, refere-se não só aos indivíduos já presos, como tambem 
aos que se forem prendendo. 

Sendo presente á Regencia Provisoria o officio do In
tendente Geral da Policia, datado de 5 do corrente, em 
que pede declaração ao que na mesma data se lhe dirigira 
por esta Secretaria de Estado para mandar abrir as
sento de prisão, á orJem da mesma Intendencia, a todos 
os indivíduos presos em flagrante como perturbadores 
do socego publico, sobre o que deve obrar a respeito do 
inglez Alexandre Stolmes, da casa de commercio de 
Moon & C. a, preso por ser encontrado eom uma pistola em 
uma das noites precedentes, em que os perturbadores 
da tranquillidade publica tumultuaram pelas ruas desta 
cidade, eommettendo ferimentos e mortes, reclamando, 
como reclamava, a sua soltura o Conservador da nação 
britanniea: Manda a mesma Regencia Provisoria, em 
Nome do Imperador, que se declare a Vm. que o assento 
de prisão á ordem da Intendencia se eleve entender não 
só pelo que rcspci ta aos indivíduos já presos, como aos 
que se forem prendendo, até que se restabeleça a pu
blica tranquilliclade desta Côrte, alterada tão escanda
losamente pela animosidade dos perturbadores, espe
rançados da sua impunülade sem que para isso haja 
nova -ordem: e, quanto ao sobredito inglez Alexandre 
Stolmes, que elle está na mesma razão dos mais indi
víduos_, porque os estrangeiros não gozam entre nós de 
maior favor do que os nacionaes. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 12 de Abril de :l83i.
Manoel José de Souza França.- Sr. Desembargador Aju
dante do Intendente Geral da Policia. 

N. 55.- JUSTIÇA.- EM 12 DE ABRIL DE 1831.. 

Manda cumprir as ordens do Vigario Geral a respeito da 
prisão de um Padre • 

.Manda a Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, 
que o Carcereiro da Cadêa da Relação (que tambem o é 
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do Aljube pela união deste áquel1a) cumpra estricta
Jnente, a respeito ela prisiio ou custodia do Padre Pc•dro 
Joilquim, as ordens que lhe forem dadas lJOr despachos 
elo Viga rio Geral deste Bispatlo, a qnu m pertence, como 
Juiz deste réo, determinar o local ela mesma prisão 
em custodia. 

Paço em 12 de Abril de 1831. -Jlfanoel José de Souza 
França. 

N. ü6.- GUERRA.- E:u 13 DE ABRIL DE 1831. 

Nomeia commissões para examinarem as preterições soffridas 
pelos Officiaes, as reformas não requeridas, c as involuntarias 
e illegaes transferencias para o corrJo do Veteranos. 

Cumprintlo-mc, na qualidade ele Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Guerra, pôr em ex a c ta 
execução a Carta de Lei de 21 de Novembro de 1831, 
que fixa as forças de terra; e devendo, com toda a 
circumspecção c minucioso conhecimento de causa, 
obstar a que de tão sa1Jia legislação se originem descon
tentamentos 11:1 brio~a · offieialidade do Exercito, por se 
preterirem seus direitos, aptidão e patriotismo provado, 
que até agora e anteriormente não eram respeitados 
com aquella imparcialidade c atcenção que mereciam, c 
que, por esta occasião, se deverão resarcir, sendo o 
Governo informado circumstanciaclamente das prete
rições soffridas, reformas não requeridas e das involun
tarias e illcgaes transferencias dos Officiaes para o corpo 
de Veteranos: resolveu a Regencia Prov.isoria, em 
Nome do Imperador, que se nomeasse em cada uma das 
Províncias, excepto a da Côrtc, que servirá de centro 
de todas as outras, c que se comporá .do Coronel Manoel 
da Fonseca Lima e elos Majores João José Pimentel e 
Cypriano José ele Almeida, uma commissão de tres 
membros, sendo nato o rcspcelivo Commandante das 
Armas, e de sua escolha os dons outros da oificia~idaue, 
os quaes~ cingindo-se aos seguin tcs artigos: L o ex a·· 
minar as preterições soffridas pelos officiaes de todab as 
armas de 1. a linha do Exerci to, dando elles provas de 
suas preterições com documentos 1egaes, que serão 
confrontaàas com informações extrahiclas dos livro~-
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mestres dos ditTerentrs corpos, quando assim seja ne
cessario; 2. 0 , investigar as reformas não requeridas 
pelos officiaes do Exerci to, á vista dos motivos dellas que 
serão reclamados da Secretaria de Estado da Guerra ; 
3. o~ finalmente, confrontar as transferencias tanto dos 
Offi.eiaes do estado effcctivo dos corpos para o estado
maior do Exerci to, c os da L a classe deste para as 
outras classes, como para o corpo de Veteranos em que 
houver illegalídade; e fazendo nma ex.acta e escrupulosa 
indagação dos artigos aponta elos, remettam ao Coronel 
Manoel da Fonseca Lima, membro da commissão central 
creada na Côrte, c encarregada de apresentar ao Go
verno o resultado espcrificado de taes trabalhos, os que 
lhes são relativos para sobre elles tomar as medidas que 
parecerem adequadas. O que manda a Regencia Provi
soria, em Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Negocias da Guerra, communicar ao Commandante 
das Armas ela Provi ncia de ........ , para seu conhe-
cimento e execução prompta ; esperando do seu zelo, 
inleit·cza e circumspecção COtTcsponderá á expectação 
do Governo, e eontinuará a empregar-se com desvelo a 
prol do serviço publico, dirigindo-sr, como se lhe illdica, 
;10 mencionado Coronell\lanoel da Fonseca Lima. 

Palacio do GoYcrno rm ,13 de Abril de 1811.- José 
illanoel ile MoraPs. 

N. ;)7 .-GUERRA.-- El\1 13 DE ABRlL DE t831. 

Nomeia uma commissão para informar ácerca das cireumstancias 
de cada um dos Officiaes flos co!'pos estrangeiros, que se man
daram dissolYe!'. 

Convindo que o art. 10 da Carta de Lei de 24 de 
Novembro de 1830, que manda dissolver no Exercito 
do Imperio os corpos estrangeiros~ continue a ter amais 
rigorosa ex.ecução, observando-se comtudo as excepções 
que ella aponta a favor dos que col1::1boraram na luta da 
lndependencia, resolveu a Regencia Provisoria, em 
Nome do Imperador, que uma semelhante incumbencia 
fosse encarr:egada a Officiaes militares entendidos c 
zelosos do serviço, os quaes, pes:.mdo maduramente as 
circumstancias em que se achem os Officiaes estran
geiros, quê r por aquelle mo ti v o ou por mutilação o 

DECISÕES DE !831. 7 



õO DECISÕES 

graves feridas recebidas no serviço nacional, e bem 
assim por co!'ltractos onerosos, houvessem de apresentar 
ao Governo, em um quadro demonstrativo, as circum
stancias de cada um delles, para_, sem mingua de justiça, 
se lhes dar o competente destino; e porque reconheça 
em Vm., bem como nos Capitães do Lo corpo de arti
lharia de posição de La linha Jeronimo Francisco Coelho 
e Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão aqueltes pre
dicados para o perfeito desempenho desta commissão, 
tenho para este effei to de remetter a Vm. as quatro in· 
c lusas relações: 1.. a, dos Officiaes admittidos ao nosso 
serviço antes do reconhecimento da Independencia; 
2.a, dos que o foram depois della; 3.\ dos que estão em 
caso de duvida; 4. a, finalmente, dos que foram man
dados justificar; a fim de que Vm., de accôrdo com os 
outros dous membros nomeados, aos quaes se faz nesta 
data a conveniente participação, tendo em vista o citado 
art. 10 da Carta de lei dita, examinando escrupulosa
mente as circumstancias dos referidos 01ficiaes., apre
sentem com urgencia o determinado quadro acom
panhado de um relatorio, á vista do qual o Governo 
possa definitivamente resolver: o que tudo participo a 
Vm., para sua intelligencia e dos outros_ dous membros, 
e mui prompta execução. 

Deus Guarde a ~Vm.-Palacio do Governo em 13 de 
Abril de i~JL- José Manoel de Moraes.- Sr. Antonio 
João Rangel de Vasconcellos. 

~~ 

N. 58. -GUERRA.- El\1 14 DE A.BRIL DE 1831. 

Manda dispensar do serviço os milicianos empregados nas 
Repartições de Fazenda. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo a Regencia Provisoria, em 
Nome do Imperador, determinado que sejam dispen
sados do serviço os milicianos que forem empregados em 
Collectores da decima e Administradores de dízimos, ou 
outro qualquer ramo de administração de Fa~enda, 
assim o participo a V. Ex. para sua intelligencia e pon
tual execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Governo em !4 de 
Abril de 1831.- José Manoel de Moraes.- Sr. Pvesiden te 
da Província de ••..•.. 



DO GOYER~O. õi 

N. ;JH.- ~iARINHA.- E:u H) DE ABRIL DE 1.831. 

Sobre a cobrança dos emolumentos pelos passaportes e passes das 
embarcações nacionacs c estrang·ciras. 

Illm. e Exm. Sr.- Cnm o officio (lo antecessor ele V. Ex. 
sob n." 3G, da\1do (lc 19 de: Novembro (lo anno passado, 
foi presente :\ Reo;cnria Provisoria, em Norne do Impe
rador, a relação dos direitos, emolumentos, e mais im
postos que r:;p1m nos portos dessa Província por cn trada, 
e sah ida as CL.ibdrcaçõ,~s IJaeionacs, e estrangeiras; e re
conhecendo-se por dla o e~candaloso abuso, com que na 
Secretaria dessa Prcsiclcncia f:e tem levado de emolu
mentos pelo passe dos navios estrangeiros, e se dis
tribue pelos respectivos Offieiacs, a quilntia de 19#200, 
sem haver para isso autorização alguma, antes proce
dendo-se em contravcnç:to do disposto no aviso régio 
de 9 ele .Março de 180U, que positivamente determina 
qual seja a somma, que pelo dito passe devem pagar 
semelhantes n:1vios, c qwll a applicação, que a mesma 
deve ter, não sen'imto de desculp:1 para um tal proce
dimento, m•m o outro aviso, a que se recorre, expedido 
pela Secretaria c1os N egocios do Imperio em 8 ele Agosto 
de 1810, e que se diz manclára regular a cobrança elos 
emolumentos pelo regimento da Secretaria do Governo 
de S. Paulo, porque em virtude desse Regimento os 
mesmos navios pagam o emolumento estabelecido pelo 
citado aviso rógio de 9 de Março de 1809, como se vê do 
officio original do respectivo SocretaJ·io, dirigido ao 
Official-Maior desta Secretaria de Estado, c da relação 
annexa, nem mesmo a coaretada de jámais se ter dado 
nesta parte execução a este mesmo aviso régio por ser 
falsa, Lomo so clrprehendc das duas outras relações origi
naes, tambem inclusas, clirigülas á esta mesma Secretaria 
de Estado, tanto pelo Secretario, que foi desse Governo, 
Vicente Fcrrer tl:l. Silva Freire, como pelo rcspecti v o 
Official-M:lior, nos aniJos de 1810 e '1813\ isto é, poste
riormente á data do mencionado aviso da Secretaria elo 
Imperio, o quo prova incontestavelmente falta ele exe .. 
cução ás ordens soberanas, com grave prejuízo de ter~ 
ceiro; Resolveu a mesma Regencin, fJUe cesse desde logo 
a cobrança dos mencionados 1915200, que pelo passe dos 
navios estrangeiros se faz nessa Secretaria em provei to 
dos respectivos Offlciaes, devendo, no que respeita a 
este emolumento, e ao dos passaportes, e passes dos na
vios nacionaes, observar-se Jilteralrnente o aviso régio 
de 9 de Março de 1.809, no que se não oppuzer á dispo-
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sição da Carta de Lei de 10 de Setembro do anno findo, 
e ás Instrucções, que para sua execução, baixaram com 
o Decreto de 3 de Dezembro elo mesmo anno, e se trans
mittiram, por cópia, á essa mesma Pres1dencia com aviso 
de o de Janeiro ultimo. O que 11articipo a V. Ex. para 
que assim o faça executar, convindo por esta occasião, 
prevenir igualmente a V. Ex., de que emquan to se não 
delibera, tanto sobre a verdadeira intelligencia do art. 
õ. o da citada Carta de Lei, como ácerca das licenças e 
pass::~portes de passageiros, e dos hyates, que navegam 
para o interior da Província, de que trata o outro officio 
do seu antecessor, sob n.o 37, datado de 29 dn Novembro 
ultimo_, deverá quanto ao primeiro objecto reter-se em 
::;egaro deposito a parte dos omolumen tos pertencentes á 
esta Secretaria de Estado, sobre que se entrou ahi em 
duvida se devia, ou não continuar a perceber-se das 
partes pelos novos despachos cl"s embarcações empre
gada.;; no commcrcio de cabotag-em, quando se dcrrm os 
casos de mudança de dono, de nome, c· de fórma de ar
mação, de que trata o a r L. !L o da mesma Lei, sendo eseu
sado advertir a V. Ex. 1lo que semelhantes disposições 
se não entendem com os navios, quo navegarem para 
fóra do Imperio, poi'IJTW a rrsprito destes nnn!111ma alte
ração orde!la a ld sohl'C ClS Si~Us tlt'spaehos, r rnspcctivos 
emolumentos, Pxccpto no que toca ú arrccadaç:io destes; 
e f{Uanto ao Sl)"!'lllldo objccto continuar a observar-se a 
pratica seguida ai é que s~ estallele<,:11 uma lll!~dida geral 
a semelhante respeito. 

Deus Guar~le a V. Ex.- Palacio do Rio de .Janeiro em 
Hj de Abril de 18iH.-JoséManoeldeAlmeitla.,-Sr. 
Presidente ela Província do Hio Grancln. 

N. 60.- IMPERIO.- Eu H1 DE ABRI L nE IR~ I. 

Remett~ a proclamação de !3 de Abril sobre a sahida do 
ex-Imperador, trata da tranquillidade desta Côrt~ 0 recom
menda toda a vigilancia no socego das Provincias. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o dia 7 do corrente mar
cado defini ti vamen te a gloriosa época ela vcrdacl eira 
Regeneração B['azileira, cujas peças officiaes rcmetti a 
V. Ex. impressas, e inclusas no aviso do mesmo dia 7 : 
A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, 1\fanda 
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igualmenle remetter a V. Ex. a Prodamação junta, e 
novamente recormnondar-lhe toda a possível vigilancia 
sobre o soergo dessa Provincia. A tranquillidade desta 
Côrte jú está hoje inteiramente restabelecida: as auto
ridades constitui:las~ os commerciantes, os artistas, e 
todos os seus habitantes em fim já exercem as suas d iffe
rentes funcçõos em perfeito soe ego e harmonia ; mas 
não f;en<lo ainda tempo de gozar·se de todos os fructos 
deseja v eis de um cs ta do livre, muito convirá no entanto 
não adormecer uo gozo de uma lisongeira victoria; 
pois que agora, mais que nunca, será preciso manter 
uma bem entendida liberdade~ c remover com prom
ptidão~ c a c ti v idade todas as noticias aterradoras.! com 
que os implacaveis inimigos de nosso paiz costumam 
em semelhantes crises assustar as Províncias que se 
acham desapercebidas, c que desta vez certamente ne
nhum aba lo poderão conseguir~ uma vez que as autori
dades respectivas, que até agora se julgavam entorpe
cidas~ jú não precisam de outro arrimo senão do da 
livre exccucão das lnis existentes. 

Deus GuH:de a V. Ex. - Pala cio do Governo em Ui de 
Abril dtJ 1831.- Visconde de Goyanna.-- Sr. Presidente 
da Provincia dr .... 

N. 6:1..- FAZENDA.- EM lU DE ABHIL DE 1831.. 

Sobre o preenchimenb elos empregos vagos nas estações flscaes 
sujeitas á inspecção rlas Juntas de Fazenda . 

. José lgnaeio Borges~ do Cons~'lho de Sua Magcstade o 
Imperador, Senador dn Imperio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secrclar·io dt~ Eslado elos Ne~wcios ria Fazenda, 
c Presidcll te elo Thcsouro Nacional. Faço saber á Junta 
da Fazenda da Província de .... , para o fazer publico 
por eLlitaes, que filiando vagarPrn lugares nar;: Estaçües 
Fiscaes sujeitas ú inspecção da Junta, os pretendentes os 
deverão solicita r perante e !la por mais graduado que 
seja o emprego, e não dircctamcntc :JO Thesouro, ao 
qual competinuo a approvação~ e remoção do inrlividuo 
no caso l1e culpa, não póde por isso occupar~se do pri
meiro provimento, seja qual fôr a justiça que assista ao 
pretendente, accrescendo além disto, que a pratica con
traria ao que agora se recommenda, não produzindo 
outro eft'ei to~ que não seja a perda de confiança e consi· 
deração á Junta, embaraça sobre maneira a marcha dos 
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negocios~ e sobrecarrega e difficulta o pesado expediente 
do Thesouro~ não se entendendo comtudo que esta ter
minante medida, vai tolher o direito de petição gar·an
tido pela Constituição a qualquer cidadão, mas devendo 
entender-se, que tal direito só hnvcrá lugar no caso de 
recurso quando despresacla pela Junta a justiça qualifi
cada do pretendente, pois que tal é o sentido em que 
elle foi concedido, entendendo-se tambem que quanto 
á competencia do Thesouro, que aqui se apontou para a 
approvação~ c remoção dos empregados, não compre
hende os Collectores~ e Escrivães da decima porque o 
art. 2. 0 da Lei de 27 de Agosto do anuo passado, que os 
creou, conferiu ás Juntas a mesma jurisJicção que ou
thorgou ao Thesouro na Província do Rio de Janeiro 
para os nomear, o que tudo :Manda a Regencia Provisoria 
do Imperio, em Nome do Imperador, que a referida Junta 
observe sem fallencia~ transcrevendo esta por inteiro 
quando a communicar ao publico. Alexandre José Fer
reira Bra-ga a fez no Rio de Janeiro em i9 de Abril de 
1.831.-Candido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador 
Geral, a fez escrever.- José Ignacio Borges. 

N. 62.- GUERRA.- EM 19 DE ABRIL DE 1831. 

Manda que o Registro da Fortaleza de Villegaignon não deixe 
subir embarcação, nem desembarcar della pessoa alguma antes 
de ser visitada pela Policia. 

lllm. e Exm. Sr.--Determina a R8gencia Provisoria, 
em Nome do Imperador~ que V. Ex. expeça as precisas 
ordens, para que o Registro da Fortaleza de VilJegaignon 
não deixe subir embarcação) nem desembarcar pessoa 
alguma antes Je ser visitada pela Policia~ servindo para 
signaL de qnc se acha desnnpcdiua, o arrear-se uma ban
deira de :;;u:: respectiva nação~ que deve conservar içada 
no tópe de pr6a, quando pela respecLiva visita no acto de 
retirar-se, as~im se lho pcrmitta; ou outro qualquer 
signal, que o Commandanle daquella Fortaleza julgar 
mais conveniente, communicando-o para a perfeita in .. 
telligencia e boa ordem do serviço. 

Deus Gunrde a V. Ex.- Pa lado do Governo em i9 de 
Abril de 183L - José Manoel de Moraes.- Sr. José 
Joaquim de Lima e Silva. 
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N. 63.- GUERRA.- El\1 21 DE ABRIL DE i83L 

eclara que os réos de terceira deserção comprehendidos no 
Decreto de perdão de 9 do presente mez não devem voltar ao 
serviço. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao que V. Ex. pon
dera no seu officío de 18 do corrente mez, relativamente 
ã perplexidade em que se acham alguns Commandantes 
de corpos de deverem ou não chamar ao serviço os réos 
de terceira deserção comprehendidos no Decreto de 
perdão de 9 do presente mez; tenho de communicar á 
V. Ex. que em conformidade do art. Lo da Resolução 
da Assembléa Geral sanccionado por Decreto de 13 de 
Outubro de 1827 não devem taes réos voltar ao serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo em 21 de 
Abril de 1831.- José Manoel de Moraes.- Sr. José Joa
quim de Lima e Silva. 

N. 61.- GUERRA'- El\1 :22 DE ABRIL DE 183!. 

Sobre a demissão do serviço militar de certos estrangeiros com 
praça no corpo de artilharia de posição. 

lllm. e Exm. Sr.- Expeça V. Ex. as ordens precisas 
para serem demittidos do serviço militar tanto os por
tuguezes, que ainda possam existir com praça no 1. o 

corpo de artilharia de posição de La linha do Exercito, 
como os outros estrangeiros addidos ao mesmo corpo, 
que se acham presos para entrar em conselho de guerra, 
e que á clle não tenham ainda respondido. 

Deus Guaruo a V. Ex.- Palacio do Governo em 22 de 
Abril de l83L- Jose Manoel de Moraes.- Sr. José Joa
quim de Lima c Silva. 



.---- ~----------

IJECISÓE S 

N. 6;). -GUERRA.- E:u ;i2 DE ABRIL DE 1~31. 

Declara com praça de voluutariu os individuus tirados da 
2. a linha. 

IUm. e Exm. Sr. -ARegencia Pruvisol'ia, em Nome 
do Imperador, a quem foi presente o onicio de V. Ex. de 
~1 do conente mez, expondo, que existindo nos ditfe
rentes corpos da guarnição um não pequeno numero 
de indivíduos, que foram tirados da 2. 9 linha para o 
serviço da 1.a, requerem ser considerados como volun
tarios ele oito annos, na conformidade do Decreto de :13 
de Maio de :1808, em attenção ao serviço prestado na 2. 8 

linha: Ordena que Laos individuas sejam considerados 
como requerem. O que participo a V. Ex. para sua in
telligencia, e expedição das convenientes ordens. 
; ' Deus Guanle a V. Ex.- Palacio do Governo em 22 de 
Abril de 1831.- José Jlanoel de Moraes.- Sr. José Joa
quim de Lima e Silva. 

No 66.- FAZENDA.- EM 22 DE ABRIL DE :18:31. 

Excita o cumprimento das ordens já expedidas com relação ao 
ponto dos empregados, e manda que as partes de doente 
sejam justificada3 com attestado medico. 

Havendo de algum modo esquecido a cxecu<;ão da or
dem, que determinou a remessa do ponto para a mesa, 
no fim de cada semana, para bem de ser enviado ao The
soureiro dos ordenados, e ali i se fazerem as convenien
tes deducções no acto do pagamento aos empregados, 
excito agora o rigoroso cumprimento daquella ordem, 
e recommcndo ao Conselheiro Thesoureiro-mór , e aos 
Contadores geraes, que prestem a necessaria vigilancia 
para que o ponto se faça com judicioso cscrnpulo, es
paçando o prazo da semana ao do mez. Excito tam bem 
a execução da ordem~ que encarregou aos mesmes The
soureiro-mór e Contadores, o dar á mesa no fim de cada 
mez, uma informação da perícia, frequencia, e conducta 
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tlus seus sub<J!'dinado~·,~ e uett>rmino~ que, em cada uma 
das Reparliçtks uo Tllcsouro'~ haja nm registro de lodos 
os empre.~aclos, aonde os chefes das ditas Repartições 
cuidarão tle notar as faltas não justil1cadas dos que alli 
tiverem assento, e mesmo as participações de impedi
mento por molestia, a respeito do qual se lhe pedirá 
sempre cel'lidão de um Facultativo. 

B.io de Janeiro em 22 de Abril de 18~1. -José Ignct
cio Borges. 

N. {)7.- JUSTIÇA.- EM 25 IJE ABRlL DE 1831. 

Louva o zelo com que se houve o .Juiz de Paz da freguezia de 
S. José do Rio Preto, na captura de salteadores. 

Foi presente á Hegencia Provisoria, em Nome do Im
perador, o seu officio de 17 ele Março uroximo passado~ 
que acompanhou os presos Padre Manoel Ribeiro de 
Abreu, Dionísio José de Barros e Bernardo Portilha, ela 
quadrilha de salteadores capitaneada por Antonio José 
Ferreira Guimarães. A mesma Regencia manda louvar 
a Vm. o zelo com que se tem conduzido nesta diligencia, 
e esperando que continue a prestar os seus serviços 
para limpar as esl radas de taes faccinorosos, lhe manda 
recommenclar muito que haja de fazer corpos de del\ctos 
de todas quantas malfeitorias praticarem no terTitorio 
da sua freguezL1 c quaesquer outros delinquentes que 
houver de prender~ declarando nelle todas as circum
stancias que possam influir na gravidade das culpas, a· fim 
ele que não padeça a Adrninistração da Justiça, na pu
nição dos culpaclos, por falta de taes diligencias. 

Deus Guarde a Vm.- Palado do Rio de Janeiro em 25 
de Ahril de 1831.-- Manoel José de Souza França.- Sr. 
J uiz de Paz da freguezia de S. José Jo Rio Preto~ José 
Candido Fragoso. 

o · v'.- \;J • (.:~ (F\:./· \:f-\:.1? 
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N. 68.- JUSTIÇA.- E~i 2õ DE ABRIL DE 1831. 

Manda proceder de conformidade com a lei contra os presos vin
dos de fóra do termo desta cidade. 

Sendo peesente á H.egencia Provisoria, em Nome do 
Imperador, o officio que Vm. dirigira ao Intendente 
Geral da Policia, na da ta de 22 de Março proximo pas· 
sado, recusando mandar abrir assento de prisão e pro
cessar os tres salteadores Padre Manoel Ribeiro de Abreu, 
Dionísio José de Barros c Bernardo Partilha, os quaes, 
pertencendo ao criminoso bando de Antonio José Fer
reira Guimarães, tinham sido felizmente presos e re
mettidos ao mesmo Intendente pelo Juiz de Paz da fre
guezia de S. José do Rio Preto, José Candido Fragoso, 
em virtude de positivas ordens expedidas em data de 
2lf de Janeiro do corrente anno, por esta Secretaria de 
Estado, e aux ilios mandados prestar a dito respeito, 
sobre representações e queixas de in sul tos, roubos e 
mortes que o mesmo bando de faccinorosos commet
tia nas estradas que deferem desta Província á de 
Minas Geraes, e iH'incipalmente nos limites de am
bas, pretex tando Vm. a sua rccusação no caso com o 
motivo de incompetencia, que se a ttenda ao fóro do de
licto, como diz no mesmo officio, quér ao lugar em que 
se verificou a prisão fóra inteiramente do termo desta 
cidade; lhe Manda a mesma H.egencia estranhar este llro
cedimento, poe illegal c contrario ao que dispõe a Ord. 
Liv. I Tit. 58~ 38, seguncloa qual é Vm., na qualidade 
de Conservador da comarca, o Juiz competente para a 
prisão e conhecimento dos ladrões c outros malfeitores 
de casos graves, commettidos dentro da mesma comarca, 
principalmente onde não ha Juiz de Fóra; termos em 
que, pela qualidade do àelicto, cumpria ter estes réos 
presos á sua ordem antes da culpa formada, segundo 
permitte a C:1da de Lei de ao lle Agosto de 1828, pro
cedendo-se immcdiatamente á formação damesma culpa, 
para a qual tinha o meio de requisitar do sobredito Juiz 
de Paz a remessa de tcs tcmunha~, entendendo-se com 
elle dircctamente ou pelo intermedio do mesmo Inten
dente Geral da Policia, c onlenJ que, sendo-lhe devol~ 
vidos os mesmos papeis, com todos os mais que existem 
nesta Secretaria sobre tai objecto, e que ora lhe são 
remettidos, segundo a lista delles junta, assignada pelo 
Conselheiro João Carneiro de Campos, Official-Maior 
desta Secretaria de Estado, proceda Vm., de conformi-
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da de com a Lei, contra os ditos salteadores e seus cum
plices, dando conta do resultado desta dilig·encia por 
esta mesma Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio em 2õ de Abril de 1831. 
-Manoel José de Souza França.- Sr. Ouvidor da co
marca do Rio de Janeiro. 

N. 69.- IMPERIO.- El}l 2õ DE ABRIL >E 1831. 

Manda passar vistoria aos paquetes quando cht ~am das suas 
viagens. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia Pro viso ia, tomando 
em consideração o que representou o A( ministrador 
que serve de Director Geral dos Correios ~m officio de 
20 do corrente, Ha por bem, em Nome d1 Imperador, 
que V. Ex. expeça as ordens necessarias p 1ra se passar 
vistoria aos paquetes quando chegam das s tas viagens , 
a fim de se evitarem maiores despezas e n concertos, 
como succedeu com o paquete Constança. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 2õ de Abril de 
!831.- Visconde de Goyanna. ·Sr. José Manoel de 
Almeida. 

N. 70.- GUERRA.- CONSULTA DO CONS ILHO SUPREMO 
MILITAR DE 2Õ DE ABRIL DE i8 :f. 

Sobre a pretenção de Domingos Lopes da Silva Araujo relativa
mente ao recurso de revista de uma sentença do Conselho 
Supremo .Militar. 

SENHOR.- Mandou Vossa Magestade Imperial, com 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 

N 2 4 



60 ]).EClSÔES 

datada dn 2~ de Marco ultimo. remetler ao Conselho 
Supremü Militar de iustit:a, com o processo verbal de 
los~ Gabriel de Moraes Mayer, Major do 2. o corpo de 
a:·tllharia_de posição de 2.a linha do Exereito_, o reque
rnnento Junto de Domingos Lopes da Silva Araujo, 
Otncial da Secretaria de Estado dos Negoeios da Justiça, 
a fim de que se seguisse o recurso de revista por ellc 
interposto á sentença proferida pelo mesmo Conselho. 

Desejando este T1·ibunal cumprir mui relip;iosamrnte 
as Imperiaes Ordens que lhe são dirigidas, se acha na 
impossibilidade (le prestar a esta, sua devida execução, 
porque sendo esta ma teria tão duvidosa e importante, 
que mereceu por isso ser submettida ao Imperial conhe
cimento por meio de uma consulta, de que não baixou 
decisão alguma; torna o Tribunal mui respeitosamente 
a supplicar a Vossa MagestadP Imperial haja por bem 
de dar a esse respeito uma Resolução que sirva de 
norma para se regularem os casos desta natureza, para 
cujo ílm tem o Tribunal a honra de levar a mc:;;ma Con
sulta, pela cópia indnsa, (*) á augusta presciH;a de 

(') SENHOR.-HaveitdO sido p10posto nesse Tribunal do Con
s~lho de Guerra e Justiça pelo Conselheiro Juiz Relator, que por 
v1rlude da Portaria de 20 do corrente mez de Fevereiro, que lhe 
foi dirigida pelo Secretario de E'ltado dos Negocias da Guerra, em 
que se lhe ordenava, que não tolhesse ao réo Guiiheruw Lunge, 
soldado do 3. o batalhão de granadeiros de La linha do Exercito, 
condemnado por sentenca desse Tribunal á pena de morte, a 
interposição do recurso 'de revista, de que pretendia usar, jul
gando ser o réo comprehendido ua favoravel disposiç<Io da Lei 
de !8 de Setembro de !828; e que em prompta execução ela mesma 
Portari t elle havia deferido conformemente ao que nella se 
continha, propondo ao mesmo tempo, que achava ess1~ assumpto 
tão melindroso, tão grave, e tão digno de séria c madura atten(;ão, 
que não podia deixar de o suhmetter ao conlleeimento do Tri
bunal, para que depois de ex:1minado com toda a reflexão, se 
houvesse de tomar a deliberação que mais compatível fosse com 
o respeito devido ás ordens expedidas no Augusto Nome de Vossa 
.Magestade Imperial, e ao mesmo tempo mais conforme, e conve
niRnte á autoridade concedida á este Tribunal por uma Legislacão 
ainda existente, e até hoje não alterada; assentou este Tribui1al 
r,onsultar a vossa Magestarle Imperial sobre tão ponderoso oiJjeclo 
por lhe p:trecer digno da Sua Imperial, e Immediata Resoiucão: 

E' CPrto, e o Tribuna! está bem persuadido que não é esse o caso 
d~ poder aquelle réo nas actuaes circumstancias recorrer pelo 
meio da revista daquella sentenca, que o condemnou á morte, e 
que nem a lei citada abrange as ·sentenças proferidas em causas 
crimes, que são da competencia privativa do Fôro Militar, que 
hoje não está extincto; primeiramente porque se se attend'é'r á 
preeminencia deste Tribunal, e á sua superioridade, que não tem 
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Vossa Magestade Imperial, que resolverá a este respeito 
o que lhe parecer mais justo. 

Rio de Janeiro em 20 ele Abril de 1831. -·Oliveira 
Pinto.- Te! les. - Sampaio. - de Lmnare. - Coutto.
José Antonio de Siq,neira Silva.-Antonio Luiz Figueira 
Pereira da Cunha.- Francisco Xavier Furtado de Men
donça. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador. 
Não procede a duvida offerecida na Consulta de 26 de 

Fevereiro de 1829, á vista dos arts. õ, e 7 do Decreto 

sido derogada, e antes ainda se acha firmada pelo Regimento 
de 22 de Dezembro de iM3, e legislação subsequente regulada 
pelos Decretos de 20 de Agosto de !777, 5 de Outubro de !778, !3 
de Agosto, e !3 de Novembro de !790, e pelo Alvará 1:om força de 
Lei do i. u 1le Abril de !808; não lta a seu respeito superior algum 
qnr~ haja de julgar sobre as suas sentenças, visto achar-se em plena 
ll'lliçfto de todas as prerogati v as, e daq uella uwsma preem inencia 
tpw a actual I .. rgislação llw concede, e que nem lhe podia ser 
tlerogada sem que, ou o Tribunal fosse extincto, ou fosse substi
lui<lo, ou alterado por qualquer outra nova fórma; e por isso 
acl1ando-se no gozo desta superioridade não póde reconhecer legi
timamente outra autoridade judiciaria, nem igual, nem superior, 
tJUe se haja de cntrometter nas decisões e sentenças da sua priva
tiva compctencia, e jurisdiccão; e unicamente é Vossa Magestade 
Imperial, que por virtude ·do Poder Moderador, tem o direito 
de perdoar qualquer pena que o Tribunal de Justica tenha 
imposto. · 

Além disto é bem claro que a lei não fez rnencão alguma ex
pressa~ de que as sentenças dos réos militares gozassem do recurso 
~~:t revista, e não fazendo ella tal menção, só por interpretação 
e que semelhante recurso se faz extensivo ao presente caso, o que 
no actual systema, em que os poderes estão marcados,e distinetos 
seria menos legal: e não só por este prmcipio aquella interpre
tação é inadmissível, mas tambem porque, a ter ella lugar, re
sultaria a !llais manifesta incoherencia, e contradicção, qual a de 
ser este Tnbunal dependente nas suas sentenças de approvação, 
ou da reforma, e emenda a que se procedesse em uma Relacão, 
ou ew um outro qualquer Tribunal que para o futuro se lwuvêsse 
ainda de crcar, o que certamente não póde ter lugar, e é contrario 
à todos os principi03 de Jurisprudencia. 

Resultaria ainda outro inconveniente muito mais consequente, 
tal como o de se tornar frustrado e irrisorio o privilegio do Fôro 
.Militar, que se não acha extincto, emquanto a ultima decisão das 
sentenças proferidag neste Tribunal tivesse que ser sujeito á 
revista por uma Relação, que é o Juizo unicamente existente, e á 
que .:t lei sómente concedeu aquella autoridade, o que tudo bem 
mostra que a lei sómente não comprellendendo expressamente 
as sentenças dos militares, pela sua fórma de legislar, as excluiu 
de um tal recurso, que estaria em manifesta contradiccão com o 
privilegio do Fôro. · 

Eis-aqui pois as razões, e fundamentos por que o Tribunal do 
Conselho de Guerra e Jnstiça tem deliberado consnltar a Yossí\ 
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de 20 de Dezembro de 1830, que decidiu esta ma teria, e 
pelo qual o Conselho se clcvêra ter regulado no presente 
caso. 

Palacio do Governo em 2õ de Abril de 1831. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 
NICOLÁO PEREIRA DE CA!\IPOS VERGUEIRO. 
FRANCISCO DE LIJUA E SILVA. 

José Manoel de Moraes. 

Magestade Imperial sobre este assumpto de tanta ponderação, em 
que se considera despojado de sua autoridade, contra a disposição 
das leis, que lh'a outorgaram, e que aliás Jlle não foi dcrogada 
pela lei novíssima, a qual nos artigos, em que legislou sohre a 
concessão das revistas, não fez menção das sentenças dos réos 
militares, e nem por interpretação lhes póde ser extensivo tal 
recurso, porque no actual systema envolve contradicções, e in
consequencias, á que se teria occorrido, se se tivesse em vista 
co~prehender naquella disposição as sentenças proferidas neste 
Tribunal. 

E nem é de admirar, nem se póde produzir como argumento 
em contrario, que sendo concedido o recurso da revista aos 
demais réos, seria injusto, e iniquo se denegasse aos militares, 
porque então por igual razão, e analogia haveria a mesma iniqui
dade ;:t respeito dos réos, que privativamente devem ser julgados 
no Supremo Tribunal de Justica a quem compete em primeira e 
unica instancia o conhecimento de certas causas conforme o 
§ 2. 0 qoart. õ.° Cap. 2. 0 da sobredita lei, e deste modo é mani
festo, que nem pela razão de generalidade póde aquelle recurso 
estender-se ás sentencas dos réos militares. 

Portanto parece aô Tribunal do Conselho de Guerra que a 
sobredita Portaria, que mandou mui positivamente ao Conse
lheiro Juiz Relator, que não tolhesse a interposição do recurso 
de revista, é inexequivel, por não estar em conformidade com 
a disposição e sentido litteral da lei, por não ser admissivel a 
interpretação no presente caso, pela manifesta opposição em que 
collid~ a mesma aliás respeitavei Portaria com o actual systema 
político, porque mesmo quando a presente especie fosse duvidosa, 
e dependesse de intelligencia da lei, não compete senão ao Poder 
Legislativo o direito interpretativo, e emfim pela incompati
bilidade que resultaria de uma semelhante intelligencia com a 
actual legislação que nada tem derogado a superioridade deste 
Tribunal, e nem ainda extinguiu o privilegio do Fôro Militar, ou 
'restringiu a jurisdicção deste Tribunal. Rio de Janeiro, 26 de 
Fevereiro de 1829.- Barão do Rio da Prata.- Telles.- Brito.
Sampaio.- Moniz Barreto.- de Lamare.- Coutto.- Souza.
Cunha.- Furtado. 
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N. 7 i.- GUERRA. - E1u :2{) DE ABRIL DE 1831. 

Manda nomear commissões encarregadas de examinar o estado 
das obras fortilicadas. 

Illm. e Exm. Sr.- Cumprindo haver na Secretaria 
de Estado dos Negocios da Guerra uma exacta e circum
stanciada informação dos seguintes objectos: i. o quaes 
são as obras for ti fica das quo convem conservar em com
pleto armamento, quaes em meio armamento, e quaes 
as que devem ser desarmadas : 2. o qual é o estado de 
cada uma das ditas obras c das suas bocas de fogo, e res
pectivos reparos, munições e petrccllos que nellas se 
conservam: Resolveu a Hegencia Provisoria, em Nome 
do Imperador, que V. Ex. nomêc dous Otficiaes do Corpo 
de Engenheiros, e um de artilharia para se encarrega:
rem destas diligencias; os quaes unidos em commissão, 
e tendo ouvido os respectivos Commandantes das forta
lezas, façam chegar ao GoYerno por intermcdio de V. Ex. 
a informaçã"o exigida. 

Deus Guarde a V. Ex.-·- Pala cio elo Governo em 26 
de Abril de 183i.- José Manoel de Moraes. -Sr. José 
Joaquim de Lima e Silva. 

N. 72.- GUERRA.- El\1 26 DE ABRIL DE 1831. 

Exige um relatorio exacto do estado dos estabelecimentos e obras 
militares em todas as Provinclas. 

Cumprindo haver uma exacta e circumstanciada in
formação do estado em que se acham os estabelecimentos 
e obras militares de todas as Províncias do Imperio , 
para , com o mais pleno conhecimento de causa, po
der-se determinar, quaes devam ser conservados, quaes 
supprimidos e quaes ampliados, ordena a Hcgencia Pro
visaria, em No me do Imperador , pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra, que o Com mandante das 
Armas ela Província ele .... , de accôrdo com o Presi
dente della, remetta, com a maior brevidade possivel, á 
referida Secretaria de Estado os esclarecimentos se
guintes : L o, quaes são as obras fortificadas que convem 
conservar em completo armamento, quaes em meio ar
mamento, e quaes as que devem ser desarmadas; 2. 0 , 

qual é o estado de cada uma das ditas obraR , o das suas 
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bocas de fogo, e respectivos reparos, munições e pe
trechos que nella se conservam; ~to, qual é a quantidade, 
qualidade e estado dos armamentos, munições e pe
trechos, machinas, instrumentos c utcnsi I i os existen Les 
nos armazens do Almoxarifado para o serviço do Exer
cito; 4. o, qual é o estado de cada um dos quarteis dos 
corpos militares, a sua capacidade, t<Jnto para accommo
dação dos Officiaes, Officiacs inferiores_, soldados e ca
vallos, como para os seus uepositos, officinas e hospitaes 
regimentaes; õ. 0

, qual é o estado pessoal o material dos 
hospitaes militares, e numero e capacidade das suas en
fermarias e officinas, a quantidade e qualidade e estado 
dos u tensilios e das ambulancias de reserv3 ; 6. 0 , qual 
é o estado e a capacidade dos paióes de pol v ora e dos 
corpos de guarda fóra das obras fortificadas e dos quar
teis dos registros, e dos destacamentos permanentes; 7. o, 
qual é o estado pessoal e material dos Arsenaes, fabricas 
e estabelecimentos militares, a sua capacidade, numero 
e qualidade das officinas c dos operarias qne ahi tra
balhavam ê.lO tempo do recebimento desta circular. Por 
esta occasiãoJ Manda a Regencia Provisoria, em Nome 
do Imperador, advertir ao sobredito Commandante tlas 
Armas que, para lJren~ e completo desempenho do que 
se delennina, deverão empregar-se nestes exames c in
formações os Olilciaes do estado-maior do Exercito, 
Corpo de Engenheiros, artilharia, ou de outras armas 
que houverem na Província, os qnaes satisfarão ao que 
delles se espera , se pelo modo possível ajuntarem as 
mesmas informações ás plantas das obras militares de 
que houverem de tratar, ajuntando-lhes as competentes 
observações. 

Palacio do Governo em 26 tlc Abril de 183! .- Jo~é 
Manoel de Moraes. 

N. 73. -GUERRA. -El\1 27 DE ABRIL DE :1831. 

Manda proceder a exame sobre a cxistencia dos ti tu los de 
pensões, e outros soccorros pecuniarios pagos pela Pagadoria 
das tropas. 

Procedendo-se actualmente no Thesouro Nacional á 
um escrupuloso exame sobre a cxistencia dos títulos, 
com que se tem pago até agora pensões, tenças, apo .. 
sentadorias e outros soccorros pecuniarios, para no 
acto do pagamento verificar-se a hlentidade do a.gra .. 



ciado, e cortar-se rarli<~alnwn te alguns abusos, que st-~ 
tenham introduzido nestn ramo da despeza publica:. n 
por quanto na Thesouraría Geral das tropas ela Córte, 
onde ~e despendem não pequenas sommas com tal oh
jecto, cumpro estabelecer semellumtc exame, abran
gendo tarnbem os reformados e praças avnlsas~ para 
uniformidade da rev~são moral das contas. que tt~m de 
ser apresentadas noTllesouro~ fique Vm. na intelligencia 
de, pela sua parte, pôr em cxat~t:.~ observancia as medidas 
apontadas. 

Dem Guarde a Vm.- Palaeio do Governo em 27 de 
Abril de i83i. - .To sé Manoel de Morrte.~. - Sr. Ignacio 
Vicgas Tourinho Hangel. 

N. 71..- FAZENDA.- E'\1 28 DE A!JRIL })E lR~H. 

Sobre o pagamento em cobre de parte dos vencimentos dos 
milit::~res e outros funccionarios puhlicos. 

Havendo-st-, rstahelccido em beneficio do Exercito c 
Marinha a pratica dl~ sct'em pagos os OJTiciaes de seus 
soldos, metade em moeda de cobre, e metadr, em notas 
ílP Banco, tem ncon tecido que os reha tedores de soldo se 
hajam aproveitado cleste be:1cflcío em vantag-em sua, c 
em prejuízo da offieialidacle, tudo em manifesta oppo
sição 30 espírito, e letra de semelhante medida, pois que 
jámais se poderia conceber que tal conce.'l . ..:ão tivesse 
em vista a utilidade flús rebatedorcs a quem as nrsen
cias do OtTicial já haviam sacrificado á sua sordida usura 
uma parte da paga das suas fadigas e trnbalhos. 

Convindo portanto pô!' lermo a um tal abuso, rogo 
a V. Ex. l1aja de expedir a necessaria ordem á In ten~ 
dencia da Marinha para que alli se não dê a meação do 
cobre a outro algum recebedor, que não seja o mesmo 
Official, que venceu o soldo, ou ellc vá pessoalmente, ou 
mande buscar por seu procurador, visto que é negocio 
de summa facilidacle o distinguir o agente do rebatedor, 
do agente da pessoa proprietaria, estendendo-se esta 
providencia a todos os mais pagamentos, que tambem 
se costumam rebater. 

Deus Guarde a V. Ex.- Rio de Janeiro em 28 de Abril 
de i83L- José Ignacio Borges. -Sr. José M:woel de 
Almeida. 

~~ 
PE:CISOES DE 18M. !l 
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N. ,;;,-JUSTIÇA.-EM 29 DE ABRIL DE !831. 

Manda dividir pelas prisões das fortalezas os presos excedentes 
ao numero que possa comportar a cadêa desta cidade. 

Foi presente á Regencia Provísoria o seu officio de 
27 do corrente, em que expõe a neressidade que ha de 
prover á se~urança e commodidade dos presos da cadêa 
de~.;ta cidade, diminuindo o numero delles que excede 
ao da capacidade daquella casa ; e sendo tomado em 
consideração, manda a mesma Regencia Provísoria, em 
nome do Imperador, que Vm., consultando a vontade 
dos presos e as circurnstancias dos seus processos, os 
divida, segundo entenuer, fJCias prisões das fortalezas 
da Concei~ão, Ilha das Cobras, Villegaignun e Santa 
Cruz, emquauto se trata de preparar uma cadêa com
moda na dita fortaleza da Ilha das Cobras, que sirva de 
supplemento á da cidade, e ordena outrosirn que Vm. 
remetta a e.sta Secretaria de Estado a lista dos presos 
que destina a cada uma das mencionada~ fortalezas, 
para se expedirem em tempo as ordens necessarias, não 
só para a conducç5o segura delles, como do seu recebi
mento nas referidas prisões militares. 

Deus Guélrde a Vrn.- P;tço em 29 de Abril de 183t.
Manoel José de Souza França.- Sr. Desembargad{)r Cor
regeuor do Crime da Córte e Casa. 

N. 76.-JUSTIÇA. -EM 29 DE ABRIL DE 1831. 

Declara que não podem mais servir os livros da extincta Chan .. 
cellaria Mó r. 

Sendo presente á Regencia Provisoria o officio de V. 
S. de 27 do corrente, em que solicita o livro onde se 
lançavam os juramentos prestados perante o Chanceller 
Mór do Irnperio, manda a mesma Regencia Provisoria., 
em nome úo Imperador, responder a V. S. que, com a 
exlincção da Chancellaria Mór, ficaram archivados os 
seus livros e papeis que não podem mais servir. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 29 de Abril de 1.831. 
- Manoel José de Souza França.- Sr. José Paulo Figusi .. 
róa Nabuco Araujo. 
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N. 77 .-GUERRA.- EM 29 DE ABRIL DE 1831. 

Declara que a praça de voluntarlo e por tempo de oito annos. 

lll m. c Exm. Sr.- Em solnrão ao officio de 19 do 
corrente mez, em que V. Ex.. expõe terem-se-lhe apre
sentado alguns paisanos otfcrecendo-se para assentar 
praça voluntariamente, uns por tempo de tres annos, 
outros mrnos; e não poder V. Ex. resolver sobre seme
lhante objeeto, á vista da Provisão do Con<;:elho Supre
mo Militar de 24 de Dezembro de 18~9: determina a 
Rt~gencia Provisoria, em Nome do Imperador, que V. 
Ex. aceite os voluntarios, que quizerem servir por oito 
annos, na conformidade da citada Provisão, emquanto 
a Assembléa Geral não legislar sobre o tempo que devem 
servir. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo em 29 de 
Abril de t83l. -- José Manoel de Moraes.- Sr. José Joa
quim de Lima e Silva. 

N. 78.-IMPERIO. -EM 29 DE ABRIL OE 183!. 

Sobre o pagamento, pelo Thesouro, de ordenados, pensões e juros, 
sem dependencia de ordem particular do re3pectlvo ministro. 

lllm. c Exm. Sr. -Sendo presente á Regencia Pro
visaria, em nome do l111perador, que na conformidade 
do Alvará de 28 de Junho de :1.808. Tit. 7. 0 ~ 7. 0

, são as 
folhas processadas no Conselho da F;~zenda os unicos tí
tulos legaes por que se devem pagar as despezêls de or
denados, pensões, juros, tenças e outras que dependem 
de assentamento: ordena a mesma Hegencia Provisoria 
que, ficando ~em effei to o Aviso de 27 de Agosto de 1828, 
dirigido ao Thesouro por esta Secretaria de Estado dos 
Negocios do Irnperio, se continue a pagar os ordenados 
e mais vencimentos assentados, sem dopendencia de 
outrem em particular dcsla Repartição, como no dito 
Aviso se determinou. 

Dflus Guarde a V. Ex.-- P;lco em 29 de Abril de i83:l. 
- Manoel José de Souza França. - Sr. José lgnacio 
Borges. 

N zr~ 
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N. 79.- FAZENDA. - EM 29 DE ABRIL DE 1831. 

Sobre a escripturação do livro de receita do ouro na Casa da 
Moeda. 

O Provedor in ter i no da Casa ela Moeda encerre no 
Imtar em que se achar, a escripturação do livro cha
mado da Receita do Ouro que teve principio em 2 de 
Janeiro de 1827, e principie a escripturação na folha im
media ta do mesmo livro a entrada deste genero, que 
tiver lugar em a dita Casa, seguindo nella o methodo de 
escripturação mercantil praticado nos livros de Caixa, 
fazendo as cargas na pagina do larlo esquerdo, e a des
carga, ou sahidas na pagina do lado direito; assignando 
as primeiras o Thesoureiro da Casa, como Escrivão, e as 
segundas o Recebedor, a quem se mandar entregar o 
genero com o mesmo Escrivão. 

Rio de Janeiro em 29 ele Abril de 1831.- José Ignacio 
Borges. 

N. 80.-FAZENDA.-EM 30DE ABRlL DE 1831. 

Sobre a liquidaç;1o e inscripção da 1livüla publica interna 
fundada. 

José lgnacio BüJ'ges~ do Conselho de Sua M(l_gestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Marechal de Campo, 
Ministro c Secretario de Estado tlos Negodos da Fa
zenda e Presidente tlo Thcsouro Nacional. Faço saber 
a Junta da Fazenda da Provineia de Pernambuco que, 
recebendo-se o ~eu officio n. 25, ele 30 de Abril do anno 
passado, acompanhado da representação do primeiro 
Escripturario da sua Contadoria, encarregado da liqui
dação da divida passiva, ácerca das du vielas que ainda 
se lhe offerecem, não obstante a Provisão de 3 de De
zembro de 1.826, expedida a essa Junta; manda a Regen
cia Provisoria, em nome do Imperador, responder: 1. o 

que a Portaria expedida em 19 de Fevereiro do anno 
passado ao Conselheiro Thesoureiro-mór não falla em 
isenção de inscrípção; trata sim do que se deve prati
ear no pagamento da divida inscripta, e }JOr cousequen
cia dissolvida esta a duvida da Junta nesta parte; 2. o 

que, sendo claro qne, no auxiliar do Grande Livro se 
não deve inscrever divida que não esteja perfeitamente 
Iegalisada, e ef;ta só pórle sél-o com despachos finaes da 
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Junta e seu Presidente~ logo não está, ou não deve estar 
a arbi trio do dito L o Escripturario encarregado do 
lançamento da divida passiva contrahida~ c não paga 
até o fim de 1826, a imcri pção de taes di vidas ; 3. u ~ fi
nalmente, que, tendo a Junta ordens por onde 5e deve 
regular no seu expediente~ segue-se que a explicação que 
pade é ociosa. O que se lhe pal'ticipa para sua intelli
g·encia e execução. Silvestre Ferreira Pereira a fez no 
Rio de Janeiro, em 30 de Abril de i83l. Candido Cal• 
deira de Souza, Ajudante do Contador Geral, a fez es
crevef'.-José Ignacio Borges. 

N. 81.-JUSTIÇA.-El\1 30 DE ABRIL DE 1831. 

Sobre urna reclamação do Encarregado de negocias da França. 

Illm. cExm. Sr.--Tenho presenteoofllciodeV. Ex. 
de 27 do corrente Abril, que acompanhou um auto de 
corpo de delicto feito pelo Juiz ele Paz da Freguezia de 
S. José, das malfeilorias que commettera m alguns per
turbadores do socego publico na casa do taberneiro 
francez Francisco Larraedos no dia i2 do mesmo mez, 
o qual corpo de delicto fóra enviado a V. Ex. pelo En
carregado ele Negoci1)S da respectiva nação, reclamando 
do Governo de Sua .1\bgestade o Imperador a indemniza
ção do queixoso e eastigo dos culpados; e apresso-me a 
reenviar a V. Ex. o mesmo auto de corpo de delicto, 
declarando que o Governo de Sua Magestade o Impera
dor é constitucional e não arbitra rio; e que isso de
vendo saber os Ministros Estrangeiros, ociosa é toda a 
reclamação que tenda a exigir do mesmo Governo me
didas extraordinaria:', em casos ordinarios, em que os 
estrangeiros~ assim como os nacionacs, são ás leis su
jeitos e autoridades judiciaes do paiz, perante as quaes 
cumpre que exer·ci tem a acção e direi tos que lhes com· 
petem, não tendo, como não tem, nenhum privilegio 
para exigir q uc a lguem seja punido no ter ri to rio do 
Imperio sem sentença proferiua nm juizo contradicturio 
pela autoridade competente, que não oiJra senão pelos 
meios legaes~ c não são e::;s0s os da in tcrvcnção do Po
der Executivo. 

Deus Gu1rde a V. Ex. .-Paco em 30 rle Abril de i831. 
-.Manoel José de Souza Françá.-Sr. Francisco CJrnei
ro de Campos. 
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N. 82.-MARINHA.-EM 30 DE ABRIL DE i83i. 

Sobre a estada em terra, depois do sol posto, das praças e 
marinhagem dos navios de guerra. 

A Regencia Provisoria, em nome do Imperador, ten · 
do em vista, não só a conservação da tranquillidade. pu
blica, mas ainda a mauutenção da mais rígida discipli-· 
na á bordo dos navios da Armada Nacional c Imperial, 
Ha por bem Determinar, que, depois do SI)} posto, se 
não achem em terra as praças de tropa c mal'inhagem, 
pertenceu tes aos mesmos navios nem se llles permit ta 
virem á ella, salvo em diligencia do serviço: o que 
participo a Vm. para sua in telligencia, e execução na 
parte que lhe toca. 

Den~ Guarde a Vm. Paço em 30 de Abril de i83L
José Manoelde Almeida.-Sr. Frederico Mariath. 

N. 83.- FAZENDA.- EM 2 DE MAIO DE l83L 

Manda passar as certidões pedidas de negocios já findos. 

José l!rnacio Borges, do Conselho de Sua Mage;;.tade o 
Imperador·, Senador do lmperio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presidenle do Thesouro Nacional : Faço saber á 
Junta da Fazenda da Província do l\branhão,que reque
rendo Manoel José de Medeiros, declarClção da pratica 
deste Thesouro. visto que a Provisão de 29 de Janeiro do 
corrente anno não curou o ponto da sua questão com essa 
Junta, por negar-lhe certidão de actos finalisados, Ha 
por bem a Regencia Provisoda, em Nome do Imperador·, 
Mandar declarar á mesma Junta, que deve passar cer
tidões dos negocias já decididos, uma vrz que existam os 
papeis no seu are h i r o, ou cons trm ele ordens do seu res
pectivo registro, e que não dependem do cumpra·se de 
outras estaçõos, por onde as partes as podem obter a fim 
de não privCll-as elos sc>us respectivos emolumentos. O 
que assim cumprirá. Francisco ela Costa BnTos da ~'on"" 
seca~ a fez nu Rio de Janeiro em 2 de Ma i o de 1831. 
Candido CaldeiradeSouz(l, AjudantedoCoutador Geral, 
a fez escrever. - José lgnacio Bot"ges. 
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N.S~.-GUERRA.-EM 2 DEMAIO DE 1831. 

Sobre as salvas que devem dar as fortalezas no dia da abertura 
do Corpo Legislativo. 

Illm. e Exm. Sr.- Devendo ter lugar amanhã 3 do 
presente Maio a abertura do Corpo Legislativo, e con
vindo, que este acto toLlo nacional seja solemnisado co
mo cumpre á sua dignidade, Delennina a Regencia Pro
visaria, em nome do Imperador, que V. Ex. p:lsse ontem 
aos Commandantes das fortalezas desle porto para sal
varem com 21 tiros ao içar das bandeiras, ao meio dia 
com cento e um, e com 21 ao arrear das b:mcleiras, e 
que assim se pratique nos mais annos consecutivos. 

Deus GuHde a V. Ex.- Palar.io do GJverno, em 2 de 
Maio de 183L- José Manoel de Moraes.- Sr. José Joa
quim de Lima e Sd va. 

N. 8tl.- JUSTIÇA. -EM 2 DE MA.lO DE i83L 

Manda empregar nas obras das prisões da Ilha das Cobras os pre
sos da cadêa da Relação que quizerem ganhar jomal. 

Sendo verosimil que na cadêa da Relação hajam alguns 
presos de otncios de pedreiro e cante i ro, os quaes quei
ram ir trabalhar pelos mesmos officios, na lllw das Co
bras, no concerto da casa que alli se manda preparar 
para supplemento da dita cadêa, c mesmo alguns que 
queiram ir ganhar jornal de serventes, no que ficam be
neficiados e a mesma cadêa alliviada do grande numero 
de que se acha pejada além da sua capacidade; M:mda 
a Regencia Provisoria, em nome do Imperador, que Vm. 
faça passar para alli até o numero de vinte preso-. entre 
pedreiro~, canteiros c serv('ntes, a cntre~·at' ao Offit·ial 
de estado- ma iPr do corpo de a r ti I h a ria, p 1 r·a c·ste os for
necer quando forem pedidos pela A,JrniniS!!"ação da obra. 
ganhando o jornal que lhr~s for <'pontado. 

D:•tl"Gu·r.le a Vm. Pa~n em 2dP JVbio de 183L
ManJel José de ~ouza Fr.,anÇa.- Sr. D.~sumba rgador Cor
regedor do Cnme da Côl"te e Casa. 
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N. Bo.-- JU~TIÇA.-Eu ;) DE lUAicJ DE 18;j1. 

Manda entregar ao Juiz dos captivos u-5 rscravos que se acharem 
policialmente presos e de cujos donos não haja noticia. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador_, Or
dena que, pela lntendencia Geral da Policia, se entregue 
ao Juiz dos captivos desta cidade e comarca, mediante as 
competentes precato rias dos rcspecti vos ProYedores, que 
deverá aprrsen ta r o Solicitador do mesmo Juizo~ todos 
aquelles escravos que se acharem policialmente presos 
no calabouço ou em outra qualquer prisão, á ordem da 
referida lntendencia~ e de cujos donos não haja noticia, 
afim de serem arrematados conforme a lei, fazendo-se 
acompanhar esta entrega da conta da despeza que tem 
feito cada individuo ao cofre da Repartição, pat'a ser in
demnizada pelo preço da sua an·ematação. 

Deos Guarde a Vm. Pala1~io do H.in de J<meiro em 
il de Maio de i83l.- Manoel José de Souza França.
Sr. Desembargador Ajudante da lntenclencia Geral da 
Policia. 

N. 87.- JUSTIÇA.- El\I 6 DE ;\{AlO D~ 1831. 

Dá providencia para fazer cessar a protelação escandalosa com que 
no Juizo dos privilegiados do commercio se tem retardado uma 
partilha. 

Sendo presente ú Regencia Pl'ovisoria o requerimento 
incluso de Constantino Dias Pinheiro, em que se queixa 
da pt·otelação com quo so tem retardado, no Juizo dos 
privilegiados do commercio, a partilha do casal de João 
Baptista Villela, desde 10 de Março de 1816, em que 
este se liuára oppondo o aclual inventariante Adminis
trador José Joaquim Alves Leitn todos os obstaculos que 
o abmo das formulas na pratica do fôro lhe pó,Je sug
gerir para nJo e11tregar ao supplicante a p:1rtc do he
rança que liH! cabe no dito casal, ll<to se podendo ter por 
vero.sirnil que tauto u~ulla acoHteGido ~em connivencia 
ou corrupç,âo dos 1\iap;istl·ados que têm despachado no 
feito, pois se is~o não fôra não é de crer que ainda se con
servasse o referido inventdriantc na posse e adminis
traçiTo dos bens do referido casal com manifesto desprezo 
da Ord. do Livro 4, 0 tit. 98 ~ 12, que manda sequestrar 



o~ 1Jens das herança~ quand0 o' ínvt~ntaríanles alongam 
as suas duvidas por mais de um anno para demorar as 
partilhas; em ordem a fazer cessar tanto escan~ialo na 
Administr~!ção da justiça, Manda a mesma Rcge~c1a Pro
visorL, em nome do ImperaLiot·, que V. S. faç~ pro
mover, pelos meios qm~ estiverem dentro da orhtta. de 
sua jurisdicc.;ão, a etrectiva partilha de que se trata, li]_
formando immediatamente, á vista dos autos, quaes sao 
os Magistrados que, em despnito da lei, têm favo~eci.do 
por tão longo tempo este abuso, atropcllando. o dtretto 
do suppli(·antc queixoso, para se fazer effccttva a sua 
responsabilidade. 

Dens Guarde a V. S.- Paço em H tle Maio de 1831.-
Manoel José de Souza França.- Sr. José Paulo Figueirôa 
Nabuco de Araujo. 

,, 
N. ~~.-FAZENDA.-EJU 6 DE lHAlO DE 1831. 

Declara que o meio soldo concedido ás viuvas dos militares deve 
ser pago desde a data de fallecimento de seus maridos. 

José Ignacio Bot·ges, do Conselho de Sua .Magestade o 
Imperador, Senador elo Imperio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Nacional. Faco saber á Junta 
da Fazenda da Provin~:ia da Pat'ahyba qÚe~ recebendo-se 
o seu oflicio n.o 27, de 21 de Março do corrente anno, 
ácerca da reclamação de algumas vi uvas ao pagamento 
do meio soldo desde o fallccimento de seus mal'idos: 
Manda a Reqencia Provisoriê:l, em nome do Imperador, 
Declarar a essa Junta que é conforme o espírito da lei 
que concedeu o soccorro ás vi uvas e orphãs dos milit;,res 
que e lias percebam o henefieio desde a da ta dos falle
cidos, no caso de ha·1crem morrido depois da promul
gação da lei e não da da ta da provisão~ qne ai iús não ó 
mais do lJliC um :-~cto le~·a! de se haver liquidado o lli
rei to das socl'orridas, e que nesta in telti!:iencia o deverá 
exf•cutar.- Joiio Rodri!..mcs da Silva 3 fez no Rio de Ja
neiro em 6 de .Maio <1(~ 1831.-Candido Caldeira de Souza, 
Ajudante do Contador Geral .. :1. fez e~crevet·.-José l_qnacio 
Borges. 

DECI!ÕBS I.)E i83i. tO. 

~j z li 
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N. 89.-FAZENDA.- EM 6 DE MAIO DE !83L 

Sobre os direitos de entrada dos generos de primeira necessidaàe 
importados dos portos do Imperio. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Magestarle o 
Imperador, Senador do Imperio~ Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Esta do dos Negocias da Fazenda 
e· Presidente do Thesouro Nacional: Faço saber á Junta 
da Fazenda da Província de Pernambuco, que sendo 
presente á Rep:encia Provisoria o seu officio n. o 1.4 de 
23 de Março do corrente anno: Manda em nome do 
Imperador responder a dita Junta, que a disposição do 
art. 46 da Lei de iõ de Dezembro do anno passado não 
offerece duvida, porque é expresso em termos claros e 
terminantes, que nelle só comprehende a importação 
de generos de uns para outros portos da mesma Pro
víncia, mas que não se havendo ahi cobrado até agora~ 
direito de entrada, por mantimentos de primeira ne
cessidade importados dos portos do lmperio, e que 
aliás já assim lhe foi declarado pela Provisão de 30 de 
Outubro de iH29, deverá a Junta continuar a pratica 
seguida a tal respeito, emquanto aquella Provisão não 
fôr de rogada. O que rumprirá .-~João Rollrigues da 
Silva, a fez no Rio de J:1neiro em 6 de Maio de 183!.
Candido Caldeira de Souz:-~, Ajudante do Contador Geral, 
a fez escrever.- José Ignacio Borges. 

N. 90.--FAZENDA.-EM 7 DE MAIO D~ :1.831. 

Declara que a nenhum individuo é permittido gozar de duas 
aposentadorias por um só exercício. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador, Senador do lmperio, M:1rechal de Campo, 
Ministro e SeGrelClrio de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Naciona I: Fac o saber á Junta 
da Fazenda da Província de Pianhy que: sendo presente 
á Regencia Provisoria o seu (lfficio n. o 4 de 2 de Março 
do corrente anno acompanhado do requerimento de 
José Luiz da Silva~ em que pede a mesma graça que já 
obteve de sua aposentadoria de Cirurgião-mór do hos
pital militar pelo que respeita ao hospital dos escravo• 
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das fazendas da nação; Manda a dita Regencia em nome 
do Imperador declarar a essa Junta que não tem lugar a 
pretenção do supplicante, porque nenhum individuo 
póde gozar duas aposentadorias por um só exercício, 
tendo já sido indeferida esta pretenção pela Imperial 
Resolução de Consulta de 23 de Março ultimo. O que se 
lhe participa para sua in te li i gene ia.- João Rodriges da 
Silva, a fez no Rio de Janeiro em 7 de Maio de l83i -
Candido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador Geral, 
a fez escrever.- José lgnacio Borges. 

N. 91.-~ GUERJiA.- EM 7 DE MAIO DE !831. 

Sobre o formularia e legenda do sello grande das patentes. 

A Regencia Provisoria em Nome do Imperador, a 
quem foi presente com a representação do Conselho Su
premo Militar de 2 de Maio a do Conselheiro Se~retario 
de Guerra sobre a mudança da legenda do sello grande 
das Patentes, e alteração do formularia das que se têm 
de passar, Manda pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Guerra declarar ao mesmo Tribunal, que mande 
remetter á Casa da Moeda o sello para alli se mudar a 
legenda, e quanto ás Patentes, cujos decretos foram 
anteriores ao dia 7 de Abril findo, que sejam expedidas 
em nome da Regencia Provisoria em Nome do Impe
rador, declarando-se no verso a data do Decreto, 
reformando-se no mesmo sentido aquellas que lavradas, 
não tenham sido ainda assignadas, observan1o-se o 
formula rio incluso. 

Palacio do Governo em 7 de Maio de !831. -José 
Manoel de Moraes. 

Forn1ulario para a expedição das Patentes do~ 
Ofticiaes do Exercito, a que se rerere o. Por• 
"taria datada de hoje. 

A Regencia Ptovi~oria em nome do Imperador, Faz 
saber aos que esta Carta Patente virem, que tendo sido 
promovido (ou nomeado seg·undo a natureza do Decreto), 
por Decreto de ....... F.. . (segue o mais contexto), 
e no final pol'tanto Mand(l, etc , Secretaria de Estado 
em 7 de Maio de i83L-Jo$é Ignacio da Sitva. 

N 2..2 l. 
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N. 9~.-GUERRA.- E~I 7 DE MAIO DE f831. 

Sobre a sahida da polvora de particul'lres recolhida aos deposi tos 
militares. 

Tendo a Regencia Provisoria, em nome do Imperador, 
Determinado que dos depositas militares, onde sere
colhe a polvora de particulares, se não permitta a sahida 
deste genero, sem apresentação do despacho feito na 
Alfandega, em que mostrem pagos os direi tos res
pectivos; Manda pela Secretaria de Estado jos Negocias 
ela Guerra, participai-o assim a Junta da Fazenda dos 
Arsenaes do Exerci to, Fabricas, e Fundições ; para sua 
in telligencia e execução. 

Pala cio do Governo em 7 deMaio de 1831. -José 
Jllanoel de Moraes. 

N. 9:3.- GUERRA.- El\19 DE MAIO DE 1831. 

Exige informações sobre os Officiaes do Estado-Maior c do Corpo 
de Engenheiros. 

Devendo, em conformi::hdc do art. 5. o da Lei de ~4 
de Novembro de !830 ter o Governo exactas informações 
das circumstancias em que se acham os Ofíiciaes do Es
tado-Maior do Exerci to e do Corpo de Engenheiros para 
o serviço, que se houver· de exigir delles; Resolveu a 
Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, que os re
feridos Officiaes do Estado-Maior do Exercito, e do Corpo 
de Engenheiros remettam ao Quartel do Commando das 
Armas da Província, em que se acharem, para dahi 
serem remetticlas á Secretaria de Estado dos Negocias 
da Guerra as declarações por escripto~ do estado em que 
cada um se julga para ser emprega(lo on excluído de 
actividade, contendo semelhantes declarações os seguin
tes artigos: L 0

, se estão promplos para uma completa 
a c ti v idade em tempo de paz, ou de guerra ; 2. o, se não 
existem em estado de se empregarem activamentc em 
operações de campanha ou marchas trabalhosas; 3. o 

finalmente, se só podem prestar serviço de resiclencia, 
ou ordinaria ele guarnição. O que se participa pela Se
cretaria de Estado dos Negocias .da Guerra ao Comman-
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dante da~ Armas da Província de ..... para seu conhe
cimento c execução na parte que lhe toca; fazendo-o 
publica r na Ordem do dia. 

Palacio do Governo em 9 de Maio de 1831.- José 
Manoel de Moraes. 

N. 94.- GUERRA.- E~I 9 DE MAIO DE 1831. 

Marca a qualidade e numero dos Officiaes do Estado-Maior em 
com missão nas Provincias. 

Sendo expresE,o no art. 6. 0 da Lei de 24 de Novembro 
de 1830, que o emprego de Officiaes do Estado-Maior do 
Exercito em commissões não exceda ao absolutamente 
indispensavel; Resolveu a Regencia Provisoria, em Nome 
do Imperador: 1. o, que nas Provindas de Minas, Goyaz, 
e Maranhão consideradas de segunda ordem, exista só
mente na qualidade de Ajudante ele Ordens do rel)pectivo 
Commando das Armas um Official de patente de subal
terno, o qual, quando impossibilitado por molestias 
para o serviço, deverá ser supprído por um Officíal de 
La ou 2.a linh:t da guarnição, e járnais por.<Jfficiaes em
pregados ás ordens, que se não admi ttem; 2. o, que nas 
outras Províncias de primeira ordem continuem a 
existir dous Ajudantes de Ordens, dos quaes um com a 
patente de Capitão, e outro de subalterno; e 3. 0 final
mente, que a permissão de Ajudante de Ordens de pessoa 
é unicamente feita aos Commanclantes das Armas que 
tiverem Patentes ele Officiaes G(meraes effectivos: e 
:Manda em consequencia a mesma Regenci~t Provisoria, 
em Nome do Impeeador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra assim commnnicar ao Commanclante 
das Armas da Província de .... para seu conhecimento 
e pontua I execução. 

Palacio do Governo em 9 de Maio de !831.- José 
Manoel de Moraes. 
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N. ms.- MARINHA.- EM 9 nE MA lO nE !83:l. 

Declara que só em casos absolutos se empreguem os navios de 
guerra na conducção de destacamento e viveres para a Ilha 
de Fernando. 

lllm. e Exm. Sr.-Representando o Commandante do 
brigue-barca Vinte Nove de Agosto, na 5. a observação da 
sua parte de 14 de Abril ultimo não ter havido a bordo 
exercício algum de artilharia, porque desde o momento, 
em que essa Presidencia o destina para a conducção elo 
destacamento, e viveres para a lllla de Fernando o navio 
se torna puramente mercante empregando-se a respec
tiva guarnição na carga e descarga das mercadorias, que 
elle transporta, e que totalmente o empacham quér na 
ida, quér na volta; Ordena a Regencia Provüwria, em 
nome do Imperador, que V. E\. tomando este objecto na 
devida consideração haja de dar as providencias neces
sarias para que a embarcaçã.o de guerra, que ahi se 
achar estacionada não fique nunca em estado de não 
servir como tal, quando absolutamente se torne indis
pensavel empregai-a na mencionada commissão; po.is 
que do contrario se não conseguirá ter a respectiva 
guarnição adestrada nos competentes exercícios, nem 
mesmo conservai-a com a disciplina que convém a bordo 
de semelhantes navios. 

Deus Guarde a V. Ex.. Palacio do Rio de Janeiro em 9 
de Maio de f83L- José Manoel de Almeida.- Sr. Peesi
dente da Província. de Pernambuco . 

.,_"':.APP:J.'o:.f\:.A.AI" 

N. 96. - JUSTIÇA. - E~I 9 DE 1\IAIO DE i83i. 

Nos casos occurrentes devem os estrangeiros requerer o seu 
direito perante as autoridades judiciarias do paiz. 

111m. e Exm. Sr.- Para riliiponder ao officio de V. 
Ex. de 30 de Março deste anno, acompanhado da nota 
do Encarregado dos Neg.ocios ua França, sobre o insulto 
e grave fe.rim.ento que se diz sofirêra o Francez Gariot 
na tarde do dia 2n do mesmo mez de Março, da parte de 
um ajuntamento de mulatos e negros que o accommette
ram, ordenei ao Desembargador encarregado da lntcn
dencia Geral da Policia que me informasse deste sue
cesso, e a sua informação foi que na tarde desse dia, 
pelas seis horas, ouvindo o Official do expediente da 
Intendencia, Manoel José Moreira, um grito na Praça 
da Acclamação, que appellidava de cabras aos Brazileiros, 
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accorreu ao dito grito, e achou o mesmo Francez que o 
dera já agarrado e espancado por uma multidão do povo, 
em razão do que o prendeu (não se podendo descobrir, 
no meio da desordem, quem o maltratara), e que o In
tendente da Policia, p1Tau te quem o mesmo Francez 
fóra levado, vendo-o ferido, o enviára ao Juiz de Paz da 
Freguezia de Santa Anna para proceder ao competente 
corpo de delicto. As Autoridades Policiaes fizeram, 
pois, o que cumpria fazer· em semelhantes casos, que 
foi, com uma apparente prisão, salvar este estrangeiro, 
perturbador da tranquill idade publica, de ser morto 
entre as mãos da multidão que elle tão indignamente 
havia provocado, e no meio da qual facilmente se esca
pam os offcnsores como no caso aconteceu, e só para co
nhecer se as mesmas Autoridades Policiaes andaram a 
ponto em seus deveres a fim de as corrigir no caso con
trario, e que fosse certo o que na mesma nota do Encar
regado se diz de sua connivencia, é que teve de mandar 
proceder a esta informação, demorando até agora, por 
isso, a resposta ao otficio de V. Ex.; pois quanto ao 
mais, já uma vez disse a V. Ex. que, em especie seme
lhante, que o Governo de Sua Magestade Imperial é 
constitucional e não arbitrario, e que os estrangeiros 
devem requerer o seu direito, nos casos occurrentes, 
perante as Autoridades Judiciaes do paiz, deixando de 
occupar o Ministerio do Poder Executivo com interven
ções d iplomaticas de inuteis, illegaes reclamações de 
injurias feitas a particulares por outros particulares, 
cuja punição depende de sentenças proferidas em juizo 
contradictorio e não da acção do mesmo Poder Execu
tivo. 

Deus Guarde a V. \Ex.- Paço em :9 de Mai() de 183:1..
Manoel José de Souza França.- Sr. Francisco .Carneiro 
de Campos. 

N. 97.- JUSTIÇA.- EM 1.0 DE MAIO DE 183:1. 

Manda julgar pelo juizo dos contrabandos uma causa de 
apprehensão de pesos de prata. 

Manda a Regencia Provisoria, em nome do :Imperador, 
que V. S., sem 'perda de tempo, faça julgar no Juizo 
dos contrabandos e extravios dessa Relação a causa da 
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apprehens~o de 1.~47 pesos 1lc prata hespanhola que ha 
dous annos se apprehrnflrram a um suhdito dos Estados
Unidos ela Amcriea~ e rpw hoje pertencem ú Fazenda 
Publica, pela arbitraria inclemnizaç:'io qnu dellu~ se fez 
pelo Thesouro ao importador no Governo passado, não 
mer·ecendo attenção a duvida que expôz o Desembar
gador Juih dos mesmos contrabandos c extravios, pela 
repartição do dito Tlwsouro, de depender· em julgamento 
ele medida legislativa, que solicitava por esta Secretaria 
de Estado dos Negocios da Justiça; pois que nunca 
houve lei positiva que obrigasse ao pagamento de di
reitos ele entrada ú moeda estrangeira neste porto, nem 
na Alfandega já mais se exigiram, como reconhece o 
sobredito DPscmbargador· Juiz dos contrabandos e ex
travios, no seu ofncio de 19 de Maio do 1829, dirigido a 
esta Secretaria dt~ Estado, o que podia servir de norma 
para sua deliberação, não prevalecendo, aliás, a duvida 
que lhe occorrêra de serem como generos comprehen
didos na generalidade com que fallam ns Leis de 25 de 
Abril de i818 t~ 2~ de Setembro de 1828, pois que suf1l
cientemente l'emovida ficou essa duvida pela Resolução 
da Assembléa Geral LPgislativa !le 10 de Setembro de 
1.830, quando o nfi:o fosse pela pratica fist~al, <lnvendo em 
todo o caso julgar-se detinitivamente a questão como 
se entender que é de direito, com assistencia do Procu
rador da Fazenda, a quem nesta data se ofiicia para 
assistir ao julgamento da causa em que é hoje parto 
collitigante a Fazenda Nacional, c intet'pór os recursos 
legaes contra qualquer prejuízo que delle resultar á 
mesma Fazenda. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 10 ele Maio de 1831.
ManoelJoséde Souza França.- Sr. José Paulo Figueir6a 
Na huco Araujo. 

N. 98.- GUERRA.- EM 10 DE MAIO DE 1831. 

Manda reduzir os Officiaes empregados nas fortificações ou fortes 
ao absolutamente indispensavel. 

Existindo ainda na Província de .... alguns Officiaes 
empregados em Commandos de fortificações ou fortes, 
c outras commissões, que em conformidade do art. 6.u 
da Lei de 24 de Novembro de !830 devem ser reduzidas 
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ao absolutamente indispon:::avel, por isso que não po~ 
dendoservir de utilidade alguma á Pt·ovincia_, ao mesmo 
tempo pesam sobre o The~ouro Publico pela gra ti flcaç;'io 
e mais vencimentos, fJUC. pereeb~m os seus Com man
dantes e guarniçõ:)s; Manda a H.egeneia Provisoria, em 
nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra que o Comrnandan te das A r mas da re
ferida Província guspenda t:1es commissões, fazendo 
retirar não só os Ofliciaes, que alli se acharem emprr
gados, como tambem as g-uarnições ou destacamentos, 
deixando apenas uma pequena força, que sufficiente lhe 
pareça pal'a a guarda e conservação das munições e pe
trechos nos lugares onde os houvt~r, e que não convenha 
recolher-se aos armazens do respt~rti v o l rem, dando 
conta por esta Se~rctaria de Estado qnaes eram estas 
commissões, quaes os Officiaes e guarnições nellas em
pregadas, e qual a guarnição que julgou conveniente 
conservar para a dcfeza e segurança lia Província, que 
em todo o caso cumpre ter sempre em vista. 

Palacio do Governo em 10 ele Maio de 1831. -José 
Manoel de Moraes. 

N. 99.- GUERRA.- EM lO DE MAIO ôE !R31. 

Manda reduzir os Comrnandos tle Fronteira, e outrils rommis
sõcs ao absolutamente indispensavel. 

Constando ao Governo, acharem-se ainda empregados 
em commandante-J de fro-:1teira, c outras commissüns 
actualmcnte dosnccess::J.ria" c snpcrfLJas na Pl'ovincia 
de ..... , alguns Officiae:::. do Exerri to, q uc além elo 
nenhum interesse que de tacs commissões re~ulta ao 
serviço, se tornam gravosas ao Thesouro Publico : 
Manda a Regcncia Provisoria, em Nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado elos Negocios da Guerra, que 
o Commandantc das Armas da referida Província passe 
immediatamente a suspendet· taes commissões, não só 
pelo que respeita aos Officiaes ncllas empregados como 
Commandantes ou Chefes, mas tambem a respeito de 
quaesquer outro.:;; Offic[aes que assim se achem á titulo 
de Ajudanlcs de Ordens, ou ás Ordens; fazendo unica~ 
mente conservar alguma guarnição nos postos em que 
lhe parecer conveniente, para a guarda dps petrechos, o" 

J>EClSÕES DR l8:U. i L 



DECISÕES 

munições de guerra~ que existam nelles, e dando conta 
por esta Secretaria de Estado, no espaço mais breve que 
fôr possível, seja de quaes cnmmissõcs que em virtude 
desta se houverem suppl'imido, e quaes as conservadas, 
assim quaes os Commandan tes n seus Subalternos, que 
se achavam empregados nas primeiras, c quaes as que 
julgou indispensavel conservar para a dcfeza e se
gurança da Província, que, em todo o caso o mesmo 
Commandante uas Armas deverá ter sempre em vista. 

Palacio do Governo em 10 de Maio de 1831.- Manoel 
José de Moraes. 

N. 100.- GUERRA.-El\1 11 DE MAIO DE 1831. 

1\fanda remetter semestralmente mappas do movimento sanitario 
dos Hospitaes Militares. 

Sendo necessario habilitar o Governo não só para 
organizar-se uma estatística sanitaria militar, mas 
ainda para apresentar á Asst~mbléa Geral, informações 
circumsumc1adas dos esbbelccimcntos e movimentos 
sanitarios Je todos os Hospitaes Militares do Imperio: 
Mandn a Regencia Pf'ovisoria, rm nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, que 
o Commandante das Armas da Província de .... remetta 
informações taes de seis em seís mezes, incluindo já na 
primeira informação os movimentos do resto do anno 
que corre, e de maneira que cheguem á Curte até fins 
de Fevereiro, ou principio de Março do anuo proximo 
futuro. 

Palacio do Governo em H. de Maio de 1831.-José 
Manoel de Jloraes. 

N. 101.- GUERRA.- E~I ii DE MAIO DE i83:l. 

Manda observar strictamente a Lei dos uniformes do Exercito e 
o Decreto de 3 de Setembro de !824: . 

.Manda a Regen~ia Provisoria, em nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, que 
o Commandante das Armas da Província de ••••• faça 

1 
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observar strict:t e pontualmente tanto a Lei dos uni
formes do Exercito, corno o Decreto ac 3 ele Setembro 
de 18~íl que marca a distribuição e duração do arma
mento c equipamento, utcnsis, instrumentos belticos, 
e insígnias das diíTerentes arma~~ do Exercito. 

Palacio do Governo em H de Maio de i83i .-José 
Manoel de Moraes. 

N. i02.- 1\iAHINHA.·- E~I 13 DE !tfAIO DE 1831. 

Manda despedir os escreventes do Quartel-General e da Secre· 
taria da Inspecção. 

A Hegencia Provi~oria ) c m nome do Imperador, 
Tendo Consideração a que os vencimentos dos indi
víduos que se acl1am emprc•gaclos, como Escreventes, 
tanto no Quartel-General dc> Marinha, como na Secre
taria da 1uspecção do Arsenal lla Marinha, nem ~ão au
torizrldo.'> por lei, em consequencia de não haver alguma, 
que creasse semelhantes emprrgos, nem devem conti
nuar a ser pn;~·c·s pelo modo abusíro, porque até agora 
o r em sido: Ht por !Jem, que licando de nenhum effeito 
o disposto nos Avisos de 10 de S:·tembro de '1828, e 26 
de AbriL uD 1830, s;~ su~"Jpenda desde logo o pagamento 
daquelles vencimentos, e sejam despedidos os refe
ridos Escreventes, cujas obrigações deverão ser preen
chidas por aqueltes empregados, a quem por lei com
petirem. O que participo a V. S. para sua intelligencia, 
e execução na parte que lho toca. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em Vl de Maio de !831.
José Manoel de Almeida.- Sr. Tristão Pio dos Santos. 

N. 10L- MARINHA.- El\1 16 DE MAIO DE 1831. 

Sobre a escripturação dos livros a cargo das Repartições de 
l\IarinhC!. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regcncia Provisoria, em nome 
do Imperador, Determina que a escripturação de todas 
as Repartições da 1\Iarinha nessa Provincia seja posta 
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em dia até ao fim de Junho proximo seguinte, em que 
se fechará com o competente termo de encerramento, 
devendo haver um livro supplementario para nelle se 
lançarem as partidas, que perten~endo a Estações dis
tantes, não tenham sido apresenta das a tempo; para que 
toda a escripturação comece de novo em o I. o de Julho, 
separada das contas antigas, e conforme o espírito da 
Lei de H> de Dezembro ultimo. O que participo a V. Ex. 
para assim o fazer executar, na inlelligencia de que os 
Chefes e outros encarregados das mencionadas Repar
tições deverão represent:-~r em tempo o que julgarem 
conveniente sobre taes objectos, ficando responsaveis 
por quaesquer omissões em prejuízo da melhor admi
nistração, e do fiel cumprimento da lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 16 de Maio ele t831.- José Manoel de Almeida.
Sr. Presidente da Província de .... 

N. 10~.- MARINHA.- EM 16 im :\IAIO DE 1831. 

Sobre remessa de recrutas para o corpo de artillwria de marinha. 

Illm. e Exm. Sr.- Devendo essa Província, em con
formidade do disposto no Aviso Circular de 10 de Fe
vereiro ultimo, fornecer alguns recrutas para o corpo 
de artilharia da Marinha; Manda a Regencia Provisoria, 
em Nome do Imperador, prevenir a V. Ex. de que á 
remessa dos di tos recrutas deverá proceder uma rigorosa 
inspecção dos Facultativos sobro o seu estado de saude, 
e capacidade para o serviço a que se destinam como fôra 
já detenninado pelo outro A viso Circular de 31 de Agosto 
de 1826, a fim do que não aconteça a virem individuos 
que por velhos, doentes, ou aleijados, não possam em
pregar-se em tal serviço, sendo por tanto despedidos 
depois de haverem causado inutil despendio da Fazenda 
Publica, e sofl'rido os incommodos da viagem; o que de 
nenhuma fórma se compadece com a justiça e huma
nidade. 

Deus Guarde a V. Ex..- Palacio do Rio de Janeiro 
em 16 de M:lio do 1831.- José Manoel de Almeida.-
Sr. Presidente da Província ele ..... . 



DO GOVERNO. 85 

N. 10~. ·- HIP ::RIO. -- El\1 1() DE :\IAIO DE 1831. 

Sobre a creação e provimento de cadeiras de primeiras letras. 

Tendo o Padre Candido José de Castro mostrado pela 
competente provisão achar-se provido no emprego de 
Professor de primeiras letras na villa de Bragança, Pro
víncia de S. Paulo, requerendo por isso o seu titulo de 
confirmação, a Regencia Provisoria, em nome do Im
perador; Manda pela Secretaria de Estado dos Ner~·ocios 
do Imperio, que o Vice-Presidente da diLa Província 
informe sobre este objecto, remettendo uma cópia au
thentica da acta do exame; e Ha por bem declarar-lhe 
que, na conformidade da Lei de 15 de Outubro de 1827 
art. 7. 0

, deve não só participar officialmente ao Governo 
todos os provimentos de cadeiras que ílzer, enviando a 
acta do exame de cada um dos providos, para á vista se 
poder deliberar sobre a sua confirmação, mas lambem 
participar á AssemiJléa Geral o arbítrio que em Con
selho tenha tomado a respnito da localidade e do or
denado das ditas cadeiras, conforme os arts. 2. o e ~L o 

da mesma Ir i. • 
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Maio de 1831.

Manoel José de Souza França. 

N. lOG.-FAZENDA.-E;\1 19 DE :HAlO D~~ 183L 

Sobre a fórma da expedição da corrcspondeucta do Thesouro e 
Juntas de Fazenda. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do lmperio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Nacional: Faço saber a Jn n ta 
de Fazenda da Provi ncia de .................. : Que, 
a fim de oJwi:lr dc~necessario expediente que até agora 
se tem praticado nas correspondencias das Contadorias 
ge:·aes do TlJe .. wuro com as respectivas Juntas de Fa
Zf'nda c vice-versa destas com aquelle por meio de duas 
vias dos negocias que não urgem essa duplicação : De
termina a Regencia Provisoria em nome do Imperador 
que d'ora em diante a mesma Junta pela parte que lhe 
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toca não prosiga em tal pratica salvo quando expressa
mente mandar pedir duas vias sobre algum objrcto que 
mereça semelhante cautelél ; que quando n negocio fôr 
de interesse particular~ S(~ possa entreg:n· a parte o 
officio no caso que esta o solicito; e qne finalmente 
haja todo o cuidado na nurncração dos ofticios que re
mettcr, e de accusar os que se receberem. O que assim 
terá entendido a mesma Junta, c cumprimento; e fi
cando de accordo que o mesmo se praticará no Tllesouro 
quanto á sua correspondencia.- João José de Brito 
Gomes, a fez no Rio de Janeiro em 19 de Maio ele 1831. 
Marianno Pinto Lobato, L o escripturario, ora encarre
gado da Contadoria Geral da Repartição, a fez escrever. 
- José Ignacio Borges. 

N. 107.- JUSTIÇA.- El\1 1.9 DE l\IAIO DE 1.831. 

Manda proceder contra um empregado que concorreu para a 
expedição de um passaporte com nome supposto. 

A Regencia Provisoria, a qu@m foi presente o oftlcio 
de Vm. de 13 do corrente, em que participa ter sus
penso do seu exercício o Praticante ela Secretaria da 
Intendencia Antonio do Padua Sarmento, por haver 
este concorrido para se dar passaporte ao Padre José 
Rodrigues Malheiros com o suppo~to nome de José Ro
drigues Souto Maior: Manda, em Nome do Imperador: 
que Vm. forme um auto da prevaricação do dito em
pregado e o remetta a esta Secretaria de Estado para 
mandar proceder contra rlle pelos meios legaes, ficando 
isso em regra a respeito de quacsqucr outros que me
reçam ser punidos. 

Deus Guardn a Vm.- Paco em H) de Ma i o de 1831.
Manoel José de Souza França.- Sr. Desem h a rgador 
Ajudante do Intendente Geral da Policia. 

N. 108.-MARlNHA.-E:u 20 DE JHAIO nE 1831. 

Sobre os vencimentos dos Officiaes do Exercito rm serviço no 
corpo de artilharia de marinha. 

Previno a V. S. de rrue ans Offici~es elo Exercito, que 
tem passado, e passarem a servir interinamente no 
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corpo ele artilharia rla Marinha se não devem abonar 
pela Repartiç<-lO da l\brinln os soldos L1as respectiv:.1s 
patentes, que continu:1rão a perceber pela rla Guerra, 
mas sim unicamente ::is vanta(~en~ que legalmente lhes 
competirem pelo excrcicio em que se acharem no dito 
Corpo. 

Deus Guarde a V. S. Paco em 20 de l\hio de 1831.
José Manoel de Almeida._: Sr. Luiz ela Cunha Moreira. 

N. 109. -MARINHA.- CoNSULTA no CO:'{SELHO suPREMO 
lUILITAR DE 20 DE MAIO DE 1831. 

Sobre a pretenção do Capitão de Fragata Fidelis José da Silva 
Ribeiro Velloso de ser reintegrado no exercício de seu posto. 

Senhor. Mandou Vossa l\f:lgestade Imperial por por
taria expedida pela Sccnlaria de Estado dos Nt•gocios 
da Marinha em 17 (1,' Maio do presontn armo, que o 
Consel!JO Supremo Militar Consulte com rfft'ilo, o que 
parece:· sobre o requl'rimento junto de FidP!is Jos(~ da 
SilYa H.ibeiro Yell~;so~ C \pitã' d(~ !i'ragala rcforilwdo da 
Armada Naeion:ll. pcd indo ser rt::•i n teQr;ldo no evrc i cio 
de Sl'U posto, ou o soldo rnnc:;pon;!enlc a elle, pela 
actual tabella ~ graÇ:t que allt>ga t1·r-sc praticado com 
outros em ign;1:•s cireUHJslancias. O Cr)nselilo para pro 
ceder cora a devida circum:-;pect;ão, jul,tta dever encarar 
a pretenção do supplicante debaix.o de dous princípios: 
examinando primeiro a sua jusli(_:a, o depois a r ela ti v a: 
emquanto á primeira, observa o Conselho que elle foi 
reformado sem o pedir, sem ser de idade proYeda, s1~m 
sofirer molestias chroníeas, e Sl~m ter uota no seu com
pottamcnto militar, ou civil; e conclue, soffreu injus
tiça, e esta ex ig·e reparação: pl·lo qtH' pe!'tC!lCI' ú segunda, 
da informação do Ofíícial, que serve (k Conladcr, se 
v cem as c(,m pensaçõ\~s di Yers;! s, q uc l1•m oblitlo ou t :-os 
Officiacs de .Marinha reformados cGm tão pnn~a justiç:1, 
como o supplicante, c obs:•t·vando o C(JIJse!ho, que lem 
sidJ n·admittidn~. a:) :·:TYí(;o, os IJne peb sua idade, e 
estado phy-:ico podiaP1 ;dnda srrvir actiYalnl·ntl'~ c qne 
se tem concedido aos mais o mc.;;nio soldo, que veneiam 
depois de reformados, mas regu!adn pela Lalwlla de 28 
de .Março de 18i.5, como inuemnização dos prejuízos, 
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proYenientes dt~ uma reforrna pl't)maturêl; parece ao 
Consel110 (:!tLmtlenJo a que o supplicrlnte já 1ern mais 
de oi lo annos, que tinha quando foi reformado, e que se 
está empregado, é sómente em um serviço passivo) que 
elle deYc :.;ct' considerado nas Lircumstancías do Capitão 
de Mar e Guerra Pedr·o Borges Corn\a de Sá~ e João da 
Cruz dos Heis; e que deve por consequencia ser identica
mente deferido. 

Rio de Janeiro, 20 de Ma i o de 1R31.- Conde de 
Souzel.- Lobato.- Oiveira Pinto.- Telles.- Coutto. 

A Regencia Provisoria, em Nome do Imperador.
Escusado. 

Pa1acio do Hio de Janeiro em :20 de Mc.io de 183i. 

MARQUEZ DE CAHAVELLAS. 
NICOLÁO PEREIRA DE CAlUPOS VEllGUElRO. 
FRANCISCO DE LilUA E SILVA. 

Jose Manoel de Almeida. 

N. HO.- .JUSTIÇA.- El\1 20 DE i\IAIO DE !831. 

Sobre a sublevação de escravos na freguezia do Bananal da 
Provincia de S. Paulo. 

Illm. e Exm. Sr.- Constando, por officio do In ten
dente Geral da Policia, que na freguezia do Bananal, da 
Provineia de S. Paulo, e suas vizinhanças, sp têm dif
fundiLlo receios de sublevação de escravos, Manda a Re
gencia Provisoria, em nome do Imperador, que V. Ex. 
faça partir immediatamente par·a aquelle lugar uma 
força de cavallaría da Guarda Militar da mesma policia 
competentemente municiada e com instrucções neee:-:sa
rias p:1ra obrar tlc acrôrdo com li Coronel Ignacio Ga
brief Monteiro d1) B:uros, vizinho fnendeíro do mesmo 
lugal', <1 quem V. Ex. officiará para agasallJ:lr e fazer 
agasalhar a n:esma tropa, fornecendo-a elle mesmo do 
necessario sustento, de cuja despeza enviará conta a 
V. Ex. para se lhe m:mdar satisfazer pela Bepartição 
comprten te. Ao Juiz de Paz da frcguezia se ordena por 
e.-: ta Rcpa r tição que proceda a castigar correccional
mente aos escravos que forem por seus senhores apon-
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ta dos como desobedien tcs e indiciados de terem cn trado 
em a l~·um movimento q a c temia <l sublevação; e essa 
medidJ policial dr~vcrá ser auxiliaria pela forç:.1 da es~ 
colta, a qual se demorará até que St\ re<·.o!Jrt~ inteira~ 
mente o socego e quietação das famílias dog fazendeiros 
daquella freguczia. 

Deus Gu"rde a V. Ex. -Paco em ~O de Maio de 1831. 
-Manoel José de So·uza Fran'ça.- Sr. José Manoel de 
Morars. 

N. Ui.- JUSTIÇA.- E~l 21 DE MAIO DE i83L 

Recommenda toda a vigilancia para evitar a introducção de 
escravos por contrabando. 

Constando ao Governo de Sua Magestade o lru pera dor 
que algul)s negociantes, assim nacionaes como estran
geiros, especulam. com Jeshonra da humanidade, o 
vergonhoso contrabando de introduzir escravos ela Costa 
d'Africa nos portos do Brazil. em despeito da extincção 
de semelhante commercio, Manda a Regencia Proviso~~ 
ria, em nome do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios da Justiça, que a Camara Municipal desta 
cidade faça expedir uma circular a todos os Juizes de Paz 
das freguezias do seu terri to rio ~ recommendando-lhes 
toda a vigilancia policial ao dito respeito; e que, no 
caso de serem introduzidos por contrabando alguns es
cravos novos no territorio de cada uma das dita~ fre~ 
guezias, procedam immedhtamrnte ao respectivo corpo 
de delicto; c constando por este que tal ou tal escravo 
boçal foi introduzido ahi por contrabando, façam delle 
seque..; tro, e o remet tam com o mesmo corpo de dei i c to 
ao Juiz. Criminal do tcrritorio para elle proceder nos 
lel'mos de direito, em onlem a lhe ~er restituida a sua 
1 ihercl;Jde e punidos o;; usurpadores delta , segundo o 
art. 17D do novo Cocligo, dando de tudo conta immcdia
tamente ~t mesma Secretaria. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 tle Maio de 1831. -
~~anoel José de Souza França. 

DECISÕES DE 18.31. U 

f',J ~) ' 'f,:;. 
\, 
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N. ii2.- GUERRA.- El\1 23 DE ;\IAlO DE 1831. 

Sobro as praças do Exercito quo tenham concluido o seu tempo 
de engajamento. 

Podendo acontccf~r que_, contra o il í.~posto no Decreto 
de 13 de Maio de 1808, e reiteradas ordens~ existam nos 
corpos do Exercito algumas praras folTadas a servir, 
quando já têm conclui(lo o ten1po ·ele seus" e 1gajamen tos, 
seja voluntario seja ohrip;ado, Manda a Hen·encia Pro
visaria, em nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra, que o Commandante das 
Armas da Provineia de.. . . . proceda com taes r raças 
estrictamente conforme disuõe o mencionado Decreto. 

Palacio do Governo em 23 de Maio de 1831.- José 
Manoel de Moraes. 

c~I:P'.:!:\·f-·\:J·U·' 

N. H3.- MARINHA.- EM 24 DE MAIO DE 1831. 

Manda organizar tabellas (lt;monstativas das despezas da 
Intendencia da Marinha. 

Sendo indispensaYel niin st'l fi:.:ar-se todos os artigos 
de dcspeza, u cargo da lu tendencia da Marinha desta 
Côrte, de uma maneira certa c invariavel, p(lra evitar 
qualquer abuso, mas ainda proceder-se ás convenientes 
reducções naqucllcs que as adm i t tirem sem detrimento 
do serviço, e em harmonia com o disposto na Lei de 15 
de Dezembro ultimo, rnsolveu a Regencia Provisoria, 
em nome do Imperador, qnc uma commissão, composta 
de V. S., do Inspector do Arsenal da 1\larinha, doCa
pitão de Frag-ata Ajudante de Ordens, cncárreg-ado do 
expediente elo Quartel-General da MJrinhtJ, c do Conta
dor interino da l\larinha h:lja ele org:mizar tabellas es
pecificadas de cada um elos ohjectos comprehendidos nos 
diffcrentes arti.2os, para que a mesma lei applica quan
tias certas, separando as dcspczas fixag das variaveis e 
eventuaes, c prol1ondo as convenientes reducções ares
peito de umas e outr:1s, de sorte que, combinado o bem 
do serviço com a econornia da Fnonda Public:1, possam 
as mencionadas qnantias fazer face ás rlespt•za~ respec
tivas, obtcndo-::'e mesmo a possível diminuição dest:1s, 
tant.o pela extirpação de quaesquer abusos existentes, 
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como pela suppressJo dos lngarrs que não tenham sido 
Cl'ratlos por lei e sim por arbit1·io das autoritbd~'S; e~
pel ando ;l mesma u~'".CitCia Pnn-is•lria do zelo, mtclli
gellcia c patriotismo dos mrm bros da co_mn~issão o me
lhor resultado dos SHJS trabalhos que rnutto Importa aos 
intercs::~es nacionaes .. snba ao con:1ccimento do Govel'no, 
o ma [s tardar

1 
a u~ o dia Hi de Junho proxi mo ~~eguin te. O 

qm~ p:1rtieipo a V. S. para sua inlelligencia e execução 
neeessaria (lU'' !lw toca. 

Deus Guarde a V. ~ .. - Paco em 2!~ de Maio do i83L 
-José Manoel de Almeida.- ·sr. Luiz Ja Cunha Moreira. 

N. H4.- JUSTIÇA.- E~i 24 DE MAIO DE l83L 

Dá providencias para que cesse a perseguição feita a um in
dividuo ela villa de Rezende e se ultime os dous processos 
criminaes contra elle instaurados em 1.823. 

A Regencia Provisoria ~ em nome do Imperador, 
Manda remetter a V. S. a petição inclusa de Joanna 
Maria Soares, mulher ele Joaquim José de 1\lonra, da 
viJla de Rezc~nclr, com a informação respectiva do Cor
regedor do Crime f!~ CC.rte e Ca::a~ por ondn se veri
fica qw', tendo sido o ma,·i110 da f;Upplicante pronun
ciado a pris:Io r lhT;mwnto na ditn Yilla de Rezende, 
e remettido ao Juizo ela Con('ição prrso em uma cor
rente~ por denuncia que der~~ alli o Padre Marianno José 
da Rocl1a, de elle ter hlaspllemado, como se diz, atre
vida e sacrilrwm1ente contra a Sagrada Pessoa de Sna 
1\'Iagestadn o Imperador e até d'.EI-Rrí D. João VI, se 
evauira industriosamente da mesma corrente ao entrar 
nc~.la r!fl:1dr, de que se l1w formou noYa culpa na dita 
villa de Rczendn, por dcvas:':t que ~,e remetteu ao sobre
dito Juizo da Curreiçãu, ontle existem os respectivos 
processos desue o anno de 18~3; e ordena que V .S., pelos 
termos legaes, fnça rcvrrlcr as mencionadas culpas ao 
Juiz de Direito do ter ri torio onde rllas se formaram, para 
o réo alli entrar em proce,..;::;o de Juizo por' Jurados, con
forme o disposlo na Lei de ~20 de Sdembro de 1830, 
quanto ús :njurias vct·baes de que (~ al'fl'llido; defen
dendo S!~, qua tJ to ~t pl·onuHria da :-.: gu nda culpa • como 
entender que tem direi to, dando V. S. conta, por esta 
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Sec1·etaria de Estado, do resultado deste negocio~ em 
rrue apparece uma manifesta perseguição prctextacla de 
justiça para oppri iJl ir. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 2!J, de Maio de 183L
Manoel José de Sou,za França.- St·. José Paulo Figuci· 
rôa Nabueo de Araujo. 

N. Hõ. -JUSTIÇA.- EJH 2;) DE J\IAIO DE i83l. 

Sobre a introducção de escravos por contrabando. 

Constando que alguns negociantes, a despeito mesmo 
do tratado da abolição do trafico dos escravos, conti
nuam em um commercio que tanto offende os prin
cípios de humanidade que dictaram aquelle tratado, e 
que, fazendo-os desembarcar, por contrabando, nos 
portos proximos a esta capital, os trazem depois ao 
mercado cobertos com o fallecimento de outros ante
riormente introduzidos no paiz, roubando-se por este 
meio a liberdade a que elles tinham já adquirido di
reito: Ordena a Regencia Provisoria, em nome do Im
pArador, que V. S.~ não só proceda a todas as indaga
ções que forem convenientes para se ter um perfeito 
conhecimento de tão escandalosos abusos. e da maneira 
por que tambem se diz que de algumas.armações que 
foram ultimamente aqui julgadas, durante o tempo da 
liquidação do direi to que tinham os escravos a serem 
libertos, foram alguns vendidos e substituídos por obi tos 
simulados; como indique os meios de evitar-se a con
tinuação de taes fraudes, informando igualmente ácerca 
do estado em que se acham os processos dos arrema
tantes dos jornaes daquelles que tiverem sido libertos 
pela commissão mixta desde o seu cstabeleeimento até 
hoje, declarando, além das faltas que nos mesmos pro
cessos ew.:ontrar e dos abusos que possam ter· havido 
na passada administração, se a importancia dos sobre
di tos jornaes tem sido devidamente paga, quem tem 
sido o Thesoureiro ou Recebedor, e tinalmenl e onde 
existe, ou o destino que se tenha dado a toda on parte 
de lia. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em 25 de .Maio de 1831.
Manoel José de Souza Françâ.- St·. Ouvidor da comarca 
do Rio de Janeiro. 
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N. H6.-MARINHA.- EM 2õ DE l\IAIO DE t831. 

Manda cessar o abono da gratificação de oitenta réis diarios 
concedida aos presos sentenciados que trabalham no Arsenal. 

A Regencia Provisoria, em nome do Imperador~ con
siderando por uma parte, que a gratificação de 80 réis 
diarios, concedida a alguns presos sentenciados, que se 
acham trabalhando pelos seus officios nesse Arsenal, 
não é fundada em lei, nem mesmo foi contemplada 
no orçamento das despezas da Repartição da Marinha; 
e por outra, que se deve reputar já um favor para tacs 
presos o emprego dos mesmos em um trabalho, por 
certo menos violente, e penoso, do que aquelle á que são 
obrigados, como serventes das diversas obras á cargo 
desse mesmo Arsenal ; Tem resolvido que cesse desde 
logo a abonação de semelhante gratificação. O que par· 
ticipo a V. S. parn sua intelligencia e execução na 
parte que Jhe toca. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 2õ de Maio de 1831.
José Manoel de Almeida.-Sr~ Tri:-;tão Pio dos Santos. 

N. H 7. -MARINHA. -E~t 2f) DE 1\IAIO DE 1831. 

Sobre a expedição de passaportes aos navios do commercio e 
cobrança dos respectivos emolumentos. 

Illm. e Exm. Sr.- Em conformidade do art. õ. o das 
Instrucções annexas ao Decreto de 3 de Dezembro ul
timo, Manda a Regencia Provisoria, em nome do Im
perador, remetter- a V. Ex. lO exemplares de passa· 
portes para as embarcações nacionaes empregadas na 
navegação de cabotagem com a conta do pergaminho em 
que for-am estampados, e Lem assim õO dos passaportes 
ordinarios para as que navegam para fóra do Imperio; 
Determinando a mesma Regencia Provisoria, que na 
expedição de taes passaportes, e na cobrança e appli
cação dos respectivos emolumentos se observe o dis
pC'sto no aviso circular da cópia inclusa datado do Lo 
de Agosto de 1808, no que se não oppuzer ás leis e 
ordens existentes, especialmente á Carta de Lei de lO 
de Setembro do anno passado. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia (-) e~eCJlção; prevenindo· o de 
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que as posterioi'cs remessas Jos mencionados exempla
res, e a corrcsponclr'neia rcb tivzt aos cmolnmen tos 
terá lugar entre o O:Hcial-I\biot· desl:1 SeCi'iÚ.aria de 
Estado, e o Secretario da Prnsidencia de~s'l Provinda, 
do mesmo mouo quo se pratica jú com as de primeira 
ordem. 

Deus Guard:; a V. E'\..-Pal;lcio do Rio de Janeiro em 
2;) de Maio de 1831.- José ~Manoel de Almeida.-Sr. Pre-
sidente da Província de ......... . 

N. H8.- MARINHA. - E~I 27 DE MAIO DE 1.83L 

1\Ianda estabelecer o nuis rigoroso cruzeiro ao longo das costas 
deste Imporio, para evitar o trnJlco ele escravos. 

lllm. e Exm. Sr.·-Consbndo ql1e alguns negociantes, 
assim nacionaes, como estrangeiros, em menoscabo das 
leis e tratado;; cxisli\ntes, csn~~cnla•n em contrabando 
de escravos; B.esolvcu a Hcp;ri1cia Provl.'·.oria, em nome 
do Imperador, que se esLaheieçr~ o mais rigoro~o cru
zeiro ao longo das costas dcsle I•npot'io para evitar tão 
illieilo trafico. Nesta confo:·midade pois cumpre que 
V. Ex. faça regulal·mcntc sahir a eruzar, sDbre a rosta 
dessa Província at6 ac Cabo de S. Roqne, a embarcação 
que ahi se achar eslaciona'1'1, :i cujo Comnundante de
verá <lar as mais ela r as li L.; trucçõcs, para que se con
sigam os importantes fins de tão necessaria provi
dencia, fazendo effectiv:.J. a sua rcsponsabiiidade., quando 
afrouxe na vigilancia, com que a tal respeito se deve 
conduzir. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa Jaeio do Rio de Janeiro em 
27 de Maio de 1831.- José j}[anoel de Almeilla.-Sr. Pre
sidente da Província de .... 

N. H9. ---GUERRA. -- E~r 30 DE iiiAIO DE 1.831. 

1\fanda que o Inspectot· interino do Ar~enal do Exercito tenha. 
voto nas sessões da Junta da Fazenda dos Arsenacs do Exer
cito, fabricas e fundições. 

Resolvendo a Regencia Provisoria, em nome do Im
perador, que o Major José de Vasconçellos de Menezes 
Drumond, Inspector interino do Arsenal do Exercito~ 
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tenha voto nas sessões da Junta da Fazenda dos Arse~ 
naes do Exercito, fabri0as, c fundições, assim o Manda 
pela Secretaria de Eslado elos Negocias da Guerra par
ticipar á mesma Junta para sen conhecimento e exe
cução. 

Palacio elo Governo em 30 ele Maio de 1831. --- José 
Manoel de Moraes. 

N. 120.- GUERRA.- El\1 30 DE l\IAIO DE 1831. 

Manda que os réos de primeira e segunda deserção simples sejam 
castigados na conformidade da Ordenança de 9 de Abril de I80õ. 

Resolvendo a Regencia Provisoria, em nome do Impe
rador, que, ficando sem effeito as arbitrarias disposições 
da Portaria circular de 3 de Setembro ele 182~, pela qual 
se regulavam os castigos das pr:1ças do e"Xercito incnrsas 
no crime ele primeira e segunda deserção simples, sejam 
taes réos castütados na conformidade da Ordenança de 9 
de Abril de 180õ; manda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocias ela Guerra, assim communicar ao Com mandante 
das Armas da Província ele .... ·~ para seu conhecimento 
e execuç1o na parto que lhe toca, 

Pala cio do Governo em 30 ele Ma i o 'le 1831. -José 
Manoel de Moraes. 

N. 121.- FAZENDA.~ EM 30 DE l\IAIO DE 1831. 

Declara que não são obrigados os que transitam da Bahia para 
Minas Geraes e Goyaz a ir ao Registro do Rio Pardo pagar os 
direitos de entrada. 

José Ignacio Borges~ do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Marechal de Campo_, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Tllesouro Nacional: Faco saber a Junta 
da Fazenda da Provincia de Minas Geraes, que a Regen .. 
cia Provisoria, em nome do lwperador, sendo-lhe pre· 
sente o officio do Presidente da dita Província n. o 7 de 
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26 de Abril proximo passado, no qual expõe o abuso até 
agora praticado de st•rem ohrigadoíl os commerciantes e 
tropeiros que tran~itam da Bahia para essa Província, 
e a de Goyaz a ir ao Rep:istro do Rio Pardo pagar os di· 
reitos de entrada: Ha po:· bem determinar, que á mesma 
Junta faça cessar esta pratica por abusiva, e oppressiva 
ao commercio como ponclrron o Conselho do Governo 
em sessão de 12 do dito mez; c fJue ao dito respeito se 
dêmas providencias precisas. O que se participa a mesma 
Junta para sua intelligencia e execução.-AmaroVelho 
da Silva Bitencourt a fez no Rio de Janeiro em 30 de 
Maio de 1831. -Marianno Pinto Loba to, L o escriptura
rio ora encarregado da Contadoria Geral da 2.a Repar· 
tição a fez escrever.- José Ignacio Borges. 

N. ·122.- FAZENDA.- El\I 31 DE MAIO DE 1831. 

Fixa a época da remessa ao Thesouro do balanço e orçamento da 
receita e despeza das Provincias. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Marechal de Campo, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente elo Thesouro Nacional : Faco saber á Junta 
de Fazenda da Provincia de .... , que rio dia 1.0 de De
zembro deverá estar prompto para ser enviado a este 
Thesouro, o balanço geral de sua receita e ctesreza, e o 
orçamento respectivo que tem de sei' organisado na 
fórma da Lei ele HS de Dezembro de 1830, e b.~m assim as 
relações das dividas activa e passiva a que é obrig·ada a 
dar para serem presentes a Assemblé:l no anno finan
ceiro. O que manda a H.egencia Provisoria, em nome 
do Imperador, recommendar á mesma Junta para sua in
telligencb e execução.- Pedro José da Camara a fez no 
Rio de Janeiro em 31 de Maio de !831.- Candido Cal
deira de Souza, Ajudante elo Contador Geral, a fez escre
ver.- José Ignacio Borges. 
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N. 123.- FAZENDA.-EM 31 DE MAlO DE 183l. 

Sobre o pagamento do subsidio dos Deputados á Assembléa 
Geral Legislativa pelas Juntas de Fazenda. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Impcrio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Estado elos Negocias da Fa
zenda c Presidente do Thesouro Nacional. Faço saber 
a Junta da Fazenda da Província de ......... , que, 
para satisfazer aos membros do Corpo Legislativo, Re
presentantes dessa Província, em uma e outra Camara, 
e subsidio que lhes compete pelo tempo da sessão an
nual, não necessita de hoje em diante de ordem especial 
para cada um delles, dependendo unicamente da cer
tidão de frequencia passada pelos respectivos Secretarias 
e de procuração legal quando fór solicitado pelos seus 
procuradores, á excepção porém daquelles membros que 
h ou verem os seus pagamentos por este Thesouro, em 
consequencia de falta elos rendimentos em sua respectiva 
Província, a respeito dos quaes se expedirá participa
ção á Junta com a noticia de que lhe fica debitada tal 
quantia para com este Thesouro; o que tudo assim cum
prirá, de ordem da Regencia Provisoria, em nome do 
Imperador. Alexandre José Ferreira flraga a fez no Rio 
de Janeiro em 31 de Maio de l83l. - Candido Caldeira 
de Souza, Ajudante do Contador Geral, a fez escrever. 
-José lgnacio Borges. 

N. ,124.- MARINHA.- CoNSULTA DO coNSELHO SUPREMO 
MILITAR EM 31 DE 1tfAIO DE f831. 

Sobre a pretenção do Patrão-mór do porto de Santos !.0 Tenente 
da Armada de ser considerado Official combatente. 

Senhor.- Manda Vossa Magestade Imperial por Por
taria expedida pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Marinha em 25 do presente mez, que o Conselho Su
premo Militar consulte com effeito, o que parecer, sobre 
o requerimento junto de Manoel Antonio Fiuza, 2. o Te
nente da Armada, com exercício de Pa trão-mór do 
Porto de Santos, e encarregado do lugar de Ajudante do 
Intendente e lnspector do Arsenal do mesmo Porto, pc-
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ctindo, em a ttenção aos seus serviços, e a não ter tido 
gratificação alguma por mais de cinco annos, que exerce 
este ultimo lugar, ser considerado Official combatente 
no mesmo posto, em que se acha, mas com a sua anti
guidade, conservando-se no mesmo exercício de Aj u
danle com os actuacs vencimentos, e demittido do cargo 
de Patrão-mór. A prctenção do supplicante é contra
dictoria ao espirito da lei, á qual não podem obstar os 
motivos por elle allegados; e portanto parece ao Con
selho, que a mesma pretenção se acha bem decidida pela 
determinacão das Portarias de 6 de Outubro de 1829 e 
30 de Junlio de 1830. 

Rio de Janeiro em 27 de l\fa i o de 1831.-Lobato de Oli
veira Pinto. -Couto. 

Foram votos o Conselheiro de Guerra Francisco 1\laria 
Telles e os Vogaes Antonio Manoel da Silveira Sampaio 
e Rodrigo Antonio de Lama r. 

A Regencia, em nome do Imperador. Não tem lugar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de 1\laio de 1831. 

MARQUEZ DE CARA VELLAS. 
NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUElRO. 
FRANCiSCO DE LIMA E SILVA. 

José Manoel de Almeida. 

N. 125.--GUERRA.-E~I 31 DE MAIO DE 183L 

Dá a formula do termo de juramento para os Officiaes de L a e 
2.a linha do Exercito. 

Illm. e Exm. Sr.- Á Regencia Provisoria, em nome 
do Imperador_, Manda remetter a V. Ex. a inclusa for
mula do termo de juramento para os Officiaes da 1. a e 
2. a linha do Exerci to nesta Província do Rio de Janeiro, 
a fim de que V. Ex. o mande religiosamente observar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Governo em 31 
de Maio de 1831.- .José Manoel de Moraes.- Sr. José 
Joaquim de Lima e Silva. 
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Formula do jura1nent.o que devem prestar os 
Officiaes de .I. a e ·~.a Linha~ logo que entrareDl. 
no exercicio dos seus postos na conf"ormi· 
dade da Portaria t.le§t:a da-ta. 

Eu F ..... , que ora por mandado do Imperador e, 
Perpetuo Defensor do lmperio do Brazil, fui feito 
Alferes ..... Tenente ..... etc., da Companh\a ..•.. do 
Hegimento (ou Batalhão) ... juro aos Santus Evangelhos 
em que ponho as Tnãos perante~ F .•.•. , Coronel (ou 
Tenente-Coronel) Commandante do mesmo Regimento, 
que servirei ilcllnente e de boa vontade, como bom e 
leal subdito, e obedecerei com a mais exacta promptidão 
e respeito ás ordens elo Governo e geralmente ás dos 
meus superiore~, em tndo que f'ôr concernente ao ser
viço nacional; ~~ssim couo o1Yei·Yarci cs artigos ele 
Guerra, Regulamentos, c Ordenanças Militares, que 
me não apartarei por pretexto algum do meu Regi
mento (ou Batalhão) sem licença, nem desampararei as 
bandeiras debaixo das quaes estou alistado, e as seguirei 
nos maiores perigos até derramar t~do o meu sangue 
em defeza ela Patria, e cb. Constituição; e prestarei 
todo o favor e ajuda ás Justiças Civis, sendo-me por 
ellas requerido; e bem assim me não valerei dos sol
dados do meu Hegimcnto ou Comp:mhia, nem de parte 
cleJ\es para caso algum meu particular, nem de parente, 
ou amigo meu, posto que importe á segurança da 
minha vida ou honra, e todo o sobredito me obrigo a 
cumpril' sem reserva, engano, ou diminuição alguma. 
Por fimeza do que assignei este termo de juramento, 
feito em o Rio de Janeiro (ou outra qualquer parte) 
aos .... dias do mez de .... do anno de Nosso Senhor 
Jesus Christo de ..... (Assignado) o nome, posto, e 
Regimento a que pertencer. Secretaria de Estado em 
31 de Maio de 1831.- José Ignacio da Silva. 

N. 126.-MARINHA.-ElU 3 DE JUNHO DE 1831. 

Declara sem effeito a disposição da Portaria do i. 0 de Outubro 
de i82õ, relativamente ao castigo dos desertores. 

A Regencia Provisoria, em nome do Imperador, Ha 
por bem que fique de nenhum effeito, por illegal e 
arbitraria, a disposição da Portaria do i. o de Outubro 



100 DECISÕES 

de 182õ, que mandou adoptar no Corpo !le Artilharia 
da Marinha a pratica seguida no do Exercito relativu
mente ao castigo dos desertores, devendo, portanto, 
observar-se, em tal caso, o que se acha estabelecido por 
lei. O quo pnrticipo a Vm. para sua intelligcncia e 
cxecucão. 

Deus Guarde a Vm. - Paco em 3 ele Junho de 
1831.- José Manoel de Almeida·. - Sr . .Joaquim Fran
cisco elas Chagas Cattelc. 

N. 127.- IMPERIO.- El\1 " DE JUNHO DE 1831. 

Declara que os Juizes de Paz estão autorizados para fazerem 
executar as novas posturas municipaes. 

Sendo presente á Regencia Provisoria, em nome do 
Imperador, o officio da Camara Municipal desta cidade, 
na data do 1. o do corrente, em que pede que se auto
rizem os Juizes de Paz para fnerem executar as pos
turas novamente organizadas pela dita Camara, Manda 
a mesma Regencia, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocios do Jmperio, participar-lhe que os Juizes do Paz 
se acham pela lei autorizados a semelhante respeito, 
sem que se considere precisa a in tervenr;ão elo Governo. 

Palacio do Governo em 4 de Junho ele 1183L- Manoel 
José de Souza França. 

N. 128.- GUERRA.- E;'\l G DE JUNHO DE 183L 

Sobre o abono de forragens as praças montadas. 

Resolvendo a Regencia Provisoria, em no1re do Im
perador, que emquanto não houver medida legislativa, 
que marque a quantia quo se deva abonar para forragem 
a cada uma das praças montadas, que vencem pelas 
massas dos Corpos, seja abonaâa a quantia de vinte e 
oito réis dia rios, tenho de o communicar assim a Vm. 
para seu conhecimento e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Governo em 6 de 
Junho de 1831.-José Manoel de Moraes.-Sr. lgnacio 
Viegas Toirinho Rangel. 

d'\:.J.I:AP~~ 
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N. 129.- GUERRA.- El\1 6 DE JUNHO DK 1831. 

Manda publicar as disposições relativas aos ajuntamentos illi
citos, e uso de armas fóra do serviço militar. 

lllm. c Exm. Sr.- Reconhecendo o Governo de 
quanta con vcniencia seja á manutenção da tranquillidade 
publica, e~ conservação e estabilidade da disciplina do 
Exercito~ que as tropas desta capital c das outras Pro
víncias tlo Imperio tenltam um conhecimento pleno da 
disposição das leis relativas aos ajuntamentos illicitos e 
uso de armas fóra do serviço militar ; Manda a Re
gencia Provisoria~ em nome do Imperador, que eu re
metta a V. Ex. a cópia inclusa dos paragraphos primeiros 
dos AI varás de 1.<1 ele Fevereiro de i 772 e 26 de Novembro 
de 1801. a fim de que V. Ex. as mande publicar por oito 
dias successivos na frente das companhias de todos os 
corpos desta guarnição, esperando a mesma Regencia 
Provisoria que a briosa tropa do Rio de Janeiro se es
merará em obedecer promptamente ás leis de que re
sultam os mais uteis e salutares beneficios aos seus 
compatriotas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Governo em 6 ele 
Junho de 1831.- José Manoel de Moraes. -Sr. José 
Joaquim de Lima e Silva. 

Cópias dos para~;raphos prhneh•os dos Alvarás 
de I~ de Fevereiro de 17'72 e de 26 de No· 
vembro de 1801. 

~ i. o do Alvará de 14 de Fevereiro de i 772. 

Mando que todas e cada uma das pessoas qnr têm praea as
sentada nas tropas pagas do meu Exercito, contra as qw1es se 
provar que, sem ordem dos seus superiores, dirigidas a acçõcs 
do meu real serviço, forem acl1adas uu vistas fóra dos seus 
quarteis, juntas em união no numero de tres inclusivamente, e 
clahi para cima com armas brancas ou de fogo, publicas ou oc
cul tas, srjam irremissivelmrntc castigadas eom a ultima pena 11Uc, 
pelo art. W dos Regulamentos llc infantaria e de cavallaria, se 
acha, estabelecida contra os amotinatlores (rue, como os sobre
ditos, perturbam a paz c onlmn publica. 

~ 1. o do Alvará de 2G de Novembro de 1801. 

Mando e ordeno que cada um dos soldados e Officiaes infe
riores que resistirem ás Justiças ou seus Officiaes, ou com a
armas militares, ou ainda com páos ou com pedradas, ou por 
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qualquer outro welu LJUC t;aractcrlso rcslsteuda, lJUC todos que 
commettcrem qualquer acto de vlolcncla, dirigido, ou a tirarem 
presos dr.s máosdas Justiças, ou a impedirem cgweS(fUOr prisões 
que os Olllciaes dos l\Iaglstrados Civis prr tenderern fazer, c final
mente que todos c c:tda um dos complices tJUC cooperarem para 
qualquer elos referidos delictos, sejam presos c tratados como 
rebeldes ás minhas leis, cm11o inimigos c perturbadores elo so
ccgo publico c profanadores do decoro e honra militar; e que 
como taes, sejam irrcmisslvelmentc condemnados na pena de 
morte natural, pela comprchcnsiva disposição de I. XY. dos 
artigos de guerra, insertos no Regulamento l\lilitar. 

N. 130.-GUEBRA.-El\1 8 DE JUNHO DE 1831. 

Manda despedir lodos os escravos em serviço nos Arsenaes o 
outros estabelecimentos publicos. 

A Regeneia Provisoria, em nome do Imperador, To
mando em consideração a indicação tla Camara dos 
Deputados de 4 do corrente mcz; Manda que sejam 
despedidos dos Arsenacs. Fabricas e Obras militares to
dos os escravos que trabalharem como offieiacs, o man
cebos de qualquer oflido, aclmittindo-sc logo em seu lu
gar homens livres; o fJUe se~ p:~rticipa pela Secretaria 
de Estado dos Net.r,ocio:::, da Guerra á Junta da Fazenda 
dos Ar:'.<'naes Jo Exercito, Fabricas e Fundições, para 
que assim o faça executar !Jüla parte que lhe toca. 

Palacio do G·overno em H de Junho de 1.831.- José 
jJianoel de lJ!loraes. 

N. 131.- IMPERIO.- EM 8 DE JUNHO DE 1831. 

Drclara que deve-so reputar ilupeclido· o Vereador nomeado 
para servir de Juiz orclin~1rio, durante o anuo de sua judica
tura. 

Sendo presente ú Regcncia Provisoria~ em nome do 
Imperador, o officio da C<ll1lara Municipal da Villa 
Nora d(~ S. Josl\ na daL1 de 18· do mez passado, pedindo 
decisão da duvida em qun se acha :'obre a repugn:mcia 
do Juiz Oruina!'io Antonio Coelho Soares, para exercer 
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conjunctamentc o cargo de V crcador da mesma Cama
ra, que rstav;-~ servindo, quando para aquellc fôra elei" 
to~ Manda a mesma Hrg('ntia, pl'!a Secretaria de Esta
do dos Nevocios do Impcrio~ declarar-lhe, em resposta 
ao dito officio, que, não havendo lei que obrigue o Ve
reador a continuar no emprego quando é nomeado 
para servir ele Juiz Ordin::1rio, se deve este reputar 
impedido durante o :mno de sua judicatura; e chamar
se o supplente do cargo de Vereador para o substituir. 

Palacio elo Governo em 8 de Junho de 1831. -Ma
noel José de Souza França. 

N. 132.- IMPERIO.- E~I 8 DE JUNHO DE 1831. 

Approva o plano organizado pela Academia 1\Iedico-Cirurgica do 
Rio de Janeiro para o concurso da cadeira de substituto. 

Sendo presente á Regencia Provisoria, em nome do 
Imperador, o officio da Congregação dos Lentes da Aca
demia Medico-Cirurgica desta Côrte na data de 3 do cor
rente, acompanhando o plano do concurso para o lugar 
de substituto ás cadeira~ de medicina d<1 dita Academia: 
A mesma Regencia, Approvando o refei'ido plano, Ha 
por bem que a mencionada Congregação proceda pela 
maneira nelle apontada á habilitação do Substituto que 
ora deve ir reger a cadeira de hyg-iene, que se acha sem 
exercício. O que Vm. terá presente na sobredita Con
gregação para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- P:1ço em 8 de Junho de 1831. 
-Manoel José de Sonza França. -Sr. Joaquim José 
Marques. 

Plano para o concurso da cadeira de substituto 
da Academia Medico·Cirtn·~ica do Rio de Ja .. 
neiro!' a que se ref"er•e o A. viso acima. 

DISPOSIÇÕES PRELil\IINARES. 

A Congregação flos Lentes. em virtude do que lhe foi 
determinado pelo Exm. Sr. ~bnoel José rle Souza França, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio interino., depois de varias discussôcs, e á falta de 
Estatutos ad hoc, assentou pur unanimidade adoplar os 
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de Pari:-:, ua parte <tpplicarc:l par;t uslu Jim súmeute ~ 
visto estar imminente a s1llir o piano de reforma geral 
(]as Academias de Medicina do Br:1zil~ que por convite da 
Augusta Camara dos Srs. Deputados organiza em ultima 
discussão a Sociedade de l\Iedicina do Rio de Janeiro, 
para o que convém prcviêlmentc publicar o concurso por 
editaes durante oito dias, tempo em que podem con
corret· os candidatos a elle? dirigindo-se ao Secretario 
da Academia a fazer as suas inscripções, para as quaes 
exige-se: L o o diploma em medicina ou de formado em 
cirurgia pelas Academias do Brazil; 2. o certidão de 
idade, que deve ser de 2n annos completos; 3. o a ttes
tado de bons costumes, passado pelo Juiz de Paz da com
petente Parochia ; 4. o de ser brazileiro affecto ao svs-
tema poli ti co que nos rege. u 

FÓRMA DO CONCURSO. 

O concurso consta de tres actos : i. o uma composição 
escripta em lingua naciona I; 2. o uma oração oral ; :3. o 

uma these escripta em vulgar, impressa á custa do can
didato, pela qual será arguido pelos concurrentes. 

L o Acto. 

A composição escripta se fará da maneira seguinte: 
Reunida a Congregação dos Lentes, tendo antes for

malizado diversos pontos sobre objectos de medicina 
propriamente dita? encerrando-os em uma urna , cada 
um dos candidatos por sua vez tirará um ponto, acerca 
do qual versará a com posição escripta; e então sendo 
assistido por dous Lentes da escola, privado de com
municação com outras pessoas, e igualmente de livros 
a consultar, em sala separada fará no espaço de 4 horas 
a mencionada composição? que terminada, os Lentes a 
fecham e lacram para ser vrcsen te á Congregação depois 
do 2. o acto. 

2. o Acto. 

Reunida a Congregação em o dia determinado, c senllo 
presente o candiuato para este 2. o acto, tira um ponto 
da urna, do qual o Secretario tirará cópia : o candidato 
tem 48 horas para preparar~se para a oração oral, que 
terá lugar em sessão publica em presenca da Congre
gação, e nesta occasião subirá a uma cadeira, onde fará 
a oração mencionada por espaço de uma hora. 
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A est~~ actu puhlicu s\:t·ia mui tu eouvenie11le que S. Ex. 
o 81·. 1\Iinislro do ImpcTio assistissn para torna l-o mais 
respoitoso; n quando não possa honrai-o com sua pre
sença, nomeará uma outr,t pessoa r1ue assista em seu 
lugar. 

:J. o Acto. 

O candidato se apt·es1mtará á Congregação, c ahi ti
rará outro ponto para delle formar a sua these na fúrma 
prescripta, para o que terá 12 dias contados, c no pe
nultimo dará um exemplar da sua lhese a cada um dos 
outros candidatos concorrentes, c outro a cada um dos 
Lentes da Congregação, e mais dons p:ua se ir assim 
formando a bibliotheca ela Academia. 

Terminado o prazo da elo, o candidato depois de ler a 
sua thesc será nella arguido pelos outros concorrentes, 
e por espaço ele meia hora a cada arguente, não excedendo 
de seis o numero d'cstes, os quaes se tirarão por sorte. 

Feito isto está terminado o concur::J. 
No dia seguinte, depois de findo o concurso, reune-se 

a Congregação para dar o seu voto sobre a nomeação do 
substituto em questão, o qual deve recahir naquelle 
que melhor tiver satisfeito, levando immediatamente 
ao conhecimento da Secretaria de Estado dos Negocios 
r,ompetente o resultado, para a Regencia decidir o que 
f6r justo. 

Quando, porém, igual mere~imento scientiíico fór pa
tenteado por dous, tres_, ou mais dos candidatos, a Con
gregação dos Lentes em tal caso de colisão se decide pela 
sorte, tirada na mesma escola em acto publico, e com a 
assistencia do E·on. Ministro, e sobre o que ella apre
sentará ao Governo para sua approvação. 

Rio ele Janeiro na sala dos exames da Academia :Me
dico-Cirurgica em 3 de Junho de 1831.- Joaquim José 
.Marques. 

N. :l3:L-JLTST1ÇA.-Eu 8DE JUNHO DE 1831. 

Censura a má administração da policia municipal na limpeza 
e illuminação da Cidade. 

Sendo notoria a mú administração da Poliria Muni
cipal, conflada á Camara desta Cidade, ou seja no asseio 
das ruas, de que não cuidam os seus Fiscaes, chegando 

DEGIS0Ki DE {831. :14. 
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o e~candalo nesta parte a estar immunda dB lama a rua 
da Cadêa na orcasiii'o em qtn por o lia passava a procissão 
solemne elo Corpus-Christi, no corrente Dnno; occor
rrndo, por outra parto, a contínua rscnridão que se 
ohscrv:1 por toda :1 Cidade nos lampiões ela sua illumi
nação, que poue:1s horns da noite dão lnz, e rssa escassa 
c interpollada de grandes falhas, quando mais se neces
sitava desse auxilio para vedar os roubos e desordens 
que uma mui ti dão perversa de facinorosos vadios per
petra quasi todas as noites; e não podendo o Governo 
ser insensi vel a tanto deleixo em ma teria de fiscalisa
ção ao dito respeito, Manda a Regencia Provisoria, em 
nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, advertir á Camara Municipal o quão 
mal servido se acha o publico desta Cidade pelo minis
teria dos seus agentes, que é mister corrigir com a 
justa severidade que merece tão culpavel falta de cum-
primento dos seus deveres. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 8 de Junho de i83L
Manoel José de Souza França. 

N. 13l.- JUSTIÇA.- Eil 9 DE JUNHO DE i83l. 

Manda proceder ao alistamento de todos os cidadãos que podem 
s::r eleitores. 

Manda a Regencia Provisnria, em nome do Imperador, 
que Vm. procedel, qu:mto antes, a um alistamento de 
todos os cidadãos que podem ser eleUores, a fim do 
serem armados c empregados na fórma ela lei novíssima, 
emquanto se não organisam as Gu:udas Nacionaes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Junho de i83L
Manoel José de Souza França. -Sr. Juiz de Paz da fre
guezia de ... 

N. 13õ.-JUSTIÇA.- E~r 11 DE JUNno DE 183!. 

Ordena que os marinheiros encontrados em terra depois do 
sol posto sejam re:nettidos ao Juiz de Paz para lhe impôr a 
pena das Posturas Municipaes 

A Regencia Provisoria, em nome do Imperador, Ha 
por bem que Vm. mande soltar os dous marinheiros 

j 
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francezes, Vibíer e Ribard~ que foram. presos por serem 
encontrados em terra depois elo sol posto, e ordena 
que d'ora em diante~ logo que qualquer marinheiro fóe 
preso por aquclle motivo~ seja remettido ao Juiz de Paz, 
com a competente partr~ para se lhe impór a pena ela 
postura da Camara Munici pai, ficando revogada a que 
se lhe communicou por essa Intendencia: o que parti
cipo a Vm., em resposta ao seu officio da data de hoje, 
relativamente ao ultimo objecto delle. 

Deus Guarde a Vm. Paco em li de Junho de 1831.
Manoel José de Souza França.-Sr. Desembargador Aju
dante do Intendente Geral da Policia. 

N. 136.-JUSTIÇA.-EM 14 DE JUNHO DE 183!. 

' Sobre a nomeação requerida de um Juiz por commissão. 

Manda a Regencia Provisoria, em nome do Imperador, 
remetter a V. S. o requerimento incluso, em que Ja
cintho José dos Reis~ na qualidade de tutor dos orphãos 
de André Pires de Miranda, peda se mande nomear 
Juiz por com missão para a causa em que questiona com 
Domingos José Pires, e Ha por bem que V. S., tanto 
neste como nos casos semelhantes, faça observar a Ord. 
do Li L -3. 0 tit. 24 §Lo 

Deus Guarde a V. S.~Paco em 14 de Junho de 1831. 
-Manoel José de Sonza França.-~Sr. José Paulo de Fi
gueiróa Nabuco Araujo. 

N. 137.- IMPERIO.- El\1 Ht DE JUNHO DE 1.831. 

Permitte que a Camara Municipal da villa de Nova Friburgo 
possa dispôr da terça parte de suas rendas depositadas como 
pertencendo á Fazenda Publica. 

A Regencia Provisoria, em nome do Imperador, de· 
ferindo ao requerimento cb Camara Municipal da villa 
de Nova Friburgo, de 16 de Janeiro do anno passado, 
ordena que ella possa díspór da terça parte de suas 
rendas que se acham dep,ositadas na mão do respectivo 
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Thesoureiro, de:-;LI<~ o anno de H~2i, a titulo do jJCrlet
cerem á Fazenda Publica, visto como essa imposiçãr• 
das rendas municipaes tanto se não acha em vigor entr,· 
nós, que antes pelo Thesouro são suppridas as faltas rl?< 
1~e~mas rendas na devida applicação de lias ás obras mu-
111c1paes. O que se lhe participa pela Secret:ll'ia de E~ 
tado dos Negocios do Imperio para sua intelligeneia. 

Pala cio do Governo em 14 de Junho de 1831.-Mano(< 
José de Souza França. 

N. 138.-- FAZENDA.- EM 14 DE JUNHO DE !831. 

Declara que os Administradores e Escrivães dos Registros sã' 
considerados meros Collectores dos direitos que se arrecadaw 
pelos mesmos Registros. 

José Ignacio Borges, do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador, Senador do lmperio, Marechal de Campo. 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Nacionnl : Faço saber á Juntu 
da Fazenda da Província de Minas Geraes: Qne sendo 
presente á Regencia Provisoria, em nome do Imperador\ 
o seu officio n. o 21 de 30 de Abril ultimo, no qual pedia 
decisão para seu governo, áccrca dos provimentos de 
officios tle Escrivães c Administradores dos Registros, 
pois entrava em duvida se eram vitalícios c comprehcn
didos na classe de Olllciaes de Fazenda, conforme a Lei 
de H de Outubro de t827, para pagarem novos direitos 
e obterem seu alvará pelo Conselho de Fazenda; ou 
se deveriam considerar-se Collectores annuaes e obri
gados a pedir todos os annos a titullJ de continuação, 
como ordrna a Provisão do Thesouro de 8 de Outubro 
de iStO: Houve a mesma Regencia por bem Determinar, 
de accôrtlo com a intelligcncia ela Junta, que continue 
a considerar taes Administradores, e Escrivães dos Re
gistros como méros Collectores dos direitos que alli se 
arrecadam, para que annualmente c mesmo em qual
quer tempo possa exercitar sobre elles a jurisdicção, 
que lhe conferiu a citada Provisão. O que se lhe par
ticipa, e assim cumprirá.- Luiz d,~ Almeida Cnnh<\ a 
fez no Rio de Janeiro em 14 de Junho de 1831.
Marianno Pinto Loba to, f. o Escripturario, ora encar
regado da Contadoria da 2. a Repartição, a fez escre
ver.-José Ignacio Borges. 
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N. 139.- FAZENDA.- El\1 14: DE JUNHO DE i83L 

Sobre a tomada c liquidação das contas do Commissal'io Geral 
da extincta Repartição do Commissariaclo, na Provincia (Ll 

Rio Grande do Sul, Antonio C:mdido Gomes da Silva. 

José Ignacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senauor do lmperio, Marechal de Cí"l mpo, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios lla Fazenda e 
Presidente do Thesouro Nacional: Fac o saber á Junta da 
Fazenda da Província do Rio Grande do Sul : Que sendo 
presente á Regencia Provisoria, em Nome do Imperador, 
o seu officio n.n 22 de 2õ de Abril do corrente anno, acom
panhado da cópia da reprcsenção fci ta em !:3 do mesmo 
mez, pelo Commissario Geral ela extincta Repartição 
do Commissariado na dita Província, Antonio Candido 
Gomes da Silva, na qual pede a referida Junta, solução 
ús lluYidas que encontra para dar inteiro cumprimento 
ao <leterminado na Carta de Lei de 24: de Novembro do 
anno proximo pas;;ado, sobre as contas apresentadas por 
aqueHe Commissario: Houve a mesma Regencia Pro
visaria, por bem determinar que se lhe respondesse 
na fórma seguinte: 1.. o que as contas de que se trata, 
deverão ahi ser liquidadas, e depois enviadas ao The
souro com uma exposição methodica, clara, e circum
stanciada de tudo quanto se encontrar, quér a respeito 
da contabilidade, quér da moralidade e legalidade das 
despezas ; 2. o que deverá logo exigir os alcances que 
achar; e que quanto aos saldos, de" que os empregados se 
inculcarem credores, deverá ter em vista as ordenações e 
regimentos da Fazenda, que não permittem a nenhum 
Pagador despender mais do que se lhe ha confiado, e 
por isso deverão os credores esperar a liquidação final 
do Thesouro; 3. o que as contas já liquidas perante a 
Junta antes ela lei, elevem tambem vir ae> Thesouro 
com a exposição recommendada na resposta ao pri
meiro quesito; 4. o finalmente que nenhum direito 
têm os empregados á percepção dos seus soldos durante 
a liquidação, porque estes acabaram com a extincção 
da Repartição em que eram occupados. O que tudo se 
participa á mesma Junta para sua intelligencia e exe
cução.- Luiz de Almeida Cunha, a fez no llio de 
Janeiro em 14 de Junho de 183i.- Marianno Pinto Lo
bato 1.. o Escripturario, ora encarregado da Contadoria 
Geral ela 2. a Repartição, a fez escrever.- José Ignacio 
Borges. 

(j 2 5 ~: 
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~. 140. :- F.\ZE~D.\. -~ E.a • i DE .1 CNtlO DE 1831. 

Sobro o provimento úo empregos publicos P tollranr;a dos 
I'C'Spectivos clireitos. 

José lo;nacio Borges, do Conselho d8 Sua Magestade 
o Imperador, Sctndor do Impcrio, 1\breclwl de Camno, 
Ministro e Secrdario <1c E~ta !o (los N('gocios da Fa
zelula c Presitlcnlc do T!1esouro Nacional: Faco saber 
ú Junta da Fazentla da Província de S. Pedro do Hio 
Grande do Sul: Quo em resposta ao seu ollicio de 25 
de Abril do corrente anno, com refercncia ao de 12 de 
J:meiro de 18i9, 110 (Jl1al pccli;J. ~:olução para seu go~ 
verno, á cerca dos qaa teo quesitos a \li e·{prc~:sados re
lativamente á inteira ob;;crvancia, que lllc cumpria dar 
á Carta de Lei de U de Ontubro de 1827: Houve por 
bem a Regencia Provisorb, em nome do hn peracfor, 
Mandar declarar à dita Junta: J • 0 que todos osOmeiaes 
de que falia elevem pedir a carta de scrYentia vitalícia 
ao Thcsouro, e não ú Junta da Fazenda, e no acto de se 
lil'a coneecl,~r pagam l1or uma vez sómcntc os novos 
direitos eonforme o regimento, e no ent:mto que não 
a obtiverem, deverão servir por provisúcs annuaes da 
Junta, pagando os direitos que até então pngavam; 2.ll 
que os omeiaes de Justiça que já estavam providos em 
serventia vitalícia, elevem eontinuar durante a viela dos 
serventuarios, com o mesmo eneargo, com que foram 
concedidos; 3. o que os ofiü;ios 0rrema ta dos por uona
tivo pago á Fazenda~ devem ílnalizae o Lcmpo ela sua 
arrematação, e depois entrar na regTa geral elos pro
vimentos, conforme a lei~ 4. 0 finalmente., que os pro
vidos em serventia vitalícia, são unicamente sujeitos 
ao pagamento dos novos e velhos direi tos, esta bcleeidos 
no regimento da Chancellaria. O que se participa á 
mesma Junta, para sua intelligcncia c execução.- João 
José de Brito Gomes~ a fez no Rio lle Janeiro em :14 de 
Junho ele 1831.-Marianno Pinto Loba to, L o Eseriptu
rario ora encarregado da Contadoria Grrallla 2.a R.0-
partição, a fez escrever·. - José lgnacio Borges. 



DO GOVERNO. 1H 

N. 141.- FAZENIM. .- Ku 1rl DE JUNHO DE 1831. 

Manda pagar os vendmeuto:s dos euipregados puiJlicos á vista dos 
respectivos titulos de nomcar;ilo, o intlependente de ordem 
especial do Thesouro. 

Jo~é lgnacío Borges, do Conselho de Sua 1\fagestacle o 
Imperador, Senador do lmperio, .Marechal de Campo, Mi
nistro e Seeretario de Eslado dos Negocias da Fazenda, 
Presidente do 'fhesonro Nacional. F<IÇO saber á Junta 
na Fazenda da Província de .......... que, tendo-se 
reconhecido como desnecessaria a pratica de se expedir 
pelo Thesouro ás Províncias uma ordem especial para o 
pag-amento das congruas, soldos e ordenados que per
cebem as autoridades e empregados publicas despachados 
na Côrte, visto que o seu diploma 6 sem duvida a ordem 
mais autllen ti c a com que devem legitimar o direi to que 
têm ao seu pagamento, Ordena a Rcgencia Provisoria, em 
nome do Imperador, que, logo que qualquer empregado 
civil, militar ou ecclesiastico, do maior ou menor gra
duação, apresentar a sua carta ou patente referendada c 
registrada conforme a lcgis!ução a tal respeito, se lhe 
faça o assentamento na respectiva folha pelo ordenado, 
soldo ou congrua quo lhe competir, e a Junta lhe mande 
satisfazer independeu te de ordem do Thosouro. Outro
sim, considorand.o a mesma Regencia Provisoria que a 
Lei d.o Orçamcn to do proximo anno financeiro havia de
signado expressamente as quantias votadas a cada um 
dos Ministerios para as despezas a seu cargo, e especifi
cado os objectos em que ellas devem ser empregadas em 
cada uma das Províncias do Imperio, e se tornava por 
isso ociosa na presença da lei a ordem do '!'besouro para 
autorizar especialmente a disposição de taes quantias; 
ordena que a Junta cumpra as ordens que lhe forem ex
pedidas por cada um do3 respectivos Ministros, sobre as 
despezas da sua R e par Lição, dentro dos limites marcados 
em a ::lita lei, a qual, havendo-se-lho já enviado oHicial
mente, nenhuma duvida póde occorrer para o cumpri
mento do que agora i=e lhe recommonda.-Narciso Xavier 
de Barros a fez, no Rio de Janeiro em HS de Junho de 
1.831. -1\Iarianno Pinto Lobato, 1. 0 Escripturario, ora 
encarregado da Conta do ria Geral da 2. a R e par tição, a 
fez escrever.- José lgnacio Borges. 
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N. ,11:2.-FAZENDA.-EM 1() r}E JUNHO DE 183•1. 

Nega approvação a um contl'acto de arrem3tação dos serviços da 
capatazia da Alfandega do Rio Grande do Sul. 

José Jgnacio Borg·es, do Conselho de Sua Magestade o 
Imper<ldor, Sen<1dor do lrnpL'rio, Marechal de Campo, 
Ministro c Secretario ele Estado dos Negocios da Fazen
da e Presidente do Tllcsouro Nacional. Faço ~aber á 
Junta da Fazenda da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul que, semlo presente á Hegencia Proviso
ria, em no1nc do Imperador: '1. 0

, o officio da mesma 
Junta, de 24 de .Janeiro proximo passado~ pedindo a con
Hrmação do contracto das capatazias da Alfandega, que 
havia arrematado pelo tricnnio de 1831 a '1833, do qual 
enviou as condições; 2.\ outro do Presidente da Pro
víncia, de 12 ele Março, represcn tando a incompetencia 
e injustiça de t"l anematação; :J.o, um do Conselho 
Provincial, exprimido no mesmo sentido c dirigido a 
esta Repartição pelo Ministerio do Imperio; 4. o outro 
do Conselho Presidencial com igual opinião; õ. 0

, um 
requerimento do Corpo Mercantil, com setenta assig
naturas, reclamando o allivio da oppressão que aquella 
anemat.ação lho causava, 6. 0 um2. 0 requerimento elo 
negociante Manoel Gonçalves Carneiro, protegido por 
um officio elo Vicc~prcsidentc> datado em ;J9 de Abril, 
com a mesma reclamação; o que tudo visto e ponderado 
pela mesma Regencia Provisoria, r e sol v eu negar a 
sua approvação á referida arrematação, pelos motivos 
que se vão ponderar : l. 0 , que o art. 1~ da Lei de 
2õ de Abril de 1818, em quo parece haver-se fundado a 
Junta, quiz unicamente occorrer á facilidade do expe 4 

dien te em beneficio do commercio, sem pretender uti
lisar a Fazenda Publica com tal providencia; exorbi
tancia que commetteu a Junta em sua arrematação, 
quando, pela condição n. 0 30, estipulou que a metadedo 
que se mandava cobrai' por cada volume entrasse no 
cofre da Junta ; 2. o, que, importando uma tal condi
ção o mesmo que o estabelecimento de uma nova impo
sição, só compete ao Poder Legisla ti v o faze l-o, tendo a 
illlciativa na Cama r a {]os Deputados; 3. 0 , que havendo 
já uma taxa sobre as embarcações que fazem a descarga 
dos generos de importação e out1'a de guindaste, ambas 
applicadas a beneficio dos reparos de armazem e ponte 
da Alfandega, seria demasiado oppressivo continuarem 
estas com a outra nova creada pela arrematação das 
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capatazia~, A caso se quizesse abolir as antigas pela 
substituição da moderna, ta m hem seria uma usurpação 
dt) jurisdicção praticada pela Junta; 4. 0 , nnalmentr, que 
tal arrematação nem ao mc~nos tem em apoio a pratica 
da Alfarulc::ra desta Côrte, porque~ havenLio-se arrema
tado no Con~ellto da Fazenda o contracto das capatnias 
neste ultimo triennío, nada se estipulou em beneficio 
da Fazenda Publica, a fim de que este accrescimo não 
aggrav;1ssc a condição dos importaclorer.: no preço das 
fazendas. O qtw tudo se lhe participa para sua intclli
gencia e execução. João .Josó de. Brito Gomes a fez, no 
Rio de Janeiro em ,16 de Junho do ~18~H. 1\lal'ian no Pinto 
Loba to. i. o Escriptur.ario, ora encarregado da Conta
doria Geral da 2.a Rnpartição, a fer. escrrver. -José 
Ignacio Borges. 

N. l't-3.- FAZENDA.- EM Hi nE mN·~'ô\.m: 183L 
... 

Sobre a numeração e arqueação das barcas e saveff~S que se 
occupam no serviço da dPscarg·a dos navios. "\ 

\ 

Faça V. S. constar aos proprietarios dos sa veir~s, ou 
barcas, que se occupam na descarga elos pavi(\..,, que 
para continuarmn em tal se1·viço deverão sei\a~}ueados 
no Arsenal da Marinha, quantu ao peso que eg_da urna 
dellas supporta marcando-se na C!'ona tanto fi3 prôa, 
como na pôpa, os pés c pc)llcp:adas d'agua que merg:-&!ham 
gradualmerqc conforme a carga, que recebem, é nu
mera~5lo-se tambem cada uma clellas, para o que ~testa 
ocra.srao expeço a precisa requisição ao Ministe\, 1 ~ da 
Mannha para alli se proceder a tal arqueação á me?Hla, 
que se. aprcscnlarem taes barcas com seus donoY.•. 0.u 
arraes, mareando V. S. um prazo razoavel para sohct
tarem esta operação na intelligencia de qÜ'" nfl,. 0 fa
zenan dentro delle, serão excluídos da desca~'-"' em que 
se occupam. 

Deus Guarde a V. S.- Rio de Janeiro em t6 d~ Jun~o 
de 183:1..- José Ignacio Borges.-Sr. Conselheird' Jutz 
da Alfandep:a desta C()rte. t 

' 

::;;:::::;;:;;M 
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N, t44.-IM.PERIO.- Eu i7 DE JUNHo DE !831. 

Sobre a administração do pharol da ilha Rasa. 

Itlm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia Pro
visot'ia em consulta da Junta do Commercio de 14 do 
corrente os inconvenientes que ha em continuar a ser 
administrado 'por aquellá Repartição o plwrol da .Hha 
H asa~ e_ sendo ur·genLe acuqir "ao promptoreparo do seu 
nwchtntsmo, e ter prestes os ba reos e equ1 pagem que 
andam no re~pec t.i v o -serviço: R r sol v eu a mesma Re:
gcnf'ia, em nome dolmper:ador, na data deste, que ficará 
in:eit·amente a c:tr go do Ministerio da Marínlía a so
bredita udminisrração, a fitn,de se ptover com tdda a 
brevJdade sobre o .Q,rto pharol, e para_ este effeito se ex!!' 
pedem tambem nesta illl'Sma data ascompetentesorden~ 
ao Commandante da .Fortaleza de S. João, o Tenente 
Coi·onel Vasco Lou,r/enço. . 

Depois de recqmmeridar a V. Ex., toda a brevidade 
que Ü:xige um assumpto de tal importancia, a fim de que 
nào sint~ a /na vegaç.ão o djfeito de soccorro, que Jhe 
prf'st_á à<i\1~1le est;:~belecímento., tenho de declarar a 
Y. Ex. q ut? a respectiva 'despPza será abonada por conta 
desta Re.P,;.Irtição, á qual v. Ex. poderá enviar mens;,tl
mente 1f1' respectiva folha, para s~. rametter_ ao The-
souroJ · 

Deu'S'Guarde a V. Ex.- Paco em 17 de Junho de 
18;H :""Manoel José de Souzq, França.- Sr. José Manoel· 
de Almeida.~ ·' · 

' "· . 

Ni, fi5.-GUERRA.-EM !7 DE 'JUNHO DE !834. 
' . 

Manda'-ábonar ás praças<niontadas, para ferrar cada cavallo:J 
a quantia de trin~a e oito réis.,. 

- (..;;_~ .. t ' 

· TetXlo representado os CommandaÍlLei dos Corpos 
montadO..~ não haver quem queira ferrar os cavallos 
pelo preço\le. vinte e oito réis por capa um, como fóra 
es~qmlat1Ao; abone Vm .. em lugar (!e vinte· e 9itO réis 
trwta .é oHo réis ·a cada praça. 

De as Guarde a V. m ~ -Palacio--do Governo em 17 de 
Junh0·-- de 1831 . -JfJ.~t1 Jfanoel de Moraes .-Sr. lgnacio· 
Viegas. Tourinr- ~1.: 

••••• 
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N~ Ht6.-GUERRA.-Em f7 DE JUNHo DE 183~. 

Sobre o fornecimento de luzes para os quarteis e corpo3 de 
guarda e para as fortalezas. 

1\fa nda a He~enc :a Provisoria ,ern nome do Imperador, 
pela Secretaria E~t:ldo do~ Nego::ios da Guerra, par
tL:ipar á Junta da Faz·wh dos A1-;:.cnars do Ex:(·rcito, 
Fabricas e Fuwlicõcs, parél seu coulH:~ciawnto c gover
no, qud nl'sta IJ;lta s;~ expediram as orclens precisas para 
que as rpqui-dçõe:-; ele luz:~s para os quar·teis e cor·p:):-:: de 
gu trd 1 sej tm a:-~sig-1n.las pO!' u·n OT!cut do Q uu·tel Ge
neral, c para ~ls Fortalezas pelos respectivos l:omman
dant<'s. 

Palacio do Governo um '17 de Junho de ·183,1. - .Tosé 
Manoel de Moraes . 

• 
N. f.í7.-GUERRA.-E~r 20 DE JUNHO DE :1831. 

Sobre o abono dos alimentos caritativos e vestuario aoa 
sentenciados excluidos dos corpos militares. 

Illm. e Exm. Sr.-Resolvendo a Reg-encia Perma
nente, em ·nome do Imperador, que os alimentos cari
tativos e o prec1so vestuario, mandadns abonal' por 
Prc(vi~ão de 21 de .Março de i8i9~ aos sentenciados ex· 
cluiclo:-; dos corpos mlli!arc:~, os qu<:es dlimentos c ves .. 
tuarío eram até agora suppridos inep:nlarmente uns 
pelo ArsPnal do Exercito, e o•Jtros pela Til; souraria G.:J
ral d(lS Tropas~sej:m1 d'ora em diantr~ pagos exclu.-iva
mente por esta ultirna H.epartição; a:;;sirn o participo a 
V. Ex. para sou conhecimento, e a fim de que expeça 
as fll'CCssa rias ordens aos C:nnmanda n tes das fortalezas 
deste porto, para seu gori:~rno? e para que os resprcti
vos Ai moxarifes se cntendarn com o Thesoureiro Geral 
das tropas. 

Deus Guarde a V. Ex. P:llacio do Governo em 20 de 
Junho de 1831.-José Manoel de Moraes.-Sr. José Joa
quim de Lima e Siiva. 



H o DECIS&E8 

:~. 148.-FAZENDA.-EM 20 DE JUNHO DE 1831. 

Df'r'iara. que não estão sujeitos a direitos de entrada a mobill: 
e trastes do uso dos passageiros. 

:Para satisfazer á requisição ele V. S., que por diffr:· 
rentes vezes me ha feito sobre a inf.elligencia do art 
J. '"do Alvará de 25 de Abril de :18i8, cumpre-me pon·· 
derar·lhe, que dados os pl'ivilegios, que tinham varias 
corporações e indrviduos, de não pagarem direitos de 
entrada, pelos generos, que mandaram vir para seu 
c·nsumo, e conhecidos os abr1sos, que a tal respeito se 
i!aViam introduzido, veio a Lei para reparar este ele~-· 
falqne _da renda publica, e para isso expressamentr 
declarou qua ficariam sujeitos aos direitos de entradn 
todos os generos e effeitos, que viessem ás Alfandega~~ 
.ainda· mesm) os que se destinassem par a os Arsenaes f1 

Casa Real, mas póde colligir·se de uma semelhantf 
di~posição, que a mente do legislad~ fos~e o compre~ 
l1ender neste preceito a mobilia e Trastes usados, que 
acompanham a um homem de um para outro porto 
Ninguem o dirá, porque a ser esta a intenção do AI v a 
rá dever--se-iam cobra r direitos da roupa e calçado, que 
se comprehende no fato dos passageiros, o que aliá~ 
nunca se praticou, e seria absurdo o praticai-o. E' por
tanto inquestionavel que a 'lei quiz unicamente melho·· 
rara arrecadação aproveitando os direitos degenero:~ 
e etleitos novos, que eram importados, e que até então 
estavam ali i viados pelos privilegias, qua existiam ex· 
tirpando ao,mesmo tempo os abusos, qne como já disse 
se haviam introduzido, e nunca sujeitar a direitos~ ge
neros e effeitos, que já os haviam pago quando foram
levados :!.s lojas e armazens, em que o possuidor as com
prou. Uma intelligencia tão erronea ~eria sem duvida 
qualificada por iníqua e como tal excitaria clamoroso." 
queixumes contra o Governo, que a deixasse progre
dir, como infelizmente já tem acontecido e é por isso 
que V. S. deverá cumprir o art. L o do Alvará em 
questão de conformidade com as ponderações que acabo 
de fazer. 

Deus Guarde a V. S.-Rio de Janeiro,2Q de Junho de 
183l.-José Ignacio Borges.-Sr. Conselheiro Juiz da 
.Alfandega desta Côrte. 
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N. i4:9.- JUSTiçA.- E~~r ~o DE .ruNuo nE t83i. 

Declara que a remessa d:t relação dos processos pendentes nos 
.Juizos crirninaes (leve :~er feita mensalmente. 

Ern respo~ta ao offieio de V. S._, de 27 do mez p;-~ssado, 
eurnprc-mD dizer oue a rempssa da relação dos proces
sos pendentes nos Juizos criminaes eleve ser feita men
salmente, na conformidade da Portaria de~ de Dezembro 
de 1824:, e não pol' t ri ·ue~trc como determinou o A viso 
de ao de Junho de 1828. Inclusos reenvio a V. S., como 
exigiu, os tres documentos que acompanharam o seu 
di t1) offic i o. 

Deus Guarde a V. S.-Pat~o em ::20 de Junho de :1831. 
--Manoel José de Souza França.- Sr. José Paulo de 
Figueirôa Nahueo de Araujo. 

N. f;j0.- JUSTIÇA.- E:u 22 DE JUNHO DE !83!. 

Solve duvidas sobre o pagamento de custas no processo de um 
réo agraciado. 

Em solut;ão das duvidas offerrcidas pelo Desembar~a
dor Corrrgedot· elo Cri me da Côrte e Casa, no seu o meio 
que acompanhou o de V. S. de 20 do corrrnte, ácerca 
do réo Joaquim José Nunes, da villa de S. Salvador dos 
Campos~ Manda a H.;~g8ncia, em nome do Imperador~ que 
V. S. faç.a promover pelo Solicitador da Justiça o 
preparo dos autos e cxtrat:ção da sentença, pagando-se 
todas af; custas pf'lo cofre dessa Relação, com regresso 
p1ra o Tl1esouro Nacional, remettendo-se para isso a 
conta a esta Secretaria de Estado com o instrumento da 
sentença e deprecado_, pal'a as Justiças da villa de S. 
Salvador lhe darem exectH,:ão ex-officio, a fim de se pas
sarem as competentes Ot'ilens para o dito effeito por esta 
Repartição. pois que a nnal o réo agraciado tudo ha 
de pagar pela 1twsma execução; ficando assim resol
vidas tod<~s a~; duvidas_, inclusiv-e dos emolumentos dos 
Juizes, quo não é da interH;ão do Governo pr·ejudicar. 

Dt•ns Gu:wle :~ V. S. Paço em 2~!. de Junho de Hl3f .
Manoel José de So1tza França.-Sr. José Paulo de Figuei
róa Nabuco de Araujo. 



HS DEClSÕEi 

N. ua.- FAZENDA.-E:u 22 DE JUNHo DE t831. 

Declara que não são sujei tos a direi tos de consumo os genero~ d1t 
carga de um navio gastos em viagem com o sustento de sua 
tri polação. 

Deferindo á matrria ela informacão de V. S. datacta 
de hoje ~obre a exig-encia que há fei:o ao mestre do 
brüme S. Sauveur pilra que pa~~·ue direitos dobrados 
pelos generos que da sua caraa comumiu durante 
a viagem, tenho a obsrrvar que o mes1no ~:H do Al
vará dP 26 de Maio de HH2~ que cutdo ser o mrsmo 
que V. S. cita com a data de t8H, rxclue o pag-amPnto, 
que se lhe exi,!re, porque a simples inspecção da sua 
leitura convenc(~ á primeira vista que elle só se orcupa 
de extravio, que se possa fazer de bordo, depois de 
lia ver dado entrada nas Alfamlegas e não do que se 
houver· consumido na viae1em, quando esta se alongae 
além do prazo, com que calculou para os seus ma n ti
mentos, porQue a ser assim viria o legislador a castigar 
deste modo a humanidade na occasLio em que clla tem 
direito a sersoccorritla. Examine pois V. S. pelo meio 
que julgar conveniente o facto de serem, ou não con
sumidos na viagem os generos que faltam~ c convencidos 
desta certeza, exija unicamente os direitos ordinarios, 
a qne estavam obrigados, se com e1Ieito houvessem en-

. trado na Alfandega. 
neus Gnarrle a V. S.- Rio de Janriro. 22 de Junho rle 

4 831. -José Ignacio Borges.- Sr. Conselheiro Juiz da 
Alfandega. 

N. 152.-- JUS11ÇA .- E~J 25 DE JUNHO DE i83L 

Os militares nenhum privilegio têm que os isente de serem pre
sos em flagrante por qualquer cidadão. 

Srnrlo-me prrsentes, por dous nfficios do Exm. Mi
ni"tro da Marínlta, de 21 e 23 do ronrnte, as novidades 
qw) h ou ver a m entre as rondas mun ici paes do seu d is
tricto e o 2. o Tenente da Armada Gervasio Mcmcebo, 
nas noites dos dias 17 e 21, em que até se chegou ao 
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PXCesso de um ontro Ofüeia l u ti ta r do poder de uma 
:!as dit:ts remelas qu:• o li;;ha lH'(':'O nor se lhe fazPr 
~uspci lo o di 1 o 2. o Tenen t:~ na f!'C•.fU.'nt:i,l corn que di
vagava de noiic prlt1 rua Fornws~~ d~l Cidade Nova, oe
,_~orren<Jo a r,ireums!anci~~ de ter ali i n1.esmo feito uma 
desordem poucos dias antes e ser conllecido por homem 
dxoso e d1~ earactcr vrolcuí.o, não posso deixar de es
tranhar á Vrn. o silencio qne lem !.:U:1nlado comigo até 
hoje ao dito respeito, como se o Mini:-;terio da Ju,tiça 
·1enbuma intelli!!rncia d(~\CS'e ter com as autol'id,Jdrs 
policiaes., segninclo-se daqui, por vPntura, a !mpuni
dadedc um delieto de tanta Lí·ansc(•nde!lCL;, qual é o da 
Lirada de um preso do podc1· da J11s1iça, sobre o que 
-Jcvêra Ym. immcdiatamc·nte ter feito o auto e remct
ddo corn o compntentc off1('iO a esta S(·crclaria de 
8:-;Ldo, pelo menosqu:Jnt1o não fJUizesse diriQ·il-o im
,nrdiatamente a algum dos Juiz<'s Criminr~es. Portanto, 
ordeno--lhe que, passClndo a !'onwn·, srm pertlu de tempo, 
') dito auto dl; cot·p'1 de delicto, em que rJevrrão ser 
perguntadns, debaixo de juramento, os ridadãos que 
compunham a dita ron,1a de cujo podH sr til'on o preso, 
o remdta Vm. á dita Secretaria dt) Est:Hlo, ficando 
1d vertido de que por e lia deve participa I' ao Governo 
todas as novidades que houvc~rem uo :~en districto que 
respeitem á tranquillidade e se0;urança public;:, logo que 
dellas fór informado, não pr'e!rrindo nunc<l fner os 
corposdedclicto qnPo~easos JWtlirem, p:u·a sobre elles 
se podernroí·edt•r ltp:al'nent:• :rans r-Hlpatlos Ontro
sim. o previno rle qu1' os :nililares nrnll~l!n vilep:io 
tt~m qm~ os isente de s1·r~·rn fH't''O:~ e:n i'iagnnle por qnal
qu~·r cidadão: "ntPs esse! ro(·r•dinwnto se <lf'!la !H!li ex
pre.;;sa e termi n:nltemr:1t:' a n lO!' iz ld ~) pcl o A I v:lrú, corn 
forç(l de lei, dt~ 21 de Outubro Ih~ t76:L !:os s ~ n. o e 7. u; 
drve Vm., porém, prohi!1ir qu6 a~ rnn:!asap:lprm, não 
só aos Olliciaes m1iitan·~, rorn 1 a fJllaPSI!\ll'r p1'ssoas co
nhecitbs, que P''ln seu t·ar·:,cter paeilico, n;io s;io ~U"
peitas á trnnqnillid:ide pnblica, ba-:t;llldn pt~r is.;o que 
qu·dquor do:-; cidadãos qile ('o•npi),·m a ronda collhcça o 
inuividuo, poi:-; que s.'ln preju~zo llo serviço se vóue 
muito bem oiJsl·rvar e.;ta <llt•'nçJ.o. 

Dru,;; Guanle a Vm.-Paco em 2o dn Junho dr 1831.
Jfanoel .Tos é de Souza FranÇa.- Sr. J LHZ de Paz da frc
guezia de Santa Anna. 
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N. H>:L--- .JUSTIÇA.- El\f 27 m~ JUNHo IH-: iS3L 

Deeiara tpw o Secretario do Supremo Tribunal de Justit;a póde ter 
os escreventes que o mesmo Tribunal autorizar, pag-os porém 
á, sua custa. 

Illm. e Exm. Sr.- A Hegenda, em rwme do Impe
rador, Manda declarar a V. Ex. que ao Secretario do 
Supremo Tribunal de Justiça incumbe fazer toda a es
cripta do respectivo expediente, podendo para esse 
effeilo ter os Escreventes que bem lhe convier, autori
zados pelo mesmo Tribunal e pagos á sua custa, confor
me é por Decreto outorgado a todos os Escrivães, 
quando não baste o que a Lei de 18 de Setembro de 
!828 creou com ordenado certo para esse effei to com o 
nome de Official de Secretaria, na intenção de haver 
pessoa determinada e pratica no serviço da casa que 
pudesse substi tuil-o nos seus impedi rnen tos. O que par
ticipo a V. Ex., em resposta ao seu officio de 2:1. do cor
rente. 

Deus Guarde~ V. Ex.-Paço em 27 de Junho de l83i. 
-ManoelJosé de Souza França.- Sr. José Albano Fra
goso. 

N. 15'i:.- MARINHA.- EJ}l 28 DE JUNHO DE i83L 

Sobre o exame dos títulos de mercês pecuniarias, e verificação de 
identidade de pessoa dos que recebem dinheiros publicos. 

A B.egencia, em nome do Imperador, a quPm foram 
presentes os omeíos de v. s.' datados de 20 do mez 
passado, e Je l~ do corrente, Manda significar-lhe, em 
solução á representação do Escrivão da mesa grande 
assís tente aos pagamentos feitos pela 1. a Pagadona que 
acompanhou ao primeiro dos c i ta dos officios, que o 
exame dos ti tu los, :1 que se refere o aviso de 4 de Maiü, 
deve ser incurnbido ao dito Escrivão, qun igualmente 
verifi~ará a identidade das pessoas agraciadas wm as 
mercês pccuniarias, e soldos, de que trata o mesmo 
a viso ; que á respeito daquclles cujas mereês on des
pachos não tenham sido ainda approvadas pela As
sembléa, se deverá regular pelos Decretos de 21 de 
Julho de 1828, e 6 de Agosto de 1830 que correm im
pressos; e que finalmente ácerca do pagamento aoa 



llO GO\Ell\íl. 

indiv íciuo:-: l'<'Sidt~nt.~'~; i'ór~1 da Cône., ntHt pre prati
car-st~ o que fór de lei, OH e~;tyto em senw!hantes e~~sos, 
para cvil<Jr qualqtH't' JH'ejuizo da F<l/,enda Publica. 

OPus (~rwl'de a V. :-~.- Paeo em 2H de .Junho de'f8:H. 
-José .M~anoel de Almeida . .;:._ Sr. Luiz da Cuuha 1\Io
reira. 

N. 155.-MARINHA .. ·- CONSULTA DO CONSELHO SUPREMU 
~llLITAH DE :30 DE JU:SHO DE 1831. 

Sobre a preteução de Bernartlo Manoel Salgado, 2. 0 Sargento de 
artillHtria de marinha, de ser reformado com o vencimento de 
soldo por inteiro e farinlla. 

Senhor-.- Em Resolução de 18 de Maio proximo pas
:-~ado Mandou Vossa Magestade Imperial rcmetter ao 
Conselho Supremo Militar- a consulta que eom data de 
6 do referido mez o mesmo Conselho fez subir á Au
gusta Presença de Vossa Magestade lmperial 3 sobre o 
requerimento de Bernardo Manoel Salgado, 2. o Sar
gento do L 0 batalhão do corpo d:1 artilharia da Ma
rinha, afim <le que o Conselho torne a consultar ú vista 
da fé de officio, e mais informações pre:~isas, ~obre a 
reforma~ que o supplican te pretende.~ O Conselho foi 
extremamente sensível á esta Resolucão de Vossa Ma
gestade Imperial porque ou fosse lapso de penna, ou 
equi vocação no tempo de serviço do supplican te, o 
tinha eonsultado para reforma eom soldo por inteil·o 
simplesmente, quando a lei lhe pennitte com_ soldo, e 
farinha, pot· ter mais de trinta annos de serviço; e 
assim nas tristes circumstancias, em que o supplicante 
se acha, parece ao Conselho, que a reforma, que pre
tende, se lhe deve verificar com o soldo inteiro, e fa
rinha, por serem as unicas vantagens, que lhe concede 
a lei. 

Rio de Janeiro em ~~O tln .Junho de 1831. - Lobato. 
- Telles.- Sarnpaio. - Co·uto . 

A Regencia, em Nome do Imperador. Como parece ao 
Conselho. 

Palacio du Hiu de Janeiro em 30 de Junho de 183(. 
FRANCISCO DE LrMA E SILVA. 
Josr~ D.\ r.osTA CARVALHO. 
JoÃo Bn.\DLJO MoNiz. 

José Manoel de Almeida. 
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Sobre os emolumentos qw· se eohram nas Alfandegas a titulo 
de cap<L 

Hequercnc!o ao Govel'no a Jg·un:-> ne.~~·och.n tes estra n
geiros ~on tra a pratica de se cobrarem emolumentos 
ncss:1 Alfnndeg-a pl'los ~accos n snl'rões dr tri~~o, a titulo 
de cr~pa., sobn~ a qual dr·pois da infor:naçi'lo de V. S. se 
mandou consult<ll' :10 Con'-'l'lho da F.·,zenrla, qne ouviu 
ao Proeuraclor da Co1·ô;l e Fazenda, foi a consnl ta resol
vid·l pel.'l ner.~·encia do lmperio rm da ta de 27 deste mez, 
conf11nne o p lfCCi::· do Con.;;rlho~ qLH~ se lic;ou á infor
m·]ç"o do Prncara;lor da Corô:1, nrla qual se reputa 
abu•;iva semrlll:wte nraUc:1 e se firma d<•finítivamente 
a l'egra. qnc se não cobrem mais ll('SSa Alfandt>ga emoa 
lumrnto" a titulo de cap·1. scn:lo dos volumes flUe forem 
ene~pados c t~ v:'r<·,m o espef:ial nome t1e f;1rdos, o que 
V. s. cnmpnra d ora em d!;:nte. 

DA1B GtnnlP :1 V. s.,~- Hin de J:meiro em 30rleJunho 
de 1811 . -José f;pwcio Borges.-- Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfamlega desta Cót·te. 

N. i57 .- GUEi1RA.- EYr o L o DE JULHO DE 1831. 

Declara que a conC!'Ssão (le pcmlfí.o aos dosertores do exercito e 
arauda não aproveita aos réos de terceira desersão. 

Dt\terminawlo o D~fTPto de 13 de Ontnhro de 18~7, 
qw~ ns pr::ç~1s do E'<l'fC.ilo r corpo de artilharia cl1 Ma
rinha qan cornme! terem p'H' tres VPZ:'s o crime d~~ de
srrç:'ío Pm trmpo rle nar. não sc-j:1'11 m:ds admittioos ao 
serviço militar depois dP rump"irrm suas sPntenç·1s, 
fiC'l f'VÍ lrnte rpF' a e;;trs n;io !1Ó !e S~l' applicavel a dis· 
posiçiTn rlo De;Trto de D d1• Ahl'il dr•,te Clnno. sen.'lo 
só ~wnte proíll~uo aM nntm:; individ:ws qne niio rsti
VI·rrm Pi:l t;l•'S ('i ren me: I anri \S: e J';si rn o M l nela a Re
~enrh~ c:n no·1w do Imperador, pl'la Sel~f'('taria de 
Est:llb (1os N ',~or:io:~ rla Gnl'rl'a. ptrliripar ao Comman
dantt~ (las .-\r mas rl:l Província das Alagôas, em solução 
ao seu offieio n. 0 l!, e a fim ,Je quo nesta intellígencia 
faça observar o citado Decreto de 9 de Abril. 

l\llacio do Governo em o L o de Julho de 1831.- José 
Manoel de Moraes. · 

f 



N. i58 .- MALUNHA .·-EM 4 DE JUL!IO D~ 1R~~L 

Manda !fUe a:' rclaçües uJcnsae~ do movimrmlo do Arsenal da. 
Côrtc, sejam n~m~~ttidas ao Guv~·t·Eo JHF intr:rmedio da Inten-

dr~ncia de Xariulia. 

Fique V. S. na intei!igenci:l., de que as relaf;õPs, que 
men~ahumtc envh :'! ~;st 1 SPcí·daria ll'~ Estado, (~m 
virtnd:• dos \vi~o" de 8 d;~ Oatubt·o de 18:!.8, e du 6 de 
Nnvem!wo ele 182B, devrm antes de subírem á mesma 
Secretari:1, ser por V. S. tr:msmittidas ao Intenclrnte 
dn Marinha, a qnem rwsla data se ordena, faça á vista 
dellas orc:anizar uma conta da i:nportancia d1 s jornae:s 
dos diq•rsos operarios ali i comprcilendillos, com a qual 
cumpre S\'1' entãn aprC'~):;nt.;H\a:,, para que o GOV!'rno 
possa ter conhcc·imento, não só do nurnero !los op;wa
riosQue se~ emprep:aram nos t:·alnlhos df~ssc A:·st'Hll, e 
das obras oue s~ fizere1m. mais ainda do valor destas, 
calculados pelos n•:,~rwctivos jornaes. 

De11" Guanie a V. S.-P1coem i de J:llho de 1831.
José Manoel de Almeida.·-- s;·. Tristão Pio dos Sautos. 

N. um.- MAlU~HA. ~- El\1 !i; nE .mLno o E 1831. 

Sobre :1. cseriptura~;ão das desprzas das rrparti\~ües de l\fariaha. 

Illm. e Ex n:. Sr. --D<~vend o a esf'ri pturacão dns ob· 
jectos da despeza da Hr·p:H'ti~ão lla l\briuha "ser fl·ita de 
conformidade eom;:, Lei do orçnnento nra em vigor, 
ordena a Re,f(·encia, em no;ne do lnqwrarlor. q:JP, além 
da rlassilieação em seíJ:l!·;:do das despe:r.as lixa", cren
tuae:.; oH r:d.r:líll'i!inari!s? !anto eo:n o pr·ss:ia!, como com 
o nPlel·i:'l. sejam L·n;almc::t:~ rlistinc!:ls cnlre nm;ls c 
outr.•s as qne :;e!izcrem com ns paq :·tes r que :lli<Lqwr
ten,·em ú Hep;lrtição do Impcrio, e'n cuin orÇ'lmento 
devem st'm prc I' OH 1 epq: l:l1·-sr~ e niio no ela l\f 1 r in l1a) com 
os navios armados, rom os !:e:::annnclo:::~ com o Arsenal, 
compra de g~~neros, cúr!es de madeir-as, etr., de ma
neira ffue ú simples inspecçfío d(• cada um dos arti~os 
de dcsp~zu se conheça o s<~nohjPcto, (la r{'spectiva ím
portancw, do que resultarú faeHidade na mesma escrip-
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turação, P nos exa1ue~; da~ cont;;s t~J:< proveito do 
f''~l'VlÇO, í~ da Fazt~lllb Publit·a. O que partieipo a 
V. Ex. para sua in telligencia e execuçüo ua parte que 
lhe tor;a. 

Deus Gu:1rclc a V. Ex. ---Pal:::·io elo Hio de Janeiro em 
r,~, de Julho ele !831.- José l);Ianoel de Almeida.- Sr. 
Presidente da Provincia de ...• 

N. 160.-JUSTIÇA.- E~I8 DE JULHO DE i83L 

Recommenda a celeridade dos processos e responsabilidade das 
autoridades negligentes e prevaricadoras. 

SPndo geral o clamot· publico contra a mú Adminis
tração da Justiça em todos os !;eus ramos, vindo a ser 
o maior inconveniente já não tanto a injustiça que 
soffre como a demora nos que a commettem, conside
rando a RPgencia que, se em grande parte se deve este 
mal á minuciosidade do proce:-so que tantos recursos 
offerece á trap3ça dos litigantes, não sr. póde, com tudo, 
dissimular que os rleleixos das autoridades, retardando 
os despachos, concedendo dilações desnrcessarias. ad
mittindo cotas e incidentes impertinentes, tolerando a 
negligencia dos Esc ri viTes, ou não os obrigando a terem 
quem os ajude no expediente de negocios por annos 
accumulados em seus cartorios, augmenta sobremaneira 
o mal, sendo por isso mei'lllO responsaveis perante a 
nação e a Lei que lhes conferiu o honroso emprego de 
administrar a ju!;tiça aos seus concidadãos bem e a 
tempo. Notando-se~ outrosim~ a negligencia em per
seguirem-se os criminosos que infestam a sociedade, 
perturbam a tranquillidade e trazem os cidadãos sempre 
assustados pela falta de segurança <l que Wm tanto di
reito a esprrar e exigir das autoridades encarregadas de 
manter a tranquillidacle publiea, pelo emprego da força 
que a nação lhe confiou, organizando-se tantos pro
cessos defeituosos de que os malfeitores se aproveitam, 
e de que lançam mão ás vezes os mrsmos .Magistrados para 
deixa rem os crimes sem r·astigo, não podendo os que 
semelhantes netos pralicam escapar ela suspeila de con
nivencia naquelles casos em que taes defeitos ou não são 
es~enciaes ao processo, ou podem ser reparados sem pre
jui:z.o da innoccncia e com vantagem publica, a mesma. 



Regencia, querendo que os povos sintam palpavelmentc 
os effeitos maravilhosos do Governo representativo pela 
mais restricta e religiosa observ<mcia da Constituição e 
das Leis, M:mda, em nome do Imperador, reeommf:ndar 
a V. S. que de sua parte dê o primeiro exemplo de 
respeito ás Leis, fazendo accelerar na Casa da Suppli
cação os processos, e respons:1bi!isando os seus subalter
nos quando negligentes ou prevaricadores, t offerecendo 
á consideração do Governo todos os obstaculos que en
contrar na administração da justiça, para que consti
tuciona !mente sejam estes removidos, e possa desta sorte 
a Mi:lgistratura do Bl'azil, onde se encontl'am ainda 
membros respeitaveis, adquirir aquelle gri1o de consi
deração que lhe é devida pela delt gação do Poder Na
cional que exercem e que tanto se faz necessario a bem 
do publico, expedindo V. S. nesta eonformidade cópias 
desle a todos os Juizes Cl'iminaes desta Provincia ~para 
sua in telligencia e devida execução. 

Paço em 8 de Julho de 1831. -· Diogo Antonio Feijó. 
-Sr. José Paulo de Figueir<ia Nabuco Araujo . 

• 
N. i6L- JUSTIÇA.- EM 8 DE JULHO D~ i83i. 

Exige uma relação dos cidadãos alistados para as Guardas 
Municipaes. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, que Vm. 
remetta, quanto antes, a esta Secretaria de Estado, 
uma relação de todos os cidadãos qué, em conformidade 
do Decreto de i4 do mez passado, se deverão ter alis
tado para as Guardas Municipaes, declarando não só a 
naturalidade, idade e profissão de cada um! o numero 
das esquadrc.s, nomes dos Commandantes de cada umã 
dellas e do Commandante Geral, como do serviço que· 
regularmente tocar a cada cidadão por semana ou mez.., 
ou como estiver determinado. Ordena, outrosim, que 
Vm. organize todos os dias uma parte circumstanciada. 
de todos os acontecimentos participados pelas rondas 
nas noites antecedentes, e a remetta a esta Secretaria 
de Estado até ás nove horas da manhã. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Julho de l83l.-~· 
Diogo Antonio Feij~. -Sr. Juiz de Paz da freguezia do 
Sacramento. 



N. :162.-JUSTIÇ~.- El.\-1 9 DE JULflO ·.Dl'!S~L 

Resolve duvidas sobre á execução dq ar.t. 1.4 da Lei de Hs dl) 
-· Outubro d.e. !827. 

Reenviando a Vm. o processo crime contra Antonio 
Rodrigues- Barbosa, que acomp-anhou: ü seu ufficio de 27 

\ do mez passado, cumpre-níedizer a Vm., em solução 
das duvidas que ~e lhe offerecem na exrcu:çfio do art. t~ 
da Lei de H> de Outubr-o de 1827 pelrJ d ifficuldade que 
tem achado e.m re11n1r os Juizes de Paz para o julgá· 

· men to di1s processo;-; crime~, q uc deve o meia r par a e :o se 
fim àos Juizes df~ Paz c seus supplentes para que- no 
impedímen to daquelle3, com pareçam estes_, I em brcm
do:.lhes, se f6r preciso, que nô caM de recusarem, ou 
deúmra.reltl a adnünistrflç~o da ju&tiça incorrem nas 
penas do art. 1~9 do Codigo Criminal. 

Deus Guarde a Y,m.-· Palacio do Rio ele Janeiro em 
9 de Julh9 de '1831.- Diogo Antpnio Feijó.~ Sr. Juiz 
Ordinario da Villa de Rezeude, · 

• N. 163.-JUSTIÇA.- EM 9 DE J!JLHO DE 1831. 

Recommenda que se faça effeéti v a a responsa:biUdadê do V:ígario 
da Villa de Rezende. 

,., 
Exm. e Rvm. Sr ........ A Regencia, em nome do lmpe

. rado.r; Manda remetter a V. Ex. a repres~ntação in-
, ct(l~'l~ ~ ,documentos que a· acompanham, da Cunara/ 
llfrrlidpal da YiHa. rle Rezen4e,,contra o Viga rio cal
lado daquella Vrllà,~Ti.to Pereira dé Carvalho~ por abu
sos que tem praticado no exerci cio do seu m inisterio, 
para que V._ Ex,. com toda a brevidade lhe m~mde 
fazer effectiva a respon~abilida.de, impondo-se-lho as 
p~màs canonicas que tiver meí'ecido, de 'que dará conta 

_,final, para .lhe serem iguatmep-te impostas as do Co· 
Gigo Crimina-l, pelo podct; temporal. O Governo se per
suade uão· ter~chegado ao conhe~ímen to de V .. Ex. a 
condoeU de semelhante Vigario, -pois, do· contrario, 
rnui grande seria a responsabilidade de V. Ex. por ter 
deixado impunes os factos crilninosos de que elle é 
accusado. 
::Deus Guarde a V. Ex.-:Paço em 9 de Julho de !831. 

_;;._[Jjegt Antonio. Feijó. - S_r. Bispo\CapeUão-Mór. 



•. ·N. t64.-GUEaRA.-El\l 9 DE JULHo nE i83i. 

Manda abonar aos Officiaes, que fizerem as funcções de l\Iajor, 
as respectivas rações de forragens. 

Abone Vm. aos Offieiae~ dos corpos do 1. a I in lla, que 
fizerem as funcçõ2s de Major, quando, ou nos tn('SIIJOS 

corpos lwja vaga de semeihante posto, ou qu;u:do o 
l\f.1jor se acl1ar imp~·dido pur molestias, ou outro mo
tivo, as re.~p.·cti v as s ações ue fonageus; e a:-.sm1 o 
observe em red,ra gc·rai. 

Deus G:1ardé a Vm.-Pa!acio do Gm-erno em.!) de Ju
lho de lcl3L-José 1l1:moel de J}Juraes. --Sr. Ignado 
Viegas Tourinho Rangel. 

N. 165.- FAZENDA.- E:u 9 DE JULHO DE !831. 

Declara que os empregados publicos membros do Corpo Legislativc. 
não tem direito ao., ordem dos de Eeus empregos du1 ante ,, ~ 
sessões extraordluarias e nas prorogat,;ões das respectivas Cz. 
mar as. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua l\lagestade 
o Imperador, Senador do Imperio, Marechal de Campo, 
l\1inistro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e .Presidente do Tl1esouro Nacional: Faco saber á Junta 
da Fazenda da Provincia da Bahia , que ·sendo presente 
á Regencia do Imperio o seu officio n. o 13 de 18 de 
Fevereiro deste anno; ~bnda, em nome do Imperador, 
responder á essa Junta que por immed ia La R1·solução 
de Hi de Junho ultimo, tomada em Consulta do ConSt'lho 
da Fazenda de 30 de Müo antecedente sobre o oílicio 
n o 2 do !. 0 de Fevereiro referido em quo a .Junta da .Fa-· 
Zf·nda de S. Paulo pedia decisão á vista da Lei de ~5 de 
:'e lembro de 1.829, ácerca da duvida, que se lhe oiierccia, 
c1o pagamento de or<lenadls que têm vencido alguns 
Deputados pela dita Provmcia á A.ssembléa Geral Legis .. 
!ativa, por oulros empregos, quanto ao prazo que se deve 
marcar~ se do encerramento da sessão ordinaria, se do 
da extraordinaria, objecto concernente ao primeiro 
•1 uesi to do seu menc10uado omcio : H ou v e por bem 
M:mdar declarar á mesma Junta que sendo os ordenados 
alimentos ministrados pro labore, pelos lugares que 
cad:1 um tem: 'basta isto para se advertir que nenhum é 
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devido nr•s rnuniões cxtr:wrdinarias, r: nas proroo·aclies 
das sr·ssi)e~, dur:l n te as q naes o cxercicio não (~r' o. dos. 
emp_rcr.os_, qnc ~acb. um W1::nhro tem, sim o d:1.s altas 
attr·!bUIÇ(:'cs luy·Js!ativ:n. O CfiW se llle participa para 
sua mtei!Jgen('Ja. ----João Hodril:(·nes da Silva n ft'~ no H.io 
de Jandro ern n cl'." Julho díl, 1831.- Candido Caldeira 
de ~ouza, Ajndan!e do Contador Geral, a fez esrrr:ver.
.Jose Ignacw Bat'fjes. 

N. 1ô6.-FAZENDA.- E!U H DE JULHO nE 183L 

Declara que os generos de producção nacional transportados 
de umas para outras provineias, não estão sujeitos a direitos 
de importação. 

José lgnacio Borges, do Conselho de Sua 1\'Iagestade o 
Imperador, Senador do lmiJerio, Marechal de- Campo, 
Ministro e Secretario de E< lado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Thewuro ~~neional.; Faço saber á Junta 
de Fazenda da Provincia do Pará, !JUe a Regencia, em 
non!e do Imperador, por immediata H.esolução de 2 do 
corrente, tomada em Consulta do Conselho th Fazenda 
de 29 de Abril ::mtecedcnte, sobre o seu officío n. o 5;; 
de 2S de Agosto do anno passado em qne paeticipa a re
solução que tomou de mandar· arrecadar o direito de 
quinze por cento dos generos de producção do Br-azil, 
mencionados na nova pauta~ que forem importados na 
mesma Provincia, fazendo prestar Hança pelos maí'i, 
que sendo igualmente de producção brazileira, não se 
mencionam na dita pauta, pelos direitos que deverão 
pagar. Houve por bem resolver, quo a arrecadação 
nessa Província é illegal, visto que nenhuma lei, ou 
costume a autoriza, sendo ahi uma novidade, um tri
buto novo desconhecido aos povos, e em da mno da in
dustria, e cornmercio nacional. O que se lhe participa 
para sna intclligencia e exeeução.-João Rodrigues da 
Silva, a fez no Rio de Janeiro em H de Julho de i8JL
Candido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador, a fez 
escrever.- José Ignacio Borges. 
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N. !67 .-JUSTIÇA.- EJti 11 DE JULHO DE 1831. 

Ordena que nas participações com que os presos são remettidos 
aos Juizes Criminaes se mencionem todos os esclarecimentos 
que possam concorrer para a legalidade dos processos. 

Representando o Desembargador que preside actual-
mente á Casa da Supplicação, que muitos delict.os ficam 
impunes porque os processos são mal organizados, nas
cendo este erro muitas vezes de falta de clareza nas 
participaçi)es com que são os presos enviados aos Juizes 
Criminaes, Manda a Regencia, em nome do Imperador, 
que, d'ora em diante, em todas as partes que acompa
nharem os presos remettidos pela Intendencia Geral da 
Policia aos sobreditos Juizes, se declare não só o ponto 
local da rua em que tiver sido commettido o delicto, 
como se refiram algumas providencias e se dêm todos os 
esclarecimentos sobre testemunhas presencia os, ou sobre 
a publicidade do acto criminoso a que tenhnm sido pre
sentes estes ou aquelles moradot·cs de taes e taes ruas, 
travessas e quarteirões, ou quaesquer outras noções que 
possam concorrer para a legalidade elos mesmos pro
cessos, a fim de que, organizados com individuação de 
cireuthstancias essenciaes, se consiga :1 prompta punição 
dos delictos, de que tanto depende a tranquillidadc e se
gurança publica. 

Deus Guarde êl Vm.- Paço em li de Julho de 1831.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. Desembargador Ajudante dJ 
Intendente Geral ela Policia. 

N. 168.- JUSTIÇA.~ EM J2 i>E JULHO DI!: i83L 

Resolve duvidas sobre a execução da Lei de 6 de Junho de 183l 
e Decreto de H do mesmo mez e anno. 

A Regencia, em nome do Imperador, a quem foi pre
sente o ofticio de 2 do corrente, em que Vm., para 
execucão da Lei de 6 de Junho ultimo e Decreto de 1~ 
do mesmo, pede esclarecimentos de algumas duvidas 
que lhe occorrem-: Resolveu, quanto á I. a-que fica 
ao arbítrio do Juiz sery.ir-se das guardas municipaes ou 
deprecar para alguns casos os milicianos como fôr con· 
veniente ao serviço e com modo dos cidadãos; quanto á 
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2. a_ que os empregados publicos que não poderem ser 
distrahidos ele seus empregos ás horas do serviço, estão 
dispensados pelo Decreto de 14 de Junho, sendo porém 
de esperar do patriotismo ele todos, que pelo menos 
agora se prestem voluntarios_, como succcde nesta cidade, 
aos serviços mais importantes; quanto á 3.a-que po
dendo Vm. nomear seis OHlciacs, os eleve repartir ele 
modo que possam serVir tambem a qualquer Delegado 
que delles necessite; quanto á ultima-- que no Codigo 
Criminal art. 128 achará Vm. o meio de obrigar os que 
desobedecerem ou não cumprirem suas ordens. O que 
participo a Vm. para sua íntclligencia. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio elo Rio ele Janeiro em 
12 ele Julho de i83L- Diogo Antonio Feijó .- Sr. Juiz 

.. de Paz da freguezia da villa de Paraty. 

N. !69.- JUSTIÇA.- EM 12 DE JULHO DE 183!. 

Manda executar o methodo indicado para assentamento dos 
presos da cadê a. 

A Regencia, convencida da utilidade que deve seguir
se dos assentos dos presos que se recolhem á cadêa, uma 
vez que sejam feitos pelo methodo e regularidade que 
V. S. indicou no seu officio de 6 do mez passado, .Manda, 
em nome do Imperador_, que V. S. o faça pôr em exe
cução em livro novo, como representa. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 12 de Julho de i83l.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Paulo de Figueirôa Na
buco Araujo. 

N. 1. 70. - JUSTIÇA.- EM 13 DE JULHO DE 1.83!. 

Ajurisdicção do Juiz de Paz é privativa para julgamento da in
fracção de posturas. 

111m. e Exm. Sr._,.. Sendo presentes á Regencia, em 
nome do Imperador, com o oflicio da Presidencia dessa 
Província n. o 20 de 9 de Dezembro de 1829 uma repre-
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sentação do Juiz de Paz da villa do Rio Grande contra o 
Juiz de Fóra da dita villa Agostinho Moreira Guerra, e a 
resposta deste: 1\Ianda a mesma Hegencia declarar que 
o Juiz de Fóra não eleve intromettcr-se na jurisdicção 
do Juiz de Paz que é privativa para julgar a ','iolação elas 
posturas. O que p:utieipo a V. Ex. pJra o fazer constar 
ao referido Juiz de Paz e para fazer obserYar esta de
claração. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de .Janeiro em 
i3 de .Julho de :1831.- Manoel José de Souza França.
Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 171.- JUSTIÇA. -EM i3 DE JULHO DE 1831. 

Exige uma relação de todos os africanos declarados libertos 
pela commissão mixta. 

Competindo a V. S., na qualidade d·J Conservador elos 
pretos libertos, pela Commissão Mixta, zelar e defender 
os seus direi tos, Manda a Hegencia, em nome flo Impe
rador, remetter a V. S. os re(Juerimentos inclu5os de 
Cosmo e Angelo, pretos Minns·, que pretendem entrar 

·no gozo de sua perfeita I iberdaclc, a fim de V. S. proceder 
neste objecto na conformidade das Leis, exigindo do In
tendente Geral d:1 Policia a entrega delles~ se fôr neces
sario, para esse fl·m ~ Hecornmencla a mesma Regencia 
que V. S. não só dê conta do que pelo Aviso de 25 de 
Maio passado foi dirigido, como remctta uma relação de 
todos os Africanos que tenham sido declarados libertos 
pela referida Commissão, declarando-se nella quando 
foram. arrematados os seus serviços, e por quem; se 
tem sido pago o valor delles; onde e xis te, c se os mes
mos arrematantes Wm cumpritlo com o que exige a Lei 
a bem dos,libertos. 

Deus Guarde a V. S.- Paeo em 1~ de Julho de 183L
Diogo Antonio Feijó.~ Sr. Antonio Augusto Monteiro de 
Barros. 

f0 i !,.i 



132 DECISÕES 

N. 1.72.-JUSTIÇA.- EJU 13 DE JULHO DE 1831. 

Declara que os estrangeiros são tão obrigados como os nacionaes 
ás leis policiaes. 

Illm. e Exm. Sr.- Recebi o Aviso de V. Ex. datado 
de 9 do corrente, acompanhado de uma nota do Encar
regado de Negocios de Sua Magestacle o Rei de Dina
marca, em que pede que as pessoas da sua família. reco
nhecidas· por um certificado seu, fos;-;em declaradas 
isentas elas Leis elo paiz, segundo o Direito das Gentes; 
ao que tenho de significar a V. Ex. que as Leis Policiaes, 
obrigando a todos os indivíduos_, sem excepção alguma, 
e tendo por fim o manter a tranquillidade e segurança 
publica, no que interessam nacionaes e estrangeiros, 
são estes tão obrigados como acjuelles a sujeitarem-se a 
ellas_, e quando de sua violação resultasse serem presos 
em flagrante as pessoas da família de qualquer Enc8rre
gado de Negocios, será este facto levado ao conheci
mento de V. Ex. para proceder-se em conformidade do 
Direito das Gentes; sendo, por lauto, inadmissível a 
pretenção daquelle Encarregado, emquanto á absoluta 
isenção, principalmente nas circumstancias em que se 
acha esta Capital, e só admissivel emquanto a serem os 
seus subditos reconhecidos pelo certificado, para com 
elle proceder-se segundo o Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 13 de Julho de 1831. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Fr'ancisco Carneiro de 
Campos. 

N. tí3.-FAZENDA.- El\113 DE JULHO DE 183L 

Declara que a carne de charque de origem estrangeira não está 
sujeita a direitos de exportação. 

José Ignacio Borges, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Marechal de Campo, 
Ministro e Secretario de Estado Jus Negocias da Fazenda 
e Presidente do Thesouro Nacional : Faço saber ú Junta 
da Fazenda da Província da Bahia, que pela Resolução de 
8 do corrente dada em Consulta do Conselho da Fazenda 
de 16 de Maio ultimo r ela ti v a ao seu officio n. o 73 de 4 ele 
Dezembro de 1829 sobre a duvida que se offerecia ao 
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Provedor da Alfandega dessa cidade~ se devia, ou não, em 
conformidade do§ ts. o do Alvará de 25 de Abril de 1818, 
exigir das exportações e baldeações da carne char
queada feitas em navios estrangeiros, quando é Ja mes
ma origem, o direi to de 600 réis em arroba : a Re
gencia do lmperio, em nome do Imperador, Houve 
por bem Resolver, que não é comprehendido o charque 
estrangeiro na disposição do referido ~ õ. o do mencio
nado Alvará. O que se lho participa para sua intelligen
cia 8 execução.-Pedro José da Camara, a fez IJ.O Rio de 
Janeiro em i3 de Julho ele 1831.- Candido Caldeira de 
Souza~ Ajudante do Contador Geral, a fez escrever.
José Ignacio Borges. 

N. 174.- FAZENDA.- EM 14 DE JULHO DE 1831. 

Declara comprehendido debaixo do nome de fardos os pacotes 
encapados. 

Fique V. S. entendendo que debaixo do nome fardo, 
são sem duvida, nem questão comprehendidos os paco
tes encapados, por isso que este nome não lhe é dado 
por serem volumes de difl'ercnte natureza daquelles, 
mas sim por serem menores em grandeza, e como taes 
estão rigorosamente comprehendidos na regra, que 
estabeleceu a resolução de consulta do 27 de Junho pro
ximo passado. 

Deus Guarde a V. S.- Rio de Janeiro em 14 de Julho 
de i83L- José Ignacio Borges.-Sr. Conselheiro Juiz da 
Alfandega desta Córte. 

<fl'J\:A.F\:f\:f'I.:AP 

N. 17õ. -JUSTIÇA.- EM H, DE JULHO DE :l83L 

Manda que a Camara Municipal proponha a divisão da cidade 
em quatro partes, para proceder-se á nomeação dos Juizes 
Criminaes. 

Tendo de cre:1r-se mais dons Juizes Criminaes, na 
conformidade da Carta de Lei de 6 do mez antecedente, 
Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Secre
taria de Estado elos Negocias da Justiça, que a Camara 
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Municipal desta cidade, com a maior brevidade, pro
ponha a divisão do terreno da mesma cidade em quatro 
partes proporcionadas á sua população, a fim de se pro
ceder, quanto antes, á nomeação elos mesmos Juizes. 

Palacio do Rio do Janeiro em 14 ele Julho de i831. 
- Diogo Antonio Feijd. 

N. 176.- FAZENDA.- EM Hi DE JULHO DE i83l. 

Manda regular a cobrança da siza na venda de terrenos foreiros 
pela ímportancia do laudemio pago ao proprietario. 

O Administrador do diversas rendas nacionaes fique 
na intelligencía ele pedir d'ora em diante aos contri
buintes da siza pela venda dos predios situados em ter
renos foreiros; as certidões dos Jaudemios~ que hou
verem pago aos proprietarios, e á vista delles exija 
então o pagamento da siza na mesma conformidade, em 
que fôr pago aquellc direito. 

Rio de Janeiro, :lõ de Julho de 1831. ·-José Ignacio 
Borges. 

N. 177.- FAZENDA.- EM 16 DE JULHO DE l83L 

Sobre a cobrança dos direi tos de passagem nos registros da 
Parahyba e Parahybuna. 

O Administrador das passagens dos rios Parahyba e 
Parahybuna Vicente Ferreira da Silva fique na intelli
gencia de que a Regencia, em nome do Imperador, Man
dando consultar ao Conselho da Fazenda sobre o seu 
officio de 2t> do Novembro do anno passado rcspei to á 
repugnancia, que têm os tropeiros ao pagamento elos 
direitos de passagem naquelle registro, cuja isenção só 
fôra concedida aos moradores d'cntre os sobreditos 
rios: Houve por bem, em Hesolu.ção de Consulta de 8 do 
corrente~ Determinar que se conserve a isenção de que 
se estava de posse antes do aviso de 22 de Maio de 1824-. 

Rio de Janeiro em t6 de Julho de l83f .-José Ignacio 
Borges. 
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N. 178. -GUEHH.A.- El\1 H3 DE JULHO DE 183L 

Permitte que as praças vão servir nos corpos estacionados nas 
suas Províncias, ou nas que lhes são mais proximas. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Regencia, em nome do 
Imperador, em consideração que, na organização do 
Exercito Brazilciro, na conformidade da Lei de 2~ de 
Novembro de 1830, e segundo o Decreto e Plano de~ de 
Maio do corrente anno, se poderá alliar o bem do serviço 
com a commodidade das praças do mesmo Exercito, que 
prefiram servir nos corpos estacionados nas Províncias 
de suas naturalidades, ou naquellas de mais proximidade, 
onde se designam paradas, Ordena em consequencia que, 
fazendo V. Ex. constar na ordem do dia esta resolução, 
e reconhecendo qual seja o numero de praças que pre
tendam passar e estejam nos casos indicados~ lhes mande 
expedir as competentes guias, e dê immediatamente 
conta p:tra se lhes designarem as embarcações onde 
devam ser recebidas, e que as levem aos seus destinos, 
as quaes em breve estarão promptas. O que participo 
a V. Ex. para seu conhecimento e prompta execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo em :16 
de Julho de i83i .-Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. Presidente da Província de ..• 

d'\:AAF~ 

N. 179. --GUERRA.- EM i6 DE JULHO DE 1.83L 

Manda demittir do serviço as praças que tenham sido 
violentamente recrutadas. 

· lllm. e Exm. Sr.- Achando-se ainda nos corpos de 
La linha do Exercito pertencentes .á guarnição da Côrte 
algumas praças violentamente recrutadas contra a letra 
e espiri to das Instrucções de 10 de Julho de 1.822, taes 
como filhos unicos de viuvas, homens casados que dei
xaram em abandono snGs familias, Ordena a Regencia, 
em nome do Imperador~ <JUe, verificando V. Ex. com 
escrupulosa indagação taes arbitrariedades, faça imme
diatamente demittir do serviço as praças em circum
stancias taes, e mesmo aquellas que, sendo actualmente 
filhos unicos de viuvas, lhes possam servir de arrimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo em !6 
de Julho de 1.83!.- Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. José Joaquim de Lima e Silva. 

~~ 
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N. t80.- GUERRA.- E:u f() DE JULHO DE 1831. 

Prollibe o castigo das chibatadas no Exercito. 

Illm. e Exm .· Sr.- Sendo ignominioso p:1r::1 o Exer
ci to Brazileiro continuar a inda uclle a ter vigor o 
aviltante castigo das chibatadas, que aliás não tem 
fundamento em lei, Ordena a Regencia~ em nome do 
Imperador, que fique desde já prohibido semelhante 
castigo. O que participo a V. Ex. para seu conheci
mento e execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo em 16 
de Julho de t8:H .-Manoel da Fonseca Lirna e Silva.
Sr. José Joaquim de Lima e Silva. 

N. 181.- GUERRA.- EM 17 DE JULHO DE 1831. 

Manda organizar um corpo dos officiaes que offereceram volun
tariamente os seus serviços, para guarnecer algumas re
partições e estabelecimentos publicos. 

Illm. e Exm. Sr.- Porquanto seja da maior urgencia 
guarnecer convenientemente os importantes pontos do 
Thesouro_, Banco, Caixa de Amortização, Arsenal do 
Exercito e Casa das Armas da Conceição, sobre os quaes 
possam tentar os inimigos da ordem algum ataque_, e 
não devendo jámais confiar-se a guarda de taes estabe
lecimentos senão áquella força em quem o Governo re-

. conheça fidelidade e segurança, resolveu, em conse
quencia, a Regencia, em nome do Imperador, que V. Ex., 
procedendo a formar um corpo dos Officiaes que voluntà
riamente concorram a prestar seus serviços na actuali
dadc, e que se acham desligados de corpos ou que mesmo 
nelles não são empreg:1dos, organize com clles as guardas 
dos pontos em questão, ordenando ao Commandante 
nomeado para cada uma que se apresentem no Palacio 
do Governo~ p:n·a receberem, além das ordens de que 
V. Ex. os munir, aqucllas instrucções que pa rcçam á 
Regench convenientes. O que participo a V. Ex. para 
seu conhecimento f\ immediata execuçã_o. 

Deus Guarde a V. Ex.-- Palacio do Governo em f 7 
de Julho de !831.- Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. José Joaquim de Lima e Silva. 

~f.\:fi:.AFI:P 



N. H~2.- FAZE~ DA.- EM lU DE .JULHO j)['; l83i. 

Manda arrecadar pela Collcetoria da decima lia Villa de Paraty 
os impostos de aguardente e fumo da mesma Villa. 

Tendo cessado a Agencia, que havia nessa villa para 
a cobrança dos impostos de aguardente_, que ahi se con~ 
some, e da que se exporta para fúra da Província, e 
convindo não deixar eni abandono a arrecadação destas 
rendas nacionaes, nem tão oouco a do imposto do fumo, 
que dahi se exporta, scgurido consta, para fóea rla Pro~ 
vincia, e mesmo do Imperio: Manda a Regencia Per
manente, em nome do Imperador, que Vm. se encarregue 
da cobrança dos ditos impostos da aguardente e do fumo, 
regulando-se pelas Instrucções de 4 de Fevereiro de 
1823, que se lhe remettem impressas, c servindo de 
Escrivão o mesmo da decima. Por esta incumbencia 
l1averá Vm. 3% do que liquidamente cobrar, c o seu 
Escrivão 2 °f0 , principiando a cobrança· de todos desde 
o principio de Dezembro do anno passado, tempo em 
que cessou aquella Agencia, c fará a remessa da arre
cadação quando fizer a da decima, enviando, porém, 
guias em separado, e com especificação de cada collecta. 
Quando a aguardente, e fumo, se embarcarem para esta 
cidade não pagarão ahi os impostos, mas virão acom
panhadas de guias passada~ por Vm., as quaes deverão 
ser apresentadas pelos mestres das embarcações ao 
Administrador ele divers~s rendas do Consulado desta 
cidade, com o qual Vm. se corresponderá sobre as 
duvidas, que lhe occorrerem na execução desta ordem. 

Deus Guarde a Vm.- Rio de Janeiro em i9 de Julho 
de 1831.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Col
lector da decima da Villa de Para ty. 

N. i83.-.MAHINHA.- EJU fn DE JuLHo nE -t831. 

Sobre a etapa que dcnm vencer as praças do pret do corpo de 
artilharia de Marinha quando desembarcadas. 

Mancl~ a RrQ."encia, em nome do Imperador, transmi ttir 
por cóp1a a Vm., par;) sun in teliigencia. o execução, a 
Hcsolução (1a Assembléa G•Tal, mandada executar por 
Decreto da ta elo de hoje, determinando, que as praças 
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de pret do corpo de artilllaria da Marinha vençam 
d'ora em diante as etapas, C!<.L:lboleciu::~s para o Exercito 
pela Carta de Lei ele 21 de Sctcm1bro de 1828; cessando 
por(~m este vencimento., qua11do embarcadas, por serem 
então contem placlas com ração ele bordo. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 19 de Julho de 1831. 
-José Manoel de Almeida.:._Sr. Antonio Joaquim do 
Couto. 

N. 184 .-· IMPEHIO .-EM 20 DE JULHO DE 183!. 

Sobre os acontecimentos do dia H> deste mez. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo alguns inimigos da ordem 
e tranquillidade publica conscgnido inspirar na tropa 
desta Capital o espírito de insurreição que desgraça
damente se manifestou no dia HS do corrente, derra
mando a consternação c o susto nos pacificas habitantes, 
e pondo em risco, por uma exaltação elo momento, a 
dignidade nacional, as propriedades, honras e vidas dos 
cidadãos, Manda a Regencia, em nome elo Imperador, 
participar a V. Ex. tão infausto successo para sua 
intelligencia. E convindo evitar que espíritos desor
ganizadores ou menos reflcctidos se aproveitem das 
noticias deste aeontecimento para desfigurarem factos, 
incutirem temores, semearem desconfianças e promo
verem perturbações, cumpre que V. Ex. empregue 
todos os esforços em conservar inalteravel a paz e o 
socego dos povos; fazendo-lhes ao mesmo tempo constar 
que a firmeza dos seus representantes e do Governo 
nesta crise ; a sua prudeneia bem combinada em suas 
medidas rom a nrcessa1·ta energia, lem eonsegnido salvar 
a dignidade nacional e restabelecer a ordem~ a con
fiança e a união social. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio elo Rio de Janeiro 
em 20 ele Julho de 'i83i.- José Lino Coutinho.-, Sr. 
Pl'esiden te da Província de ... 

-
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N. 185.- FAZENDA.- El\I 20 DE JULHO DE 1831. 

Manda organizar mappas de importação c exportação do 
cornmcrcio interno c externo do Imperio. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Senador elo lmperio, Marechal 
ele Campo, Ministro e Secretario do Estado dos Negocias 
ela Fazenda o Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional: Faco saber á Junta da Fazenda da Província· 
de ...• que: fazendo-se necessario á Cama r a dos De
putados, segundo o Aviso elo Secretario do P-.7 do mez 
proximo passado. mappas de importação c exportação 
do commercio interno e externo do Imperio_, determina 
a Regencia, em nome do Imperador, que a mesma Junta 
mande formalisar com toda a urgencia e enviar ao dito 
Thesouro os que respeitam a essa Província e ao anno 
financeiro do 1. o de Julho de 1830 ao ultimo de Junho 
do corrente anno, debaixo de todas as clarezas e cir
cumstancias precisas. O que se lhe participa para sua 
in telligencia e execução.- Francisco da Costa Barros 
da Fonseca a fez no l-li o de Janeiro, em 20 de Julho 
de 183i. Candido Caldeira de Souza, Ajudante do 
Contador Geral, a fez escrever .-Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. 

N. 186.- JUSTIÇA.- EM 20 DE JULHO DE i83l. 

Providencia sobre a revisão das peças que tiverem de ir á 
séena no thoatro da capital. 

Acontecendo algumas vozes apparecerem em scena no 
theatro desta capital peças que, bem longe de concor
rer para o honesto entretenimento dos cidadãos, pelo 
contrario, offendcm a moralidade, e algumas até podem 
alterar a tranquillidade publica, Manda a Rcgencia, em 
nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, lembrar á Camara Municipal desta 
cidade a necessidade do quanto antes fazer-se uma pos
tura, a fim de que o Juiz de Paz respectivo ou o Inten
dente da Policia, seja encarregado de rever a peça antes 
de ser representada, a fim de ser por este notada a pas
sagem offensiva da moral ou tranquillidade publica, 
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quando a contenha, pois t[Ul\ competindo ú mesma 
Camara prohibir obscenidades que at:.Jcam os bons cos
tumes, c autorizar os espectaculos publicas, eom tanto 
que não otiendam os mesmos, e promover os meios de 
manter-se a tranquillidade, póde, sem duvida, detenni
nar as clausulas ele taes concessões. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de i83i.
Diogo\Antonio Feij ó. 

N. 187.- JUSTIÇA.- E~I 20 DE JULHO DE 1831. 

Manda pesquizar dos anarchistas e perturbadores do socego · . ~ 
publico. 

Manda a Regencia, em nome elo Imperador, que Vm. 
faça pesquizar cuidadosamente os revolucionarias, anar
chistas e perturbadores do socego publico, fazendo da 
parte do Governo as mesmas recommendações aos Juizes 
Criminaes e de Paz desta comarca (á excepção dos da 
cidade, a quem já foram expedidas ordens semelhantes), 
para procederem contra os indivíduos na conformidade 
das Leis. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Julho de 1831.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. Desembargador Corregedor 
do Crime da Córte c Casa. 

N. 188.- IMPERIO.- EM 20 DE JULHO DE l83L 

Declara que no caso de molestia de um Vereador deve ser cha
mado o supplente para servir durante o seu impedimento. 

Em solução á duvida proposta pela Cama r a Municipal 
da cidade de Cabo-Frio em officio de i2 do corrente, 
Manda a Regencia~ em nome do Imperador~ pela Secre
tarin de Estado dos Negocio~ do Imperio participar á 
referida Camara, que no caso de adoecer de molestia 
grave ou prolongada qualquer Vereador, depois do ter 
servido, não se deve por isso demittil-o, porém chamar 
o Supplente para supprir a sua falta, até que aquelle 
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se dê por prompto, como é do espirite da Lei, sendo des
necessaria interpretação alguma sobre este objecto â 
mesma Lei, a qual todaviá compete á Assembléa Geral 
Legislativa, e não ao Governo, pois este só póde escl~
recef as duvidas que se .offerecerem âcerca da sua exe
cução. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 20 de Julho de i83l.
José Lino Coutinho. 

N. 189.- IMPERIO.-EM'22 DE .JULHO DE i83L 

Manda admittir nas escolas do ensino mutuo os· individuos 
maiores de i4 annos. 

Sendo presente á Regencia,em'nome do Imperador, 
o ofiicio de 29 de Março ultimo ~ Vice-Preside.nte da 
Pro!incia do Piauhy, acomu.anhan~~ a cópia .da ~cta da 
sessao do Conselho do Governo· da d1ta Prov1nc1a, em 
que se ~ecidira- que na escola de ensino mutuo da capital 
foss~~ rec~bidos os alumnos, que a procurassem~ maio
res de t_4 annos, por serem frívolos os motivos alie
gados pelo respectivo Professor para os recusar: Manda 
a mesma Regencia pela Secretaria de Estado dos Nego
cios do Imperio participar ao referido Vice-Presidente 
que hapor bem approvar a decisão do sobredito Con
selho pelas razões ~m que s~fundou.· E porque, supposto 
no art.: 6~ O· da Lei. de t5. 'de Outubro de 1.827 se fali e 
de meninos, por sér delles que na maior parte se ha de 
co~ por o numero dos alumnos das escolas de primeiras 

, letras, nem por isso se excluirão dellas todos os mais 
cidadãos de qualquer idade que sejam .. a quem geral e 
indistinctamente garantiu a Constituição no art. 1.79 
§ 32 a·· instrucção primaria. 

Palâcio do Rio de íanêiró em 22 de Julho de 1831.
José Lino Coutinho. 

~~ 

N._ 190.--- IMPERIO.- EM 22 DE JULHOD~ l83l. I 

• Dá hisfrucções para execução da~Lei de -6 de Novembro de i8t7, 
que manda applicar á crias;ão dos expostos os legados pios não 
cumpridos. 

Setidô ':vresente á Regencia o officio da C~mara Mu
·n icipal da'eidade de Cabo-Frio em d_ata de 18 do corrente, 
pedh1do e'iltrega dos legados pios não cumpridos, per-
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tenccn tcs ao d istrieto daquella cidade, a fim de os ap
plicar ú criação dos expostos, c·omo dispõe a Lei de 6dc 
Novembro de 1827: Manda a mesma Regencia, em nome 
elo Imperador, pela Secretaria de Eslarlo dos Negocios 
elo Imperio p:trticipar~lhe que se expccliram as ordens 
competentes para se veri!icar a dita entrega, devendo 
a referida Camara regular-se no desempenho daqueiJe 
dever pelas instrucções inclusas, assignadas por Luiz 
Joaquim dos Santos Marrocos, quo está servindo de Offi
cial-maior da mesma Secr.:tat·ia de Estado. 

Palacio do Rio dn Janeiro em 22 (le Julho de 18:H .
José Lino Coutinho. 

Inetrucçôes a quese retere a Portaria aelma. 

1.. a A Camara Municipal procurará ajustar-se com 
uma matrona honesta, para ter em sua casa uma roda 
onde receba os expostos, afim de se evitarem os perigos 
que correm esses innocen tes ficando abandonados. 

2. a Os expostos assim recebidos serão immediatamente 
conduzidos por essa matrona, e entregues á Municipali
dade, a qual deverá entregar a amas particulares a sua 
criação. 

3.a A Camara Municipal terá o cuidado de mandar 
visitar frequentes vezes por algum dos seus membros as 
referidas amas, a firn elo se obter exacto conhecimento 
do tratamento e estado dos innocentes que lhes forem 
incumbidos. 

Secretaria de Estado dos Negor_;ios do Imperio em 22 
de Julho de 1831. --· Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. 

N. i9L- IMPERIO.- El\1 22 DE JULHO DE 183L 

Declara. que as Camaras Municipaés não são obrigadas a exhibir 
os seus livros para a tomada de suas contas. 

Tendo subido ao conhocimcn to da Regeneia a repre
sentação do Conselho Geral da Provincia de Pernambuco, 
datada de 21 de Fevereiro deste anno, queixando-se da 
Camara Municipal da cidade do Recife, por não prestar 
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os livros, que na falta de contas impressas foram requi
sitados por um dos membros da commissão do dito 
Conselho encarregada de lh'as tomar: Manda a mesma 
Regencia, em nonie do Imperador, pela Secretaria de Es
tvdo dos Negocias do Impcrio participar--lhe, que, com
quanto seja louvavel o seu zelo naquell:l parte, é com tudo 
fundamenta ela a repugnancia da mencionada Cama r a , 
ela pretcmlida exhibição dos seus livros. que os arts. 49 
e 79 ela Lei do L o de Outubro de :1828 mandam conservar 
archivados em boa guarda, sem exccptuar o presente 
eaw; podendo com tudo o Conselho exigir para aquelle 
effeito os documentos, certidões, e cópias que julgar 
nccessarios para sua illustração. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 ele Julho de 1831.
José Lino Coutinho. 

N. 192.- GUERRA.- EM 22 DE JULHO DE 1831. 

Sobre a remessa das contas mensaes das despezas feitas com os 
diversos serviços. 

• 
Sendo inclispensavcl observar com a mais ex.acta 

11scalisação o dispendio das sommas decretadas pela Lei 
de 15 de Dezembro do anno findo para os differentes 
ramos do serviço da Repartição da Guerra no presente 
anno financeiro, cumpre que Vm. impreterivelmente, 
no fim do pres(mte mez, remetta a esta Secretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra n'uma tahella demons
trativa ou conta circumstanciacla de toda a despeza feita 
por essa Repartição a seu cargo, desde o 1. o de Janeiro 
deste anno até o ultimo ele Junho, declarando: L o, as 
ordens porque as fez ; 2. 0

, se nella estão anticipadas al
gumas das sommas, cujo dispendio deveria ter começo 
do Lo de Julho corrente, e, neste caso, quaes sejam e 
para queobjecto; 3. 0

, o quantitativo recebido do The
souro Publico para as despezas a seu cargo; 4. o, o saldo 
existente em cofre para o futuro mez; 5. o, c ilnalmente, 
o orçamento para o mesmo futuro mez, devendo Vm., 
no fim ele cada um dos seguintr~s mczes remetter, com 
o orçamento do subsequente, a conta da despeza do an
tecedente, especificando nesta com a maior clareza 
quanto acima flca determinado, de maneira que facil
mente se possa confrontar a receita com a despeza, a fim 

I" 
~ ' .. 
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_de que a somma dec1·etada para cad:.t um dos r~tmos do 
serviço militar s.eja tão economicamente distribuída, 
que, quando não haja sobras a favQr da Fazenda, pdo 
menos se pr·evinam desregrados e intempestivos avan
ços: o que participo a 'Vm. para seu conhecimento e 
fiel execução. · 

Deus Guarde a Vm.- Pala~io do Governo em 2::; de 
Julho de. i83L- Manoel da Ponseca Lima e Silvrt.-
8r. Ignacio Viegas Tourinho Rángel. 

N. i93.- GUERRA.- EM 22 DE JULl!O ,DE H5!H. 
~ . -. 

Nomeia uma ·commissão para examinar as fodalezas e mais 
pontos fortificados da Côrte. 

Desejando o Governo est..ender ao JlP.SSoal e material 
d-as fortalezas e mais pont()s.forHJiç~'TJ.P.s _ _desta Côrte o 
mesmo espírito de orde1Il e ec~moxilia que· tem presidido 
á red.u_cção. 6 o Ex_~reitQ, , em .ex~~ução do ;D~ecre to de 4 
de Ma10 deste anno, tem resolvido nomeá r uma com
missão d~ Officia es Mil~ ta res de lüzes e:·conhecimen tos , 
que, tendo em vista o estado debilitado· da tropa desta 
guarnição petas muitas passagens que se tem dado a 
grande numero de praças dclla para as Províncias de sua 
naturalidade, e igualmente a rigürosa economia em que 
deve basear os seus trabalhos em beneficio da Fazenda 
Na.cipJ}al,;proceda logoa ir examinar as ditas fortalezas 
e mais pOntos' f4r-tiica:dos') .. · inforJn.~J!·d~tJ},ew,is~-em cir.
cumstanciado relatorio: 1. 0 , qJitlJlS' ~vem sér conser
vados armados; 2.0

, o estado em qtte se acham os reparos.. 
urgentes de que precisam com o orçamento de su:t des
peza provavel ; 3. o, a qualidade e quantidade do arma
mento e da guarnição que, no est<,tdopresente, se lhes 
'deverá destinar, ~ .. o, ,q:U<tes 9ev~.;tll s~r. d~sa.rmadas por 
seu: pouco interesse em ,qualquer ·sysfbma ·de· defesa; 
õ. 0 , os meios preventivos de que·se não ~rrufnem de 
todo, apezar .da sua pouca importancla; 6. 0

, fbíalmente, 
o local conveniente e seg-uro para onde seja removido o 
armamento e pal~menta dos que tem dé Serem ab<>ndo
nados, de modo que não se damnifique; e como Vm. 
tenha sido nomeado para o desempenho desta commissão 
conjunctamente com o Coronel do estado.;maior do Exer
Cito .Jüão Paulo do~ Santos Barreto , e o Major do Corpo 
dê-Engenheiros Antonio João Rangel, cumpre que pro-

.... -
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ceda logo, de aceônlo com clles, a verificar o comple
mento de lia com zelo n prudente fisca lisação, esperando 
o Governo qne o re~ultado de tacs trabalhos corresponda 
ao conceito de seu prestimo c luzes. , 

Deus Guarde a Vm. -- Palaci o do Governo em 22 de 
Julho de 1.831.-- Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. Polydoro da Fonseca Quintanilha JonHo. 

~. 194.-.JUSTIÇA.-Em 22 DE JULHO DE 18~H. 

Manda suspender a eoncess.1o de eartas de scg·uro. 

A Regencia, em nome do Imperador, julgando abusi· .. 
vasas cartas de seguro á vista da Constituição, tem le
vado ao eonheeimento da Assembléa GAral esta duvida, 
e espera que V. S. f:1ça suspender as suas coneessões 
até que a mesma Assembléa resolva a proposta que 
sobre este objcc to estú pendente. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 22 de Julho (Jü 183L 
--:-Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Paulo de Figueirôa 
Nahuco Araujo. 

N. -195.-.IUSTIÇA.--E;;r ~2 DE JULHO DE '1831. 

Determinà a responsabilidade e substiluição dos Promotores ne-
gligentes no procedimento contra os indiciados em crimes pu~ 

.blicos. 

Tendo sido objecto íle d~r e de indignação o abuso 
que tão frequentemente se tem feito do direito de ex
primir o pensamento, com violação manifesta da lei, e 
com notavet prejuízo da tranquillidade publica, e que 
tudo é devido, em parte, ao deleixo dos Promotores 
Publicas c á negligencia dos Juizes de Direito em rcs
ponsabilisal-os, e em parte á nimia indulgencia dos Ju-

. rados, sendo certo que a impunidade augmenta o nu
mero dos delinquen tes, a Regencia, querendo que tão 
saudavel instituição não caia em total descredito, pois 
que da liberdade, e não da licença e abuso rle exprimir 
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os pensamentos, é que resulta a maior garantia dos di
reitos do cidadão, esperando que os Jurados sejam os 
primeiros em acredi tal-a pela imparcialidade de seus 
juizos, por isso mesmo que são da escolha de seus con
cidadãos, e igualmente interessados em reprimir abusos 
tão contrarias á lei e tão nocivos á sociedade, Determi
na, em nome do Imperador, a todos os Juizes de Direito 
que não só responsabilisem os Promotores negligentes, 
fazendo-os substí tuir na fórma da lei, a fim de que se 
proceda immediatam~nte contra os indiciados em cri.
mes publicos, como tambem que façam respeí ta r o Tri
bunal dos Jurados e suas decisões pelos meios que as 
leis têm posto á sua disposição nas occasiões ern que 
tiver lugar a sua reunião, sendo desnecessario adver
tir o peso da responsabilidade dos mesmos Juize~, 
quando sejam omissos ou negligentes em objecto de 
tanta consideração. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Julho de 1831. 
-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Desembargador Juiz de 
Direito. 

N. 196.-JUSTIÇA.-EM 23 DE JULHO DE !831. 

:Manda proceder contra os autores dos faCtos sediciosos que se 
deram nesta capital desde a noite de H. do corrente. 

Sendo tão publicos os factos que tiveram lugar nesta 
Capital desde a noite de !4 do corrente em diante, onde 
grande numero de pessoas unidas 'á tropa armada deram 
gritos sediciosos e~ dirigiram ao Governo requisições 
por um modo i Ilegal, rodeando o Paço da Cama r a dos 
Deputados com a tti tu eles e vozes ameaçadoras, e com o 
fim talvez de os obrigar a ceder a taes requisições, 
outras vezes em roda e ainda mesmo dentro do Paco 
Imperial, já querendo arrancar um preso das mãos dÓs 
soldados que o haviam feito em flagrante, e isto com 
grítos e ameaças, já sustentando a requisição illegal do 
Campo da Honra? no que se declaravam complices, mos" 
trando ter tido parte naquella requisição e ameaçando 
sustental-a á força, já querendo tirar armas do Ar
senal, já emtim commettendo assassínios e roubos em 
differeutes partes, Manda a Regencia, em nome do Jm .. 
per~dQr, que Vm, declar~ se já procedeu. ao neeessario 
~ . 
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corpo de rlcli~to, e se deu principio :'l dev:1~sa, como é 
do sru dever, h~mbranc!o que a noticia do Governo 
chegou que muitos se constituiram réos d~ crimPs pn~ 
blico-~ declarados nos n rts: 85, H9, 03, 9í, 9), 97, 1 :H, 
117, l21, 192, ':'.r17 e 2ô{} do Godi c::·) Crhlina !, lns-
tando p:n·a co,·po delic!.o para o ~rirnt~ dL~ f:Pdü~ão e 
ameaça" :.10 G:werno_, art. 19/, o !J'lento (;un se 
lhe Tr~mettOry e qne lhe fôra ap!·rsentado por Jit'fnren
trs Juizes de Paz a instancias de rnuitoP. nelles. assig-na
dos. Concluiclo o JH'ocesso e L; i t<\ a pronune:a, d<H'á V m. 
parte circumst:mciada de todo eJJ:•. 

Deus Guarc!e a Vn1.- Paco em 23 de JuJho de 1831.
.Diogo Antonio Feijó.-sr: D('sembarg-:ldnr Corrcgr,dor 
do Crime cta Côrte e Cr~sa. 

N. 197.-IMPERIO.-El'll 2:': DE JULHO DE 182-l. 

Sobre o gráo do Bae!Jarel simp1Bs aos rstudantrs qHc entram 
para o 4. o anno do::. Cursos JurirHeo". 

A Reg·encia, tom:m1io 0m :) dnvida que 
Vm. oiJerecf) em sen officio de 111 J:nwiro deste 
:n1no, sobl'e o dever ou n:1u nmferir o ;:.;r:\o rle Bacharel 
~irnples aos estudante~ q1H' entram p3ra o 4." anno 
ch'sse Curso Juriclico, nn f6rma do capiw!o !2 ~ .!c,, o dos 
estatutos, ou si só 1üwem ter o de Bach;lreis formadog 
quanJo fi'equentarem com a pprovar,5o tod n~~ os (:i nco 
annos, como dispGe o art. 9. 0 da Lei de 11 de A~~·ost.o de 
18:?.7 : Manda, em norne do Imperador, declarar a Vm. 
que_, á face dos arts. 1. ~~ 9. o e 10 da c i l:lda Lei os c~· 
turlantes só podem conseguir gTáo~ depois de terem 
aprendido no espaço de cinco annos as ma terias que ~;e 
ensinam nas nove cadeira~.; c!P que ~·:e compõAnl os Cnrsos 
Jurídicns, e nellas con.';c~~núdo approvação · e que e:-;ses 
gráos se limitarn os de R1charei formado n tor, com 
exclusão do de simples B:H·h:n·e!, qu:~ não tendo :~iclo ex
pressamente adoptado pt!a i ta Lei, não púcle existil· 
pelo que delle tratam os est•tntos, que apenas re.<::u
lam naquillo em que forem applica v eis, e a eU a se não 
oppnzerem. 

Deus Guarde a Vm.-Pahcio do Rio de Janeiro em 
23 de Julho de :1S3i.- José Lino Cwutinho.-Sr. Dire .. 
ctor interino do Curso Jurídico üe Olinda. · 
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N. 198.- IMPERIO.- El\1 2~{ DE JULHO DE 1831. 

Declara que os· subditos do Imperio não precisam de autorização 
para minerar em terrenos· de sua propr"i.edade. 

Illm. e. Exm. Sr.-·- Sendo pre~;en te ú Hegencia o 
ofiicio de V. Ex. de 29 ele Março deste armo, em que por 
occasião do estabelecirnento da sociedade de mineração 
de ouro denominada-Dos Seis Amigos~-solicita saber si 
taes sociedades, ainda mesmo de nacionacs, poí:lem es
tabelecer-se nessa Província sem permissão do Governo, 
escolhendo os terrenos devolutos, e abrindo os seus tra
balhos onde bem quizerem .~ e pondera a necessidade de 
providencias que regulem as acquisições das terras e 
aguas mineraes, a flm de evitarem dcsaYenças c conten
das: Manda a mesma Regencia, em nome do imperador, 
declarar a V. Ex. que, quanto áquella primeira parte, 
o Decreto de 27 de Janeiro de 1829 já declarou poderem 
os subditos deste lmperio emprehender a mineração nas 
terras de sua propriedade, por meio de companhias de 
nacionaes ou estrangeiros, as quaes podem livremente 
formar, sem para isso precisarem do autorização; não 

• devendo por consequcncia V. Ex. obstar o estabeleci
mento dessas sociedades, uma vcz.que se verifique aquella 
condição da propriedade do terreno, ou seja havido ou 
concedido por meios, e ti tu los legaes, e se observem os 
regimcn tos das terras e aguas mineraes. Quanto porém 
á segunda parte, nesta data se remette o citado officio á 
Camara dos Srs. Deputados, para a Assembléa Ge
ral Legislativa providenciar como julgar conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 
23 de Julho de 1831..-José Lino Crmtinho.-Sr. Miguel 
Li no de 1\'lorae~. 

N. 199.- IMPERIO.- El\1 23 DE JULHO DE 1.8:l1. 

Sobre o pagamento da despeza feita com a tropa empregada na 
apprehensão de escravos fugidos c aquilombados. 

A Regencia, tomando em consideração o officio da , 
Cama r a Munici pai da vi lia de 1\'lac'ahé uatado de :l do mez 
passado, em que pede se lhe declare, si deve abonar a des
peza da tropa, quando empregada em auxiliar as appre· 

• 
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hensões ele escravos fugidos para acossarem quilombos, 
como acontece na ocea."ião que menciona: Manda, em 
nome do Imperador, pela Secret:fria de Estado dos Ne
gocios do Imperio participar-lhe que nenhuma despeza 
tem que fazer com a sobredita tropa, porquanto, sendo 
esta da primeira linha, a Fazenda Publica lhe subminis
trará os soldos e munições, e o mesmo se pratica com a da 
segunda linha, sempre que entra em serviço; cumprindo 
eomtudo qne as gratificaçõc•s, determinadas nas respec· 
tivas posturas, sejam repartidas pela referida tropa, 
quér de uma, quer de outra linha" quando ella concorrer 
para tacs a:,prelwnsõe.s. 

P a lacio do Rio de Janeiro em 2:3 de Julho de 1831.
José Lino Coutinho. 

N. ~00.- GUERRA.- EM 26 DE JULHO DE l83l. 

Declara que o Decreto de 6 de Junho do corrente anno só é 
applicavel ás viuvas, cujos maridos fallecerem depois da data 
do referido Decreto. 

Sendo expresso no~ 3. o do art. 179 da Constituição 
que nenhuma Lei terà efl'eito retroactivo, fica claro que 
não podern ser deferidas as pretenções de D. Maria Rosa 
do Espírito Santo, D. Maria Ludovina da Cunha, D. Maria 
Jacintha Freire e D. Maria Candid:t da Conceição, sobre 
as quaes Vm. informou em datas de 9~ 14 e !6 do cor
rente mez; porquanto, o Decreto de 6 de Junhtl do pre
sente anno (l só applicavcl :íquellas cujos maridos 
fallecerem depois da da ta do referido Decreto. O que 
communico a Vm. para seu conhecimento e governo. 

Deus Guardo a Vm.- Palacio do Governo em 26 de 
.Julho de 1831-, Manoel da Fonseca Limct e Silva.- Sr. 
lgnacio Viegas Tourinho Hangel. 

N. 20L- GUEHRA .-EM :~6 DE JULHO DE i83L 

Mar~a as qu:mtias que se devem abonar ás di versas praças do 
Exercito para fundo de fardamento. 

H·ni'nd~, n Rr12·rncia, í':n nr, 1r,edo Imoeradnr. oorDe
cr ·tn dal,l !o d · h,je. ''a rnnl'orrnid,tde rio ar·t·. '8. o da 
CJrta de Lei de 2i de NJ\'e,l!bro úo anuo proumo pas-
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sado feito extensiva a todos os corpo~ de ri·imcira linha 
do Exereito, onrle não houvr;.ssem Conselhos de Admi
nistração para fundo dr• fardamento, a distiosição do 
Alvará incluso de 12 de Março de i8lü, que os creou nos 
corpos desta Côrtr_, e Determina por tanto que nessa 
Província se ponha log·o em exrr~ução tão util provi
dencia, aL:onando-se do L 0 d(\ Julllo corrente até o 
ultimo ue Junho do anno nroximo futuro se~senta réis 
diarios para c;:da praça effectiva dos corpos montados 
de priineir;J linha, e cincoenta réis ;:iS dos corpos de ca
çadores, e de artilharia de posição de primeira linha, 
Ordenando, que, quando não haja n'um cPrpo numero 
sufilcírnte de Capitães para formar-se o Conselho de 
Administração, sejam ebamafios os Tenentes, c na falta 
destes os Alferes: o que .Manda a mesma Rcgencia, em 
nome do Imperador, -pela Secrctari<l <]e Estado dos Ne
gocias da Guerra participar ao Com mandante das Armaf; 
da Província de...... para seu conhcciJncnto, e exe
cução, ficando ua inteUigeucia de que ao respeí~tivo 
Presidente se expede ncsle sentido a nccessaria eommu
nicação a filll de mandar abonar as quantias indh~adas. 

Patacio do Governo em ~o de Julho de 1831.-Manoel 
da Fonseca Lima e Silva. 

N. 202.- JUSTIÇA.- E~l 26 D.E JULHO DE 1831. 

Providencia sobre a arrematação dos serviços dos pretos liberto:;. 

Foi pre."en te á Regencía, em nome do ImperC!dor ,' o 
officio de V. S. dr- 18 do corrente, com o qual dá conta 
das providencias que tem d:1do para execução das or
dens que se (h e l<~rq expedido a bcm.dos pretos li bet·tos; 
e a mesma Rngenci::l, ennllando no zelo .e activ.idade de 
V. S., Pspera que immedíatamente fará arrematar o 
serviço dos rrue <linda existem; que, por cditaes ou por 
qualquer outra maneira. f5tça ir á sua presença todos 
os arrematantes com os libertos respectivos~ ~l üm de 
observar o estado destes e mandar, não só forma Lisa r os 
termos que faltam das arrematações, como reformar os 
que visivel e escandalosamente tiverem sido feitos com 
manifesta lesão dos interrssarlos: e finalmente que fará 
dar regularidadn ;:f este negoeio em que tanto interessa 
a humanidade, fazendo immedia tamen te responsabilisar 
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todos ,os que forant omi:-:sos e prevarir,adorm>, dando 
breve conta ao Gover;;.o .. a~·.·~im das rnedid<lS que adoptar 
para futura refndark~~ldü de~~k LO~ eorao da effecti
villade da responsabi!iJadí; dos quL; tãcl escandalosamente 
abusaram da parte que sobre di c lhes foi eontL:da. 
n~us Guaede a V. S.- Paco em 2G ele Julho de 183i. 

- Diogo Antonio Feijó.- Sr.· Antonio Augus Lo Monteiro 
de Barros. 

N. 203.-JUSTIÇA.- E~r 27 DE JULHO DE i83L 

.Manda que a Camara Municipal dê execução ao art. 299 do Codigo 
Criminal sobre o uso de armas offensivas. 

l\Ianda a Regeucia, em nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Neg·ocios da Justiça, que a Ca
mara Municipal desta cidaclc dê execução ao art. 299 do 
Codigo Criminal., fazendo declarar por efli taes as armas 
ofl'ensiVas, cujo uso os Juizes de Paz poderão permittir 
e que, em conformiLladc da Portaria de 14 do corrente, 
faça concluir, quanto antes, a divisão do termo desta 
cidade, e rcmetta á mesma Secretaria de Estado. 

Patado do Rio de Janeiro em 27 de Julho de !831.
Diogo Antonio Feijó. 

N. 20~.- JUSTIÇA.- EM 27 DE JULHO DE i83L 

Organisa um corpo de tropa regular para aux lliar a justiça. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo necessario, nas actuaes 
circumstancias, ter um corpo ele trop1 regular, desti
nado unicamente a auxi.iiar a justiça nos muitos. e dif
ferentes objectos dH que e3tá encarregada. a bem da 
tranqui !!idade e segurança publí c a, não sendo possível 
lançar mão, nos casos imprevistos e cx..traordinarios, 
das Guardas 1\'Iunieipaes, que nem tem quartel onde 
estejam reunidas, nem tem ainda disciplina alguma, a 
Regencia~ em nome do Imperador, determina que V. Ex. 
faça entrAgar ao Tenente-Coronel Frnncisco Theobahlo 
Sanches Brandão, que -v•Jlnn tariamente se oiferece para 
commandar trinta soldados de cavaUaria de Minas, 
escolhidos pelo sen Capitão Commamlante, com as ar
mas necessarias, tres cabos e um forríel; o l{Ual corpo 

• 
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llevet'{! arruartcl~p·-~(~ llO (jti::rtd d:l Praia tle D. 1\lanoel, 
evaeuado peh Polida .. ~;:~nindo a c·lv<db.ril;<l, tamhcm 
evaeu.ada pela anililaria I~tontada, ahünaudo-se <lO dito 
Tencnte-Corouel as cavalgadtH<i:; e o mais que por di
reito lhe corupetir; advertilldtl·Se que deste e.;orpo, de 
dia, poderá o Commandantc militar occupar em serviços 
extraorclinarios até a terça parte, o que o seu serviço 
ordinario serú rondar c fazer certas observaeões de noile 
em differentes pontos da cidade, cujas o·rdcns serão 
transmittidas ao Commandante por esta Repartição. 
Exigindo as c.ircumstancías toda a brevidade, cumpre 
que. por todo o di:1 de amanhã se faça eifec ti v a esta dis
posição-! expedindo para isso V. Ex. as ordens que fprem 
con vemen tes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 27 de Julho de 183L 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Manoel da Fonseca Lima e 
Silva. 

N. 205.- JUSTIÇA.-El\I 27 DE JULHO DE i831. 

1\fanda que a :•Junta Policial proponha medidas para a captura e 
punição dos oopoeiras e malfeitores. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, que Vm. 
em Junta Policial proponha: 1.. 0

, a necessiâade que ha 
nas actuaes circumsta ncias de enea negar a certas pes
soas moradoras nos largos, ruas mais desertas ou reti
radas, e nos arrabalde5 da cidade, principalmente se 
forem tabr.rneiros ou caixeiros destas, em razão de se
rem permanentes, sejé: qual fôr a sua natura lida de', 
salvo se forem reconhecidos incapazes, da prisão dos 
negros effectivos capoeiras~ como mesmo dos que se 
ensaiarem para isso, ainda que por divertimento; e 
bem assim a qualquer individuo que) na vizinhança de 
suas residencias, se achar conuw~ttendo crime ou dis
pondn-se para isso, dando-lhes Vm. para esse Jim os 
rhuços neces:-:arios, de que pa:-;s:trão reeiho aos Com
mandantes dn e:;quadra:-:., eom instrucções por escr1pto, 
fazendo ·vigiar que não :)bUsPIH destas armas, as f1Uaes 
poder·ão ser recebida~ no Ar:;ena! do Exerci to a toda a 
hora, para o que e.sUio dadas as conveniente:-; ordens, 
ponrlrr:mr1o ;'t meç;m:1 .JIJ'1ta rp11', pn•· e~'e mein, n-·n ~ó 
Be pod r:1 diminuir o :1Uillt'IO th:' r nda", como l'(lfiSe~ 
guir-st~ rnai-; fa{~ilmen~e a pri~<i<> dus m;dfeit,.res; 2. ", 
que 1·ecommenue vor edi ta-:s a tudus os v izinlws que se 
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prf>stu:n, r.o1~10 ó dever cl!~ todo o ciclaclão interessado na 
ordBm puhlic;l, ;; pn•ndel' em lL!grantt~ os malfe.itm·es, 
sahindo par;! is:-:o arnJa,Jns, e emprcp::mdo a força neccs
s~:ria para clf•.>etti<U'-SC a 1w~sma prisão_, sem que corr;; 
risco a pes:;:,(_u do cidadão i nnoccn te. Que pa rt.idpe aos 
Juizes de Paz on a seus D!~legados os vadios turbulentos, 
e quacsquer outl'as pessoas que procurarem perturbar 
a tranqu i li idadr vnhiica, fazendo-lhes ver que não sú 
(~dever de todo o cidadão coopr~rar com as Autoridades 
para a correcçáo de tnc~ indivíduos, como é do proprio 
Interesse pela conscrva~ão tl:l paz publica; :Lo, que se 
recomm.endc mui positivamente aos Cabos das rondas 
que nas partes declarem o lugar do ílelicto c o numero 
da casa junto á qual tiver sido perpetrado, seudo possí
vel, e bem assim o nome de trcs pessoas preseneiaes, 
embora sejam da mesma ronda, com declélraç.ão das suas 
moradas, a fim de que, remettidas estas partes circum
stanciadas pelos Juizes de Paz respcc ti vos aos Juizes 
Criminaes, possam estes proceder em regra contra os 
delinquentes ; entretanto que a parte que se remetter 
deverá conter unicamente o acontecimento e o lugar 
delle, simplificando-se deste modo o expediente, não 
havendo necessidade de ser acompanhado ele ofllcio, o 
que se deverá pr.a ticar com todas as pessoas a quem taes 
partes devem ser dirigidas; 4. 0 _, finalmente, que se i1ã0 
altere a denominação dada pelo Decreto de 9 do cor
rente ú reunião elos luizes Policiaes, visto que Junta 
de Paz é a reunião de dons Juizes de Paz e um Criminal 
para julgar por appellação as-caus:is do Juizo de Paz. 

Oeus Gua;·clf~ a Vm.-Paço om 27 de .Julho de i83L
Diogo Antonio Feijó.- ~r. Desembargador Ajudante do 
lnteiHlente Grral ela Policia. 

l.\. 20fJ.-lMPERIO.- El\I 27 DE JULHO DE 1831. 

Sohre as pcn;:.s t:m 'rue ineurn:.·m o:~ e.studantcs dos Cursos Juri
dicos qw~ nfin :q~t·rsentam as dissertações mensaes rras épocas 
marcadéls, e sobre o n~lo comparecimenlo de um Lente nas 
Congregações. 

Ulm. r' E·c·. S··.- A R "TI''l'·l~l. Tn''~Ja71•lo em cnnsi
d(•rarJír· o o:Heio do V. Ex. (_h• 2') J1~ ilbrço d(''ll' a!;no, 
com o additamento a elle da mesrr.a Jata, 1\tmJa, ern 
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nome do Imperador~ p:H'ti1~ipar a V. Ex.~ que Ha por 
be:n approvar <1~ d'~cisf:,:-~ tdmadas pela CongreQ"ação 
do:; Leutes Gessi' Cnr~~o Juridico., tle :W do rrferido 
mez, menos na p:u:tc rci<~Liva á pena comminacla aos 
estnrlanic'.'J qne nJo COJ:\30rrcrem com as :"Uas disser
tações mcnsaes, tlnvc:1do reg·nbr-sA essa pena ue outra 
1:1arwil·a1 C'lilta(:do-su pela falta de uma dissertação 
metade c(a.s faltas precisas para a prcü:rit.:,ão ; pela falta 
ele .duas disserta('ões, tantas faltas, quantas são neces
sanas para a preterição; e fazendo a falta de tres dis
sertações perder então Q anno. E quanto á questão 
relativa ao Lente Brotero assistir ou não ás Congl1e
gaçõe:-;~ manda ::1 Regencia declarar a V. Ex. que o 
sobn•dito Lente deve a ellas concorrer, visto nue alli 
se não vai tratar de -categ-orias e distincçõcs, nias sim 
do que convem ao melhor ensino dos estudantes, no 
que muito interessa o bem publicov 

D()ns Guarde a V. Ex..- Palacio do lho de Janeiro 
P,lll 27 de Julho de U13L- José Lino Coutinho.--.,. Sr. José 
Aroucile de Toledo Rcnuon. 

N. ~J7.-MARINHA.--E:u ~8 DE JULHo DE 183i. 

Sobre as vantag-ens que percebem os Officiaos do corpo de arti
lharia de Marinha, quando flmbarcados como Commandantes 
de destacamentos dos n..wios da Armada. 

Constando que aos Officíae::; do (~orpo de artilharia da 
Marinha, que embarcam como Commandantes de desta· 
camentos dos navios da Armada, se abona, além das 
vau tagens de que gozam os Officiaes ela mesma Armada 
de correspondente graduação, quando nmb,lrcados, a 
gratificação de com mando, c 'll eontr:~. venção do (lisposto 
na H:'soluç<io de Consnlta de :1 de Junho de i82!~, e no 
Decrelo de :m do Junho do mesmo anno, Manda a He
goneia~ I'~ouw do Imperado;·. tJUO ·vm, haj:t de dar 
as proviJtmcias neces:-;aria:; para qne se ,;vite a con
tinu;tção de um tal abuso. fazendo··~e ao mesmo lempo 
respons~1vel a qur IH se achar nelle incurso, a bem de 
se nHlertllll:r::li' a Fazenl1a Publica 1lu LJU<dquer somma, 
assim indu v itlame11 te despundida. O que Vm. cumprirá. 

Deus Gn:n·Je a Vrn.- Paco em 28de Julho de -183L 
~Jose 1lfanoel de Almeida.__:.._ Sr. Antonio Joaquim do 
Cou Lo. 
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N. 208.- JUSTIÇA.--- E:u 28 uE JULHO DE 183L 

Sobre o privilegio do furo pessoal. 

Illm. e Exm. St·. ---Tendo a Carta de Lei dn H de 
Junho dl"'t(~ armo maml:ido alistar e armar os cidadãos 
necessarios para a manutem;ür; d;: tranquillidatln e segu
rança publica, entregue esLl fMÇ:I ú disposição das auto
ridades civís j m1ieiarias, ;:con tece que, por d ifferen tes 
vezes e em diversas occasiõcs~ tem apparecido cerL 
desinteJliQ·,:ncia entre os F:encionados cidadão;: arm<Jdos 
e os milit:1res~ o 1:ue não póJ.e pruvir senão de niTo 
estarem estes urtos dos ~eus deveres, não sendo de 
presumir t;uu militare~; brazileiros, qne t;mto se devem 
gloriar da iQ"u:llrLtde I'StalJe:ecida pela Cünstituição entre 
todos os cidadão:~., c;ueirarn em tempos constitucionacs 
fazer revi H' I' o <lli Li,:;· o sys te: ma e governo mil i ta r tão 

• odioso, por i:-:;,:o rnc;;rno que é o signal ;;aracteristico da 
escravidão de u;n povo; 1:lUito mais se se lembi'assell~ 
que nesse.", HF'smos to::~pos (lo despotismo e tyrannia 
militar, o privile/·;io do fôro não era absoluto~ anlns 
coarcLiC!o ('lll m:litos casos, n com ;~specialidade pelo 
Alvar~l de 21 de Outubro de 17H3, qtlc HIJ art. 8. o mui 
e,press;HllePLe declara que não hJ pessoa alguma isenta 
dos summarios proeellimentos d:1 Policia ~·ontra a tran
quillidaclo publica 1; bem cowmum do Imperio, etc . ., 
pertencendo aos erH·arregadus da mesma Policia prender 
e reter em suas prisões os soldados n Officiaes quo tiverem 
culpa na sua presença até que sejam formados os pro· 
cessas; a Hegencia~ querendo que de uma vez cessem 
taes rivalidades indignas de cidadãos que se honram ele 
constitucionaes" e se remov<lm desiul.ellio:encias tão 
Oppostas Ú tnnquilliJ:HÍt' pu h lira e tão COJI trarias áS 
Leis e ú C'H,la Consti tuir:ão, Manda~ em nome do Im
perador, qtw V. Ex o í'a(a coustar ú tropa da La e 2.a 
linha, para s:1a in lelii,cwnci:l I' devida c~xneução., o 
seguinte:--1. 0 , que, nfio olJsi.ant~ .. o ~i i7 do art. ·179 da 
Constitu t1·r· proscripto (IS fúros ;H'SSO<!es, comtudo, 

·pela falla de Lt·i rer;'ulan!(~ntar m;1rqu(~ precisamente 
os crimes civis e os criu!cs iii itares, ainda con!inúa o 
mesmo ptivi legio nns caS\IS nã:) excei ;;toados por .ti irei to; 
2. 0

, que, não ~I' dando a ~''e~:na raúo itth crimes pcdi
ciaes, que se ;:r;ham Jlt'Hl ddinidus no Cudig-o Criminal 
e Lni fie d(' Junlto do t'UJTClJLe atHW~ CI'<';HJas nrtto
ric1ades priV<!i.ivas pat·a s:J.a I'X(;cw,~ão. ;H'la Lei de i!) de 
OutuLro de ~82'1. 1. o de Ou tulH·r• de HLB~ L' G de Junho 
pas:sado, esljo sujei lo:::. á.-; di L~::; Lt;i:; e autvridalies tocj.os 
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os cidadão:-;, seja qual f0r a sua classe on condição, com 
a uniea diíTcrença de qu;: o;:; pri,·ilegiados Consti
tuição eram súmcnte j ulp;atlo:; prlos J tlizcs designados 
ua me:~ma; ~~.", que ;1s guardas militares não H~m inge
rencia alguma em objcctos estranhos úquclles crnc são 
confiados a::>. seu cuidado, e que, portanto, não lhes 
cumpre iutt·ometter-se ou embaraçarem de qualqum· 
modo que seja as rondas militares ou cidadãos de fazerem 
o seu officio pelas ruas. praças ou estradas; ~.'\ que as 
mesmas patrulhas militares, quando prenderem a qual
quer soldado ou offieial, por crinw policial, deve ser {I 
ordem da autoridade policia! competente, e conduzida 
á presença da mesma ou ú cadêa que se achar destinada 
a presos semelhantes. O que participo a V. Ex. para 
fazer expedir as convenientes ordens. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 28 de Julho de 1831. 
- Diogo Antonio Fe(jó.- Sr. Manoel da Fonseca Lima 
e Silva. 

N. :209.-JUSTIÇA.-Eí\I ~8 DE JULHO DE 1831. 

Sobre a concessão d') cartas de seguro. 

A Regencia, tendo em vista o seu officio de 26 do 
coneu te , om que mostra a repugnancia de alguns 
Juizes em deixar de eoneeder Cartas de Seguro, não 
obstante a clara e mui explícita disposição do ~ H. 0 

do ·art. 179 ela Constituição, que só Ü>enta da prisão 
os afiançados, segundo a lei, fundando-se no ~ 6. o elo 
art. 2. o da Carta de Lei de 22 de Setembro de 1828 
e Decreto de lO de Setembro do anno passado, dos 
quaes se deprehencle a exi;;;tencia de taes Cartas de 
Seguro; disposições que não tiveram, com tudo, por fim 
resolver duvida alguma relativa áquellc artigo consti
t.ucional, tem de not;lr que, desde que se torna duvidosa 
a legislatjão pelo encontro e collisão de suas diffcren tes 
partes, muito mais fíuando a lei fundamenta!, parece 
contrariar as disposições ulteriores, é dnver do encar
regado da execução da lei suspender qualquer pro
crdimeHto alé que o Podnr Lrp:isl<ltivo authPnric~amente 
expliq!le a dndda sn"l'itH!a ~ e t·"ndn o Gover110 su
jl-lilado ao cunll •('hwnto i' d(•ci<io da A.:.semhlé:1 Geral 
a duvida em qut:slãu, S,)ria doshannouia perigo!'-a t!LW, 
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communicada officialmcnte :1 deliberação elo Governo, 
os executores subalternos conlinuassem a progredir 
sem espera r a resolução reqneric!a. Accr('scendo que 
de tal suspensão, hem long(~ de n~:;ul ta r o menor 
damno a Justiça~ !:elo contrario, evita-se o funestís
simo exernplo de impunidade que oc~asionam as Cartas 
de Seguro com escanda!o geral tia Nação, e salva-se a 
contraclicção de estarem livranllo-sc soltos réos de 
crimes a que está imposta pena maior quo a de seis mezes 
de prisão e desterro sem fiança, como mui explicita
mente requer a Constituição no supracitado artigo, e 
isto só por uma dispensa do mesmo artigo constitu
cional, outorgada pelo Juiz por meio da Carta de Se
guro. Não encontrando o Governo artigo algum no 
Codigo Criminal applicavcl ao Magistrado que deixa 
ele executar a lei, quando seriamente se torna duvi
dosa a sun in tellegenciu, ~~ mui to mais quando o prin
cipal exeeutor della tem pedido á autoridade compe-
tente a neccssaria interpretação, encontra muitos que • 
lhe recommendam observar a Constituição, proceder 
contra os delinquenles c obcc!cccr aos superiores. 
A Regencia, em nome -do Imperador, manda que V. 
S. participe isto mesmo aos Juizes que duvidam con-
cordar com a deliberar;ão do Governo para intelli-
gencia dos mesmos. 

Deus Guarde a V. S. -Paco em 28 de Junho de 4831. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. los(~ Paulo de Fip:ueirôa 
Nabuco Araujo. 

N. 210.-JUSTIÇA.-EM 28 DE JULHO DE i83L 

Recommenda que se proceda as diligencias a respeito da prP
Yaricação arguida a um Paroeho. 

Exm. e Revm. Sr· .-A Regencia, em nome do Impe
rador, manda remetter a V. Ex. a representação in
clusa da Camara Municipal da villa de Santa Maria 
de Maricá contl'a o Padre .José Custodio Gonçalves~ 
Parocho da mesma villa, pelas prevaricações commet
tidas por elle no seu ministerio, constantes dos do
cumentos annexos, e ha por bem que V. Ex. faça o 
dito Parodw cumprir seus deveres pelos meios que 
as Leis Canonicas prescrevem, caso verifique-se a pre
varicação e omissão arguicla, dando V. Ex. parte das 
diligencias a que mandar proceder a este respeito. Por 
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e_sta occasião cumpre ... me dizer a V. Ex. qqe, se dn 
par te dos fieis se observ& grande frieza no desernpBnl:Hl 
de seus deveres religiosos, pela l}laior par~e deve-$8 
isto attrilmir á negligencia dos Parochos no cumpri~ 
primento de suas essenciaes obrigações. 

Qeus Guarde~ V. Ex .-Paço em 28 de Julho de !83f. 
- Diogo Antonio 'Feifó . ..,.._Sr. Bispo Capellão~Mór. 

~~ 

N. 2H .-:-JÚSTIÇA.-El\~ ~9 PE JUUIO DE :1.8~1. 

Sobre attentados pomm~~t~dos contr~ subd!tos franée~es. 

l!Irn, e_E4.rn~ Sr~~A.cfjqso a recepção do ofiicio de 
V~ Ex .• em d~a de 27 do eprreJ}te, ·acompanhaÇIÇ> de 
duas notas do EQcarrêgado de Negocios de S. l\1. o 
Rei dos Irranc~z~s, na~ q~aes se queixa .~le llaverelJl 
as ro:Qdas mnnH~Ipaes IntiJnado :1 11m Otnc.wl daquella 
N 11ção para :p~o tra~er espad11, ,pQr $Cr arrn<1 pr{lflibida, 
b~m ~s~iJP. relatá' differe:ltes aneqtqqps commet.tidos 
cqntr~ spb4Hos d..!:l mesma Na~~Q; ernqt~anto ao pri
meiro facto, :n~d>1. ij~. ~ ·pr..;rvidei:}ciar, porque, prohi .. 
~indo o Cadigo ·. Crlm\n:)l o U$0. ·de armas · q9$ po$~o.s 
militares, não estando em diUgeP,çta ou ·elercíctQ, 
art. 29t; § 2,.o, não compete ao Gov~rnó, e rpuito nienos 
ás rondas, dispensar na Lei, sendo inç.oJ1troverso que 
os e-;tr"ngeiros devem sujeitar-se ás Leis do paiz o:p.ctc 
se acham. e que jámais poder~ considerar--se em di
ligencia ou exercicio miHtat dentro do Imperio para 
serem ··inchiidos na. e~.cep·ção da Lei apontada .. Sobre 
o segpqdo objeçtQ 'dé1 queix<r, o Go.v,ç;rn{l têm m~nclado 
proceder a devassa sobre todos os factos criminosos 
qne, conforme o dirt>ito, çleyern ser inq<lgac(gs o.ffl.,. 
cíalmente. nãq qqvidamlq~ por~rn, q~Hl,CS(?.apem.muitos 
ao conhecimento das autoridades jud iciaes, por terem 
~i!lq ,p~rpe~.r;}Qos Qu nos dia,.s ~lll ·qM Q t~rror s~ 9po~ 
d~fOH Àª C,qpité:}l., o'Q no ~ileJicjo 4~~. treva§, :PHlS, coino. 
f~~~~ o re~~H~<(dfl quereU<.\ o.u d~nup;ci<l.,, q (}overno 
se JH.WSU<:lçltl qq~ A§ lqizes ~erão nrQmptA~ em recebel':'"o. 
!Ja part{l. 4~ CJU<!lqtJ~r q-pe ~e jqJgue· <>.íf~Jld~~Q, s~~qq 
~ste~ s~m duyiq~, êi meiQ :r;:na~s. effiçaz de s~ pun~r13m 
t.a~s qelictos. · . 

Peus Guarde a ·vi E.l.~Paço em ~9 de JuU10 'tle 
·lBat ~-Di9UQ Jptonio. Feijfi. ~ sr. Franei$Co Carnd~o
cle Oampps: · 

• 
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N. 212.-.JUSTIÇA.-E:n :Jo DE mLno DR 1Er:a. 
Manda distribuir armamento r• cartnxamc aos cidadãos alistados 

quo tenham as qualidar1cs dr eleitor. 

Nestes tres dias farú Vm. distribuir arm:~;-:1entos e 
c:artuxame por tres mil cid;!di~os alistados, qne tenham 
as qualidades de c lei to r, os (Juae:~ serão obrigados a con
serva-lo em bom estado, e apresenta l-o á hora que por 
esta Repartição lhe foi ordenado. Além deste armamento, 
fará repartir pelos Commandantes un Esqu:HJras o nu
mero necessario para rond<lS di::~rias, indo cada cidadão 
que o não tiver á Célsa elo mesmo recebel··o e entrega-lo 
na manhã scguin te á no i te em que ti ver rondado; pro·· 
pondo Vm. os meios para que este armamento se possa 
conservar sempre limpo e em bom estado. Os cidadãos 
que rondarem trarão, senão todas, ao menos metade das 
arma::-1 carregadas para podcre:n servir-se ddlas com 
promptidão no caso de resistencia. Organizarú, quanto 
antes, um mappa demonstrativo dos ndadilos alistados, 
numero ele Esquadras, nomes dos Commandantes déllas 
e dos districtos, com o numero da morada de cada um, 
ajuntando·lhe as observações que julgar a proposito. 
Bem assim o numero de cidadãos uccessarios para as 
rondas de cada dia. Quando o allstamentu não tenl1a sido 
ainda ultimado em algum districto~ peça explicações 
ao Juiz de Paz respectivo, para com elbs informar ao 
Governo, a 1lrn de conhecer-se ela parte de quem ó a falta, 
e sobre quem deva recabir a respon~abilldade. Sendo 
uma das suas principacs obrigações fiscalizar o bom des
empenho das dos CommanclaHtes dos dístrictos, cumpre 
que Vm., no Jim de caua semana, me participe tudo 
quanto encontrar a este rcspeilo, :ljuutando ;;s conve
nientes observações, a ilm ele que o Governo possa pro
videnciar em tcmoo cruatquer (klci·"o 1:ue sr observe, e 
dar as neccssarias • ins'trucçõe:'- flUO tcwl\ :;t ~:;~dJ vez mais 
a firmar a tranquillidaclr llUblica, com o Jnenor incom
modo possível dos cidaJãos, sc::1 deixar que al0;u:n seja 
sobrecarregado do serviços a (JUO não seja obl'iga!lo, pnr 
causa da negligencia de outro. A H.ugeneia, em norne Llo 
Imperador, manda communicar-lhe o rcí'erido para ~na 
in telligencia e execução. 

Deus Guarde :~ Vm.- Paco em 30 de Julho de 183i. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Commam!ante Geral elas 
Guardas .Municipaes. 
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N. 213.- GUEHRA.-~~. Et;f 30 DE JULHO DE 1831. 

J\landa que as reYlsb s mensaes de wosh\1 dos corpos existentes 
na Côrtc se façam .nos seus respectivos rruarteis . 

. lllm. e Ex.m. Sr.- Expeça V. Ex. as ordens pre
Cisas para que de ora em diante as revistas mensaes de 
mostra dos corpos e~~istentes na Côrtc se facam no~ seus 
quarteis, como se determina igualm\mte :í. ·Thesouraria 
Geral das Tropas da Côrte. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palncio do Governo em 30 
de Julho de !831.- Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. José Joaquim rle Li mil ~~ Silv<l. 

N. 214.- .JUSTIÇA.- EM o L o DE AGOSTO DE 1831. 

Declara que o procedimento criminal contra os Advogados da 
Casa da Supplicação poderá ser promovido pelo Promotor da 
Justiça por meio de denuncia. 

A Regencia, em nome do Imperador~ pelo officio de. 
V. S. de 2-:1 de Junho passado, ticou in te irada de tudo 
que V. S. expôz ácerca da irregularidade dos. Advoga
dos da Casa da SuppJicação; e posto que reconheça que 
elles, pelos factos de que são por V. S. arguidos~ se 
acham comprehendidos na disposição do art. 1.66 do 
Codigo Criminal~ como para fazer eifectiva a responsa
bilidade, impondo-se-lhes as penas decretadas naquelle 
artigo, nem ainda se acha estabelecida a fórma parti
cular, nem tem lugar o procedimento da devassa. m.ar-· 
cada na Ord. do Li v. i, ti t. 1, § 32, por lhe obstar a 
Lei de 12 de Novembro de 1821, Manda declarara V. S. 
que o Promotor da Justiça poderá promover o procedi
mento criminal· contra elles, por meio de denuncia. 

Deus Guarde a V, S.-Paço em o L 0 de Agosto de i83L 
- Diogo Antonio Feijó. ·-Sr. José Paulo de Figueirôa 
Nabuco Araujo. 
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N. 2HL- .JUSTICA .- El\r o ·1. o n:~ AGOSTO DE !83L 
b 

Sobre o provimento de dous oftlcios de justiça em quanto durar 
o impedimento dos sl'rventuarios respectivos, ou não forem 
declarados vagos. 

A Rcgencia, a quem foi presente o officio de V. S. 
datado de 27 de Junho passado, expondo o que tem oc~ 
corrido ácerca dos Escrivães suspensos Bernardino de 
Senna Reis e Almeida, e :Manoel Joaquim ele :Macedo 
Campos, e as medidas que lhe parecem adequadas para 
regularidade e boa administração da Justiça, Manda, 
em No me do Imperador, responder a V. S. que, a res
peito da falta dos autos de querell:Js que não existem 
para serem juntos aos proce-;sos de accusação c livra
mento dos réos, convirú quo V. S. informo novamente 
com o seu p1recer, indicando os meios que seu reco
nhecido zelo lhe suggerir para evitar-se os cffeitos de 
semelhantes faltas, que V. S. poderá continuar a pro
ver os servcntuarios actuacs, ou outros que idoneos 
forem, cmquanto durar o impedimento dos suspensos, 
ou os officios não forem declarados vagos por eifei to de 
sentenças contra os mencionados Esc ri vãcs proferidas, 
uni co meio por que clles, segundo o actual direi to con
stitucional, podem ser elos mesmos officios privados, 
fazendo V. S. promover efficazmente a sua effectiva 
responsabilidade, como muito o exige o bem do serviço 
publico. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em o i. o de Agosto de 
l83l.- Diogo Antonio Feij6.- Sr. José Paulo de Fi~ 
gueirôa Nabuco Araujo. 

N. 216.-JUSTIÇA.-E~IO 1. 0 DE AGOSTO DE 1831. 

Mando tomar contas ao cx-Thesoureiro da extincta Mesa do Dess 
embargo do Paço, e recolher ao deposito publico os dinheiro· 
existentes em seu poder. 

Tendo representado o Presidente do_ Supremo Tri
bunal ele Justiça que em poder do Porteiro daquelle 
Tribunal existem dinheiros que, no tempo da extincta 
Mesa do Desembargo do Paço haviam sido deposita dos 
em suas mãos, como Thesoureiro do mesmo Tribunal, 
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para as revistas, cÚjas qnantia~, não podendo ter já as 
applicações a que·eram destinadas, pertencem ás partes 
que as depositaram; Manda a Hegenc~a, em nome .do 
Imperador, que V. S. passe a tomar contas ao sobredito 
ex-Thesoureiro. á vista dos respectivos livros e assen- ' 
tos-, e faça 'recolher no deposito publico o que se liqui
dar, .;om a mencionada distincção e clareza que facilite 
o poder se entregar ás meslllas partes o,. que devi.da
mente lhes pertencer, logo ql,le o reclamarem e obtive
rem os desp~chos precisos~ para o .que nesta da t~ se 
ordena ao Presidente do Supremo Tnbunal de Justiça, 
que remetta a V. S. os livros e assentos que existirem 
a tal respeito. · 

'Deus Guarde a V. S. -Paço em o L o de Agosto de 18.3t. 
-Diogo Antonio Feijó.- ~r. Antonio Augusto Monteiro 
de· Barros .. · ~· 

• 

N. 2{7 .- JUSTIÇ'A. ~EM o 1.~ DE AGOST«;l DE {831. 

Orden.a a remessa dos livros e Clarezas para a·toma(la.· de eoptas 
ao ex-Thesoureiro da extincta Mesa do Desembargo do Paço. 

111m. e El(m. Sr.- Tendo-se ordenado ao Ouvidor 
desta comarca, em consequencia do que V. Ex. expóz 
no seu üftlcio de 18 de Ma.io ultimu, que passe a tomar 
C(Hllas:ao e+~The.s,oureirg da e~tinctã. Mesa dó Dese.m.., 
bàrgo do. PaçQ·, e faça .recolher aó deposito publico 
todos os dinheiros que ainda :possam existir em s·eu 
poder, pertencente ao .deposito que as partes faziam 
então para as revistas, afim de serem entregues ás 
mesmas partes, por não poder já ter a applicação a que 
er;,tm destinadas, ]}lauda a Regencia,_ em Nome do Jmpe
radtir.,,que V. Ex.,. para 'O ref~rido ftrn, faça enviar ao) 
sobr~Jli'to. Ouvidor· tl)dos:os livros,. assentos e clarezas 
que atalrespeito 'eXistam. · ·,, 

Deus Guarde a V. S . ....;...Paço em o 1. o de Agosto de !831. 
- Diogo Anto~io Feijó.- Sr. José Albano Fragoso. 
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N. 218.-JUSTIÇA.-EM 2· DE AGOSTO DE, 1831. 

OrG.ena que seja intimada ao Vigario da Vara a suspensão do 
exercício de seu emprego. 

N. 219.- JURTIÇA.- EM 2 DE AGost'ô üE t83'f. 

Ordena que se continue a chancellar' os alvarás de fiança até 
que se resolva a duvida sobre o sello de taes papeis. 

, - ~ - - -~r~ : , - . ~ / 

Queixando-s~"""' Antonio Joaquim d~ Silva e Sá, ne re
querimento incluso, que, por não estar ~ell\ado o a~1vara 
üe fiança que obtivera, lhe fôra U?gada a__sol.tur.al,. e~n,,.. 
sarvando-~e por consequeneia ainda pt~e&0',. e :veptresea• 
tando, V. S.· no seu oi& i o âe 21 de Abril ultimo a: d·a, .. 
vida qpe ~llCQ:UtravG\ áoerca do· sello etc ta-es pa pei;s,. á 
vista do art'. ã .. 0 da Carta .fie LfH de 4 d,e~ Dez-embro dót 
anno passado, manda a Reg(:lncia, em nome do Im~erador, 
que V. S. continue a fazer chanceHar semelhantes pa .. 
peis, até que a Assembléa Gera,L, par~ oncJ.tNla data deste· 
se remetteu o seu referido,. tdticit>., à~libette sobre este' 
~bjec~o, por não &W jasto q:tt.e. a~ ~t~s, fiquem pri vafla.g< 
de'recur_so que a Constitlllição lhes concede. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em ~de .A:gostio ~ !l83t. 
- IJiogo Antonio Feijó- Sr. <Josf> Paulo ~ Figueiv~' 
Nab.u:eo Araujo. , 

~~ 
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N. 220.-JUSTIÇA.-El\I 2 DE AGOSTO DE i83L 

Dá instrucções pelas quaes se deverá regular a Policia quando 
chegarem africanos livres a esta cidade. 

A Regencia, a quem fiz presente o officio de 28 do 
mez antecedente, pelo qual Vm. participa ter vindo de 
Angola, no bergantim Lobo, nove africanos que nos 
seus passaportes são declarados livres, e offerece à con
sideração da mesma Regencia os inconvenientes que 
podem seguir-se nas actuaes circumstancias da residen
cia delles nesta cidade, manda, em nome do Imperador, 
remetter a Vm. as instrucções inclusas, pelas quaes a 
Policia se deverá regular, não só para com os sobre
ditos africanos já aqui chegados, como para quaesquer 
outros que para o futuro possam ainda vir. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2 de Agosto de 1831. 
- Diogo Antonio Feij6.- Sr. Desembargãdor A;judante 
do Intendente Geral da Policia. 

lnst,rucções pelas quaes n Policia se deverá 
regular ã chegada dos at·ricanos livres a esta 
cidade, e a queseref"ere oavisoda datadehoje. 

Quando chegar a este porto algum preto africano li
vre, ainda não civilisado, não desembarcará sem que 
o Intendente Geral da Policia, ou quem s-qas vezes fizer' 
por meio de um interprete de sua escolha, e, mandando-o 
vir á sua presença, se certifique de que o mesmo veio 
voluntariamente, e do destino que traz. 

Sendo, com effeito, livre, lhe fará intimar que só 
poderá desembarcar dando fiador idoneo, com a condição 
de dentro em oito dias retirar-se para fóra da cidade e 
seu termo, levando guia para qualquer Juiz de Paz em 
cujo districto quizer residir, vigiar sua conducta e obri
gai-o a viver de honesto trabalho, dando parte á mesma 
Policia da pessoa que arrematou taes serviços e do valor 
dessa arrematação, para conhecimento do Governo. 

Quando o preto não encontre fiador idoneo, o Inten
dente o mandará conduzir pelos pedestres para qual
quer povoação fóra do termo para ser apresentado ao 
Juiz de Paz respectivo, a fim de que o mesmo se obrigue 
a prestar serviços a alguem por seis mezes, arbitrando-
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se o valor delles por avaliadores, pagando-se desse pro
dueto a despeza feita pelos pedestres_, que constará da 
guia que os deve acompanhar, recommendando-se ao 
Juiz de Paz a vigilancia nocessaria para que ao depois se 
não torne vadio. 

Secretaria de Estado dos N egocios da Justiça em 2 de 
Agosto de 1831.-João Carneiro de Campos. 

N. 221.·-JUSTIÇA.- EM 2 DE AGOSTO DE 1.83!. 

Rccommenda ao Bispo que instrua melhor o Vigario da Vara 
e Parocho collado da Freguezia do Sacramento de Cantagallo. 

Exm. e Revm. Sr.-Sendo presente á Regencia, por 
cópia, o officío de 25 de Outubro do anno passado que 
V. Ex. dirigiu ao Vigario da Vara e Parocho encom
mcndado da Freguezia do Sacramento de Cantagallo, 
em que justifica o procedimento do mesmo Vigario 
em recusar obedecer á determinação do art. 54 da Lei 
de 1 de Outubro de 1828, notando o legal e mui lou
vavel procedimento da Camara daquella villa, de es
tranha e absurda pretenção de querer ingerir-se no 
Governo da Igreja, e não podendo attribuir um tal 
procedimento senão á gratuita intelligencia dada por 
V. Ex. áquelle artigo, o qual, executado mui litteral
mente, como deve ser, não importa outra cousa além 
do reconhecimento da autoridade e da garantia do 
juramento, pela mesma se obriga a bem exercer o 
seu emprego_, sem que de modo algum se entenda por 
isso ingerir-se a Camara na jurisdicção de alguem, 
não podendo pretextar-se o ser aquella autoridade 
ecclesiastica; porquanto, tendo ella de exercer no 
município mui tos a c tos civis e receber emolumento3 
que as Leis só permittem aos verdadeiros empregados 
publicos, necessariamcn te a Cama r a deve certificar-se 
do titulo_, exigir o juramento e publicar a sua posse para 
que possa ser obedecida: Manda, portanto, em nome 
elo lmpPrador, qne V. Ex., instruindo melhor aquelle 
Vigario, não dê motivo verdadeiro de serem respon
sabilisaclos os que de qualquer modo obstarem á lit
teral execução da Lei. 

Paço em 2 de Agosto de 1831.-Diogo Antonio Feijó. 
-Sr. Bispo Capellão-Mór. 
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Manda cessar a cobrança das EWL~t::-; LHIJOstas aos empregados 
da Bi1Jliot1leca Nacional por motivo de suas faltas. 

Exm. e Rnvm. Sr._,,_ Tc:u!o J Hegencia em nome 
do Imperador determinado que não continue mais a 
multa que até agora tem sido imposta aos empregados 
da Bibliolhe0~ r\acional de5;ta COrte por nwtivo de 
suas faltas: Ha por hem ordenar quo, observando-se 
simplesmente o ponto estabelecido para com os mesmos 
empregados, lhe seja este dirigido no fim de cada anno 
por esta Secretaria de Estado, com as necessarias in
formações relativas ú conducia de cada um delles, a 
fim de poder deliberar sobre a sua demissão ou con
servação na di ~a Bibliotheca. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em2de Agosto de 1831. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Bispo de Anemuria. 

N. 223.- JUSTIÇA.-- EAI ~ DE AGOSTO DE 1831. 

Recommenda á Cantara Municipal a pontual execução da lei 
que lhe serve de regimento. 

Sendo interessado tod1) o cidadão na segur·ança e 
tr;:mquillidade pnb!icn, mnilo m:1is deve ser a Carnara 
Municipal, que, representando os cidadãos do seu mu
nieipio, e honrada pela sua confiança, está encarregada 
pela Lei de promover a tranqnillir!adc c seg·urança dos 
mesmos, e eom mui l.a especialidade de vigiar sobre 
os empregados do município, a fim de que, sendo omissos 
ou prevaricadores, sejam legalmente responsabilisados. 
E se em todos os ternpos a prompta e pontual exe
cução das L1~is foi o unico remedio contra a)nalclade 
dos homens, nas actnae:~ circnmstaueias, em que cada 
um se julga autorizado :1 satisfazer suas inclinações, 
indíspensavel é que todos os empregados desprendam 
a maior enenria em. fazer diectjva a autoridade que 
a Lei lhes coi1l1ou' para o bem da sociedade~ e que, 
cooperando todos com o Governo para nm só fim, se 
fa{::l pratiea a vcnhde de ouo o patriotismo, o zelo e 
a justiça são as nnicas b~:scs sobre que repousa a fe
licidade publica, .\. RPgcneü1, portanto~ í)In norne dí) 
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Imperador, manda, pela Secretaria de Estado dos Ne
go~íos da Justiça, recommendar á Camara l\'Iunicipal 
d<'Sta cidade a pontual execução da Lei que lhe serve 
de Regimento, esperando do patriotismo da mesma a 
Il.é'Cessaria cooperação para que, sustentada a liberdade 
l''~ál dos cidadãos, não sejam estes perturbados ou 
et'fendidos pelos facciosos, que, com o nome de liber
'i ]de, lançam mão de todos os recursos que a maldade 
L!:•JS suggere para abysmar o Brazil. 

:~alacio do Rio de Janeiro em 4 de Agosto de 183!. 
-- Diogo Antonio Feijó. 

~~ 

N. 224.-JUSTIÇA.-E~l õ DE AGOSTO DE 1831. 

.M&.nda dividir e entregar aos respectivos Escrivães os papeis 
do Juizo da Almotaceria. 

Sendo presentes á- Regencia os officios da Camara 
·:Municipal desta Cidade, de 21 de Junho e 9 do pas
sado, sobre o requerimento do Tenente-Coronel Ma
noel Joaquim de Souzn, respeito aos autos do Juizo 
da Almotaceria, que se acham amontoados sem in
'•entario em um quarto da Casa de Audíencia da
quelles Juizes, Manda, em nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, que a 
-;nesma Camara determine ao Escrivão da Alrnotaceria, 
se é vitalício, que faça a divisão ordenada no Decreto 
de 26 de Agosto de 1830, aliás que avise para se manuar 
<t esta cornmissão um dos cmpreg:Hios dos extinctos 
Tribunaes, e, depois de feita a divisão e entrega dos 
papeis aos respectivos Escrivães de Paz, o participe á 
mesma Secretaria de Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em õ de Agosto de 1831. 
-Diogo Antonio Feijá. 

N. 225.- JUSTIÇA. -EM Õ DE AGOSTO DE 183!. 

Resolve sobro a effectividade das multas impostas na 
conformidade do Codigo Criminal. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado do;3 Negocias da Justiça, remetter á 
Camarà Municipal desta Cidade o officio incluso do Des .. 
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embargador que serve de Chanceller da Casa da Suppli
cação, datado de 30 do passado, acompanhando a cópia 
da Portaria por ellc expedida em 'i8 de Ma i o passado, 
com o que fica satisfeita a representação Lla Camara de 
1.9 do .di to mez, pedindo providencias para fazer effec
tivas as multas impostas, na conformidade do Codigo 
Criminal. 

Pala cio d.o Rio de Janeiro em õ de Agosto de 183!.
Diogo Antonio Feijó. 

OFFICIO DO CHANCELLER DA CASA DA SUPPLICACÃO A QlJE SE REl<'ERE 
A ORDEM ACIMA. • 

llm. e Exm. Sr.- Sobre o objecto que moveu a representação 
inclusa, que me foi presente com o A viso de 28 do corrente, tenho 
a informar que o meio de que a Camara Municipal se quer pre
valecer quanto á gestão dos interesses e proventos do Município, 
pelos Juizes incumbidos de um procuratorio officio, não póde ter 
lugar algum, porque vale o mesmo que obrigai-os ao que a lei 
não manda, e estabelecer uma quasi lei sem utilidade publica. 
O outro de reter os condemnados, e suspender-lhes a livrança 
do rol de culpados, é desnecessario, porque o condemnado, para 
ser solto, depende de um julgado no mesmo processo, pelo qual 
os mesmos Juizes da condemnacão, ou outros legitima e nomea
damente substituintes, assim ô declarem, segundo a designação 
do dia do cumprimento, e conhecimentos juntos aos autos, que 
sirvam de quitacões aos mesmos condeinnados, sendo mesmo os 
pobres subordinâdos á provar-se taes. O outro meio indicado para 
que os Juizes cumpram ex-officio os arts 32, õ6 e õ7, é comprehen
dido no antecedente, nem é exequivel pelos Juizes, e sim promo
vivel pelas partes interessadas, a saber, pelo accusador, se o tem, 
e, não o tendo, pelo Promotor ajudado do Solicitador da Justiça, 
para o que é da vendicta publica, e para applicacão do meio 
substitutivo ao pagamento das multas, e pelo propriÔ Procurador 
do Municipio, quando os réos possam, depois de terem feito as 
indemnizacões, satisfazer as mesmas multas. Eu havia, para bom 
serviço, e •tão facil como prompto implemento do Codigo á res
peito, dado a providencia constante da portaria junta, e 
me persuado que essa é a que importa ratificar. O Procurador do 
Município recebe dos Escrivães as verbas, promove, e quando 
não recebe no tempo marcado as multas, communica-o ao mesmo 
Escrivão, que logo juntará aos autos a participação, para que ao 
réo e~rra logo, e se lhe a pplique. a subrogação< e, ·quando haja 
recebido, apresenta ao mesmo Escrivão o conhecimento do depo
sito da multa, para este a unir logo aos autos, a fim de que ne
nhuma das escalas, gradações e circumstancias do Codigo, falleça 
ou se interrompa um momenlo além do necessario. Algumas 
condemnações para as despezas se ha feito, tem sido, porém, 
em os processos anteriormente formados, e em que os réos não 
fizeram alguma reclamação, segundo o art. 309 do Codigo. 
Parece-me, pois, que eu havia prevenido os desejos da Camara, 
.~por um modo não só mais facil, mais prompto, mais legal e 
menos complicado, e que tanto mais seguro é quanto precisa 
passa a ser a escripturação nesta parte, porque mandei organizar 
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um livro só llestilwdo a tacs asscnlos ~~ a\·orhar,ôcs, para se
gurar a responsahil idade do~ Juizes, c dos EseriY{tcs, dos feitos, 
ou para que rlLt se rceonhc<.;;l. Y. Ex., a <IUC!ll Deus hnardc, cle
liherará segumlo ma ls justo r~ eonvcnicilt<~ fôr. Hio aos 30 de 
Julho ctc 18:31.-~ Illm. e Ex:m. Sr. Diogo Antonio Feijó.- José 
Panlo de f:i'iyueil'ôt~ Nabnco Amujo. 

PORTAHIA EXPEDIDA PELO CHANCEJ,LEH DA CASA DA SUPPLICAÇÃO 
A QUE SE REFERE A ORDE~I ACIMA. 

Logo que haja imposição de multas, .o Escrivão do Feito em 
que ella tiver tido lugar a indicará, com todas as circumstancias 
relativas ao multado, ao Procurador da Caruara Municipal, para 
que elle promoya a entrada no eoJrc do l\Iunieipio no termo mar
eado no art. õ6 rlo Codigo Criminal ; e, quando se não verifique, 
o faça logo eonstar para que o meio subrog[ttivo possa ter lugar 
nos termos precisos c llttcraes do mesmo artigo; o possam satis
fazerem-se os 5o o õ7: esta seja intimada a todos os Escrivi\.es 
Criminacs que costumam responder ás folhas, para que demais 
tambern no rol dos culpados se faça carga das circumstancias 
relativas quando a falta de pagamento da multa induzir a 
detenção na prisão ou a levada a e1la segundo os mesmos :trts. 56 
e õ7. Dar-se-hão abaixo desta por intimados; c ao Escrivão Lopes 
de Figueiredo encarrego desta diligencia. Rio aos 28 de Maio 
de !83!.- Nabuw, Presidente. 

N. 22G.- JUSTIÇA.- EM 5 DE AGOSTO DE 1831. 

Resolve duvidas sobre o modo de proceder á cobrança de custas. 

Illm. c Exm. Sr.-- A Regenci[l, a quem foi presente 
o oficio de V. Ex. de 8 elo mez antecedente, cobrindo 
a representação do Supremo Tribunal de Justiça, rela
tiva á duvida que o Secretario o1Tereceu sobre a co
brança das custas, manda, em nome do Imperador, 
declarar a V. Ex., para o fazer constar ao mesmo Tri
bunal, que para a cobrança referida se proceda do 
mesmo modo que se pratica a respeito ele todas as outras 
dividas da Fazenda Nacional, pa,sando o Secretario 
uma certidão do importe elas custas depois de contadas 
nos autos, eom deelaração ela pessoa que os dever, a 
qual será enviada por V. Ex., na qualidade de Presi
dente, ao Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios 
da Fazenda, a t1m ele ser por alli remetticla aos respectivos 
Juizes uos Feitos cl;1 mesma, para .servir de fundamento 
ao processo executivo, encarreg;Hlos de fazerem a~ re-

DEtisC5Es DE !88!. !! 
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. roessas ao Thesouru nesta C6rte ou nas Pro"incias,_ pelo 
moqo por que se fazem as de outras quaesquer cobranç.as, 
poJs, não deixando duvida alguma as disposições da Lei 
de 18 de Setembro de 1828, arts. 39 e it, e da Resalução 
de 20 de Dezembro de 1830, art. ~2, sobre a natureza de 
taes dividas, não póde a cobrança dellas ser feita stm5'1) 
pelo meio executivo já referido: , 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 5 de Agosto de 
.183!!- DiogoAntonio Feijó.-Sr. José ~lhano Fragoso. 

·~· . . . . . . 

N:. ii7,-:- i:MP~lUQ~~ :m.u~ ã'" ~~ ·A~~ST~ l>J · tll:U • 
I , "\ - • . ·. 

l)ecla:ra no Municipio da Côrte a cargo dos Fiscaes da Camara 

1 
· Mu:plcipal a in:speeção das aulas p&blicas de prtmeiras Ietrgs. 

Collstilndo. ~ Regênêill qua;·e,~ àlp$à~·âuí•s V{tblicas 
de primeiras letras desta ~t1e não h a a necessa ria 

· frequencia e applicação dos aluyP.nos que nellas são rna
. triçuJado~, nem a actividade indispensi:lvel nos mestres 
em os in-struir e ed·ucar, .·comolbes/incumbe· ó seu 

· magisterio~, cftégand~ ~'até':-ao exeessô> d'e flahirem das 
. 'aulas nas horas de él3tudo para negocios . particulares : 

manda a mesma Regencia, em nome do Imperador, p1'~1a 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio qtl<~ a 
Camar(l Municipal desta ~id:1de, em observancja do que 
dispõe a .~ei do 1.0 de Outubro de/!828 tit. 3. 6 .art. 70, 
faça vigiar escrupulôsamentep<>r ·meio.d.as s~us tNscaes 
pm cada um dos seus districtos· o reghnen das aulas 
publicas de primeiras letras que nelles estiverem esta
bel~cidas, notando nos mestres tudo o que f6r contrario 
~, boa ordem do ensino, e nos discípulos !J.Sua mori
gt}~aç&o e aprpveitamento ... E ~Hl oll,trqsim por bem quo 
a m~~a Camara•aut(\r·ize··.()S .. dH~:S Fiscae.s par .á passarem 
em ·seJ,ls .devidos tempos aos referidos mestres as.NH'·· 
tidões que devem apresentar ao Thesour•, PublicQ,. p<tra 
receberem os'seus ordenados, sobre o exerciGio effectivo 
do seu magisterio; quando não se lhes offereça motivo 
para o. contrafi(}, e de que devam fazer a conveniente 
participação. 

Palacio do ~io de Janeiro em õ de 4,gostij de. l83L 
~.JtWé Lino Coutinho. 
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N. 228.-:.. IMPERIO.- EM. 5 DE AGOSTO DE 1.831. 

lleoomm.enda á Sociedade Promotora da Instrucção Elementâr a 
inspecção das ?-Ul~s de primeira~ letras da Côrte. 

Constando á Regencia que algung Professores Publiaos 
de primeiras letras desta ciçlade não têm manifestado 
a actividade e energia neces'saria no ensino de seus dis
cipulos, nem a boa ordem e policia interna das aulas 
que dirigem; e não podendo a Camara Municipal satis
fazer com a devida efficacia, e em virtude . da Lei ao 
encargo: de vigiar·sobre a ed:utâçãa primaria da.moci.:. 
dáde, por selhe accumularem muitos outros impor-
tantes e urgentes, que não menos exigem a sua attenção 
e vigilancia: a' mesma RegenCia, convencida dos bons 

/ desejós com que a Sociedade Promotora da Instrucção 
Elementar· se prestará ~.um Sérviço ~e tanto interesse 
publioo, e tão a.n'àlogo a.· s~ ~atriQtiba instituição, 
manda, em nome do hhperadot, pela Secretaria de Estado 
dos· NegDcios do Imperio participar ao Conselho da 
SQbi'ed,ita Sociedade que será muito do seu agrado qqe 
por :meio .® uma .eommissão de seus membros tome a 
seu cargo o exame sobre o estad,o act11al das referidas 
aulas, notando as irregularidades, excessos, e defeitos 
que nellas .enwntrar, e propondo, si fôr ner:essario, um 
plano sobre o seu melhoramento, e reforma no methodo 
do seu ensino. 

PaJacio do, RifLJ:ie Janeir-o, em õ de Agosto de t83L 
-José Lino Coutinho. 

N.; ·~~,_JMPEJUO . .....:.. 'lb4 -~ . IlE l{fOST() DE 1S3t. 

· ~b:ve a ineuria. e deleixo de alguns .L~ntes flo Curso 3llriàiQA de 
, s<· .. ·r.aulo inditle.reutaa á falta de' fl'equ~neia 9& ·ie~~ di~~ 

pulos e. approvaçõe.s, immeritas. 

llhn. e Ex;m. Sr.-Havendo cheg(ldo a,o 04\lhecimento 
d~,:Regencia a. i~ncuria e deleixo com qqe se têm po1·tado 

- ~lgq.nª Leutes do Curso Jurídico da C,idade de S.~~Paulo, 
no clese!llnenho de suas obrigações l,'llqgistr;les1 sendo 
indiffer~dtes não só ás faltas de frequ~ncia rte seus :iis
cipntos, com(:) ainda 1nais a_obom. ou mão quilqte de 
seus e~tud08 e exereicios littenrios, approvando inJ.tiS· 
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ereta e perniciosamente a todos que se apresentam aos 
exames., com manifesta offensa dos benemeritos, violação 
dos estatutos .. e descredito de tão util estabelecimento, 
apenas creado; e firme a Regencia em levar sempre as 
mais attentás e escrupulosas vistas sobre todas as escolas 
do Imperio, para se tirar dellas o desejado fim, o da 
instrucção da mocidade, não pôde ver, sem grande estra-

, nheza, tão escandalosos abusos ; e espera que d' ora em 
diante os referidos Lentes, emendando um .tão feio 
como illegal procedimento .. sejam mais pontuaes e exac-

-'tos no cumprimento de seus deve1'es, a fim de lhe pou
parem ulteriores dissabores; e como possa acontecer 
.que tão legal admoestação não prqpuza a devida reforma, 
ordena a Regencia? em nome do. Imperador, que V. Ex., 
cuidadoso em pesqlfizar a condu c ta, não só dos disci
pulos, éoino dos mestres que compõem essa Escola de Di
reito .. .informe todos os annos, ou quando assentar 
mister, do que fór occorrendo a respeito, a fim de se 
proceder no rigor" da Lei contra os que se deslizarem 'da 
tarefa que 'tão voluntariamente · tpmaram sobre si, de 
aprender .e ensinar, -mandando que P.ste seja lido em 
Congregação para' chegar ao conhecimento dos ditos 
Lentes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio- do Rio de Ja,neiro 
em 5'de Agosto·doeJ83i.-JoséLinõ,Coutinho._! Sr. José 
Arouche de Toledo Rendon. · . 

N. 230.-IMPERIO.~EM õ DE AGOSTO D'E l83L 

Approva os estatutos da Sociedade Auxiliadora da Industria 
Nacional.' 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia os 
estatutos, da cópia inclusa, novamente organizados pela 
Sociedade Auxiliadora .da lndustria Nacional, a fim de 
servirem de regimen nos trabalhos a que a . mesma 
Sociedade é destin.ada : A· mesma Regencia, tendo ma
duramente ponderado sobre o objecto dos ditos esta
tutos, e utilidade que delles póde resultar á nação nos 
differentes ramos de sua industria ; ha pQr ,bem, em 
nt?me. do Impera_dor, ap~roval-os, a fim de que tenha~ 
a âev1da execuçao. , 

Deus Guarde a V. Ex .. -Paço em õ de Agosto de·{~!" 
-Jod- Lino Coutinho.-Sr. Visconde de A,lcantara. 
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Estatutos da Sociedade Auxiliadora da lndus• 
du~tria Nacional, promovida em I8~4, por 
Jl.gnacio Alvares Pinto de Aln'leida, novamente 
organizados eiD. conroriD.idade da Provisão de 
3I de Outubro de I8~S , que approvou a 
I-.'lesiD.a Sociedade. 

CAPITULO I. 

SOBRE O FIM E COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. L o A Sociedade Auxiliadora da lndustria Na
cional tem por fim promover, por todos os meios a 
seu alcance, o melhoramento, e prosperidade da in-
dustria no ·lmperio do Brazil. · 

ATt. 2. o Esta Sociedade compõe-se de soei os effec
tivos, socios correspondentes, socios honorarios, e sub
_scri ptores. 

Art. 3. o São socios effectivos todas aquellas pessoas, 
.que até o presente têm adquirido este titulo, e para 
o futuro poderão sel-o as que por seu patriotismo, 
luzes, ou experiencia puderem coadjuvar a Sociedade 
nos '3eus trabalhos, ou lhe tiverem feito serviço re
levan\A. 

Art. {t. o Socios correspondentes podem ser todas as 
pessoas, que communicarem á Sociedade objectos de 
interesse, ou tendo prestado serviço, não possam ter 
residencia effectiva. 

Art .. 5. o Socios honorarios serão as pessoas, que hou
verem prestado, ou por seus conhecimentos, e cargos 

· eminentes puderem prestar á Sociedade protecção, e 
favor. -

Art. C. o Só mente os socios effectivos ficam sujeitos 
a pagar a quantia de doze mil réis, como joia de en
trada, e mil réis -cada mez para fundo da Sociedade. 

Art. 7. o A subscripção se conserva porém aberta 
para todas as pessoas , que quizerem concorrer em 
ben0ficio---da Sociedade, é fixada na quantia, ao menos 
de ~is mil réis por anno. 

CAPITULO li. 

\~ 
SOBRE A APPLICAÇÃO DOS FUNDOS DA SOCIEDADE. 

;À:rt. 8.0 Os fundos da Sociedade serão applicados: 
1.. ~ Para o expediente da Sociedade, conservação, e 

reparo de tudo quanto â me-sm? ~odedade pertencer.· 
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2 _o Para compra, e reçlacção de jornaes, mem~oria~, 
obnl.s, ou outros quaesquer escriptos, interessant-es á 
indnstria. 

3. o Para acquisíção de machinas, ou modelos . prO:---
J?rio.; á industria da_ nação; . sua co_nstr.ucção no_ paiz, 
e Jnesmo estabeleCimento de of:fiemas, que animem, 
ou facilitem sua factura. 

4 .. o Para publicação de noções elementares das artes, 
e seiencias industriaes. 

5. o Para premios finalmente; que estinÍulem, e ani
mem o agricultor, o artista, e o fabricante industrioso. 

CAPITULO UI .. 

SOBRE A piRECÇÃO DOS NEGOCIOS DA SOCiEDADE. 

Art. 9. o Os negocios da Sociedade são dirigidos por 
um conselho administrativo, tirado d'errtre os socios 
eíie~ ti vos, em assembléa geral. 

Art. lO. O conselho compõe-se de um Presidente,:/ 
de um Vice-Presidente, de um Secretario, de um Se-· 
cretario adjunto, de um Thesoureiro, e dos membJ:OS 
das eoinmissões seguintes: / 

l. a De .-fundos. 
2. a De analyse, e processos chimicos. 
:L n De economia domestica, e rural. 
4. n De agricultura. 
t>. a De artes, fabricas, e commercio. 
6. ~' De redacção de jornaes, programmas, e revisão 

de memorias. 
Art. i L Todas estas commissões serão por ora com

postas de tres membros cada uma, mas a Sociedade 
po1lerá augmentar' em assembléa geral o numer;.lf· destes, 
quando o julgue conveniente, e na impossibilidade de 
exereer. algum o seu emprego, .será subs.tituido por 
aqueJle, que em votos lhe fôr immediato~ 

Art. 12. Em falta do Vice:-Presidente, e Secretarios, 
servirão os seus lugares, o do Vice-Presidente o membro 
mais' antigo, que se achar no conselho, o de :[Se,tre
tarws o mais moderno, contando-se a antiguidade :Pelos 
diplomas. . . 

Art. 13. Todos os membros do conselho serão eleitos 
a escrutínio, o Presidente, Vice-Presidente, Secretarias, 
e Thesou.reiro com maioria absoluta, ou relativa, quan(lJ 
por dons escrutínios se não possa obter a absolJlía, 
O$ on,tros éom maioria relativa, ou a um só escrutlnio. 

Art. ~~. Servirão todQé~.por· um anno, á e~epção 



tlO Serretario, íJUC )l('fYÍrá por trt"~ :1nnu.'~ P rle llJU 
tt·r~o ,\o~ oítlro~, í}UC ('!\Colhido annualtuente, ~._. ,·on
~rv:~ra I'Or dou~ asnto~. Todos }'odc~m i-cr reclt•ilo~., 
c lhes é \it·ilo rt'cu:;ar o eutrw~go. 

A nontl':trão anuual do novo t~onsellto t'el'ú levada 
ao conhcciiucnto do Go\·cruo.~ 

' .CAPl'fl!LO I r. 
sonnE A tn:U:'\lÃO DO~ SOCIOS •:11 AS:o;t-:.\tHLt-:.\ ta:H.\1~~ t; 

.\ TTIUUl'lÇÜJ-:S lJl:st:\. 

Art. lã. Os sorio.~ so rcune1n CHl ~lS5WJublc~t.t geral, 
c h'nt ~s.~o puhlit•a no I•riuu.·iro tle JullJ•, tl" ratJa 
anno, c Jl.1rlieular oito ui:s.s dcj•ni~ •la :;es_.-.Ij,, puhlie.a, 
c tot)as as ,-czcs que a hem, tla Sodeclach~ foreJu ron-
Torauos pelo t•onscl h o. . , 

Art. lU. O Prcsitlentc, \"icc-Presideutt· c :-;,.tTt·lario 
do rons('lho~ occUI)alu t".Stes lugat·,·.s ('IH a~~c"Juldt~·a .!!t'raJ., 
e f'Jll sua falta a llJCsn1a cseolhc. •fUt·m os ~uJ,~tilua. 

Art. li. A 3$:'t"Jlll•lt•a uão St· c·on:'idera reuuhla, ·~ 
enl cst~Hlo tlf' cxcr<·cr suas allri ltuit:•ie:-;, ::.C IH (Jllt~ :'c 
achcru }lrcsentes., m~taclc c.~ 1nais uw~ p,·f•J Hlcno!i', do uu
nicro uos sheio:; clTt!et i\· os, rcsideu te•:-' ne:-:la e idade. 

Art. 18. A' a55cruf,léa, assi 111 reu 11 ida, rom petc : 
l. • Etn scs..'tio puiJJka ou rir o n:laLorio sobre os 

progresso~, c estado tla Socictl:u1t•. 
2.• Fazct· ler a:; Jnetnorias., c ••xamínar o:; ínYenlos, 

que ~•· lt~uhalll aprr:.;t•uta,fo it :5ot·ic•d;H!í·. 
:~." .AJju&lirar o5 fJI't~mios aos :nii<H't'~ das JHCJnorias .. 

ou ínvcnlo~~ cruc :t nu·~raa as.sernlJlt•a t:(Jroar. · 
4. • IJi~tr·iltuir os Jlrog-r:un tuas cotn i utl ic:aç~io õo:; IH·c

Jnio$, tJllC jul.zar con,·enicnfe:;. 
z;." Etn ~~~o particular OU\"Íl" o rc};Jtúl'io tio.;; 1raba

lho~ •lo t·on~J h o, c lotnar-lhc contas ela al'reraJar;io, c 
:&pplic~çâo dos fundos tl:t SociooacJc. -

(j.• ~outc:u· os utcntiJt·os CJUC devcnt foru1ar· o no\·o 
conselho, designando os sul'Picnlt~, Itu·a os das cont-
111 i~sües. 

-;.a Indicar os nlclhor~nicnlo~, que }lO~sanl ler lugat 
cn1 qualquet· ramo da Intlustrta, e as tJuanlias, fjUC lc
nhaut de ser cmpre~atlas cuttaes lllClhoratnculos, assin1 
conto nos outros t·antos üa tlcsj>cza. 

s.• Dcchlir as questões rcgul:uncntarcs, que pos~ant 
ser propostas pelo conselho_, c oerorrcu1 co111 as Inctlhlas 
conYcnicntt!S ás tlcspczas neccssarias, para que se não 
ache autorizado o mesmo conselho. 
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.• ;,· ". :;;::, : ,.·~-~~~~,'.6c'; ·: · 

:. U.0 ;J•,ina)J11CJltOiUl!nillÍ1' OU JlãO jl:ll':l :'1WÍ(JS I'JreciÍVOS, 

ou houora1·ios os,.c:andidaln~, qw~ fi I(~ fol't'lll projJo~to:-; 
}wlô cou~clho. . . · 

CAPITCLO Y. 

H~:U~IÕI-:S I>OS .\lE)lBBOS IHI CO\!'I:f.flu, E 
_ ATTUIBCIC:ÕES DESTE. 

".i:~:;.:: ~~t • 

··? .• ~·'<Art. JllCinln~os do c·onselllo adilliiii:'tr:diro s1· 
rcuncn1 cn1 $C.Ssão duas vezes eJn c-ada iJH'Z IJ:ts }'ri Jllt~í
l .. JS~ c terceit·:ts '}UÍnla:;-feiras~ t• extJ·:u_~nliJJ:!rÍalltc•Jlli~ o 
farão lotlasas ,·,~zes •JllC os lH'gori(Js da ~;,w;~~dadt· I; ~~\i
!.!'Íl'CJll • 
. , .Art. ~0. O conselho Jt;io ~e CfJil . .-id,•z·a n·u11idu. ,. ''IH 

estado. ale c~crccr suas allrílJLli':•i,~;-;') ~eiH que :'e :triH:In 
presentes uu1 lllCJuJ•ro~ :•o Htl'JlOS., de rada roiniuis:-~"iCJ. 
· Art. 21: Ao conscl h o :ts~ilil rt~tuticl CJ e1H 11 pele : 

1.0 O ~oYerno ccolJornko. c direrrãtJ du:' lle~w·j(J:; da 
Soeicdadc, ou r j udo as COJillJlÍSstics t7es rl(•r{ i r a~~ ... ~JII {(.';; de 
rcsoh·er qu:tllfltel" negodo da s11a eurnJwlt•Jtda. 

~.o .Arrecadar os fnndos da So,·j,•dadP~ 1.~ :tpplkar H os 
ohjcrtos~ (IUe Jlle forcnt iwlkados l"·la :t:-: . ..;t•Jttld{~;~~ :tqtit·l
Jas quantias., que a Jnes'JJJa IIw Iwu.Yc'.r dl'~i.~nad(). 

:.L o Alhnittir, ou não para socios cotTc~SJHJ1Jtknll'~ :1~ 
IK~ssoa~., que por algu1n <.los sorios elled i r os llw foruH 
iiHlicadas. · 

/f.° Chamar para suiJsliluir os Jnenlhros 1l:Js c·olnlnis
~õcs, que se acllaren1 in1possil•ililados de continuar no 
exercício de suas fune<_;ücs, afplellcs, c1uc Cllt Yotos lhe 
tiYcrcJn sido iinincd i atos. 

~.o Na sessão pulJlita cxpur os progl'e~S(J~" c estado da 
Sociedade. 

().o ])e!' ignar as 111 cn1or ias~ JnacJli n i~ 1 nos~ pro c ~~~sos, 
ele. quo lirer julgado dignos ·dos JH'Cinio~ proJJO:"Los. ou 
de JUCJH:ão Iwnrosa~ o indicar noros sol1n~ as Jnalerías, 
que entenda conYenicntes. 

7. o I\"" a sessão particular, imntrdiata {t ~(!ssão publica, 
1 :tprcsciÜarú o rclatorio dos lraiJalltos do JJlt="lllO conse

lho, :1s contas da receita., c despcza do :1nno findo: o 
orç:uncnto da receita para o auno ~~~.!!uinl:\c da quantia, 
que se der c c1n pregar HOS di Yersos r:uu os da d e:-:peza .. 

8. o Propôr., ou não, p:n·a ~ocios ell'ecliYo~, ou ltono
rario~., a~ l)('S~oas, que tiYere1n :-;ido indic;tdas por algu1n 
dos sodos cJTcrliros. 

./ 
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CAPITULO YI. 

SOBRE AS PREROGATIV.\S DOS SOCIOS. 

Art. 22. Todo o socio etTe~;tivo, correspondente, ou 
hDnorarío tem direi to : 

l. o De assistir á toda, e qualquer sessão da Sociedade, 
e de pro pôr por escripto qualquer meclida tendente ao 
melhoramento da industria, e andamento da Sociedade. 

2. o De examinar a Libliotheca, machinas, e estabele
eimentos da Sociedade. 

3. o De entrar no archivo, ver, e consultar as actas, e 
registros do conselho. 

Art. 23. Todo o soei o receberá um exemplar de qual
quer obra, jornal, ou memoria, que a sociedade fizer im
primir, ou publicar. 

Art. 24. Têm igual direito ás obras, memorias, ou 
jornaes impressos os subscriptores, que permanecerem 
por mais de um anno. 

CAPITULO VII. 

SOBRE OS CASOS, EM QUE SE P!mDE O TITULO, E DIREITO 

DO SOCIO. 

Art. 2õ. Perde com o titulo o direito de soei o effe
ctivo: 

i. o O que não pagar a contribuição mensal por um 
anno. 

2. o O que sahir para fóra da Provincia, sem o parti
cipar ao conselho administrativo. 

3. o O que, sendo membro do conselho, não compa
recer em seis sessões consecutivas, sem causa motivada. 

Art. 26. Perde com o titulo o direito de socio cor
respondente: 

i. o O que dentro do Imperio se não communicar com 
a Sociedade por tempo de dous annos. 

2. o O que pelo mesmo espaço, fóra do Imperio, não 
S3tisfizer as requisições da Sociedade, ou não motivar 
essa falta. 

Art. 27. Perde com o titulo o direito de soeio ho
norario: 

O que, podendo, não prestar protecção e favor á So
ciedade, sendo requisitado. 

:mcrsõEs DE 1831. 23 
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CAPITULO VIII. 

SOBHE A ARRECADAÇÃO, R CONTABILIDADE. 

Art. 28. Toda a qu:mtia, que tenha de ser arrecadada'~ 
r,u despendilln, o conselho fará participar por documen
l.o authentico ao Thcsoureiro, c commissão de fundos. 

Art. 2D. O Thcsourciro faz rffectiva a arrecadação, 
ou despeza, a commissão escriptura os documentos. 

Art. 30. Na ultima sessão de cada trimestre, assim 
eomo na ponultima de cada anno, dá o Thcsoureiro 
r.ontas tlas quantias recebidas, c rlespenuitlas, c elo fundo 
liquhlo existente, ou do estado ele to(la a receita~ e 
dcspeza. A com missão de fundos, a quem são enviadas 
as contas, cUt por escripto o seu parecer na sessão 
seguinte, acompanhando-o com os documentos, que o 
motivaram. 

Art. 31. O parecer da commis.são de fundos sobre o 
estado da receita, c rlespeza do anno inteiro ê submct
tiflo á. assemblé1 geral. 

Art. 32. A commissão de fundos, ouvidas as outras 
commissões, é tambem incun1lJida do orçamento da re
ceita, e clespeza para o anno seguinte. 

Art. 33. A commissão apresenta o seu orçamento 
em conselho, na primeira sessão do undecimo mez, para 
soffrer as alterações, quo o conselho julgar convonicntrs, 
c ser por rste proposto igualmente á nssembléa. 

CAPITULO IX. 

SOBRE A REVISÃO DAS MEMORIAS, INVENTOS, ETC. 

Art. 34. Na revisão, c exame das memorias, in
ventos, etc. dirigidos á Sociedade, seguindo as formali
t:!ades do estylo, se procederá de sorte., que, sendo 
possível, se não conheça o nome do autor senão de
pois que as mesmas memorias, ou inventos tenham sido 
julga elos dignos de premio ou menção honrosa. 

CAPITULO X. 

SOBRE A EXISTENCIA, E REFORMA DA SOCIEDADE. 

Art. 35. Esta Socieuade existente no Rio de Janeiro 
promoverá por todos os meios a ~eu alcance o cstábc
lecimento de outras srm~lh:mtes em cada uma 1l<1s Pro
víncias do Imperio. 



Art. 313. A Sociedade fará aos presentes estatutos 
quaesquer correcções, emendas, ou addicionamentos,~ 
que a experiencia mostrar necessarios á mesma para pro
mover a imlustria, unico objecto da Sociedade. 

Rio de Janeiro, 23 de Junho de !831.- Yisconde 
de Alcantara~ Presidentc.-Francisco Cordeiro da Silva 
Torres, Vice-Presidente.- Ignrtcio Alvares Pinto de Al
meiclrt, Secretario.- .To rio Fernandes Lopes, Thesoureiro. 
- Domingos Monteiro. - ~Manoel Felizardo de Souza e 
.Mello.- Fr. Cn.!itorb:o Alrrs Ferrrlo.- Canrlülo Baptú;ta de 
Olireira. - Le Cmde r!P Oc."ta.-;.- .Toaq11im Jn.~é Jlorlriqm's 
Torrr.l;. 

N. 231.- GUERRA. - E:'lt ~ DE AGOST0 D~ 1831. 

Manda prollibir njuntamentos de povo nas vizinhanças dos 
quartois c guardas. 

111m. c Exm. Sr. -Fazendo-se prejudiciaes á boa 
orclcm do serviço e tranquillidade publica, ajunta
mentos de povo, que em qualquer occasião possa haver 
nas vizinhanças de quarteis c guardas; determina a 
Regencia, em Nome do Imperador, que V. Ex. expeça 
as mais terminantes ordens para que se prohiba alli 
:Jquclles :1juntamentos. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Governo em 13 de 
Agosto de i83L -Manoel da Fonseca Lima e Silva. -
Sr.' José Joaquim ele Lima e Silva. 

N. 232.- FAZENDA .-El\1 6 DE AGOSTO DE !831. 

Dcclar:t sujeitas a inscripçao no Grande Livro as divida!! de 
qualquer origem, anteriores ao anno de 1827. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos~ do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias- da Fazenda c Presidente do The
souro Nacional: Faço saber á Junta de Fazenda da Pro
vincia das Alag(las fJUC, sendo prrscnte á Rcgcncia do 
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lmperio o seu officio n. 0 t~ de 26 de Fevereiro do cor
re;lte anuo, acomp:whado do requerimento de Isabel 
Vicencia da Sílva, relativo ao pagamento dos alugueis 
da suJ casa occup:HJa pela mesma Junta e sua Conta
doria, sem inscl'ipç:ão no Grande Livro da parte ante
rior ao anno de l827, IJa por bem, em nome do Impe
rador, Hespo:tder á mesma Junta que o ~ 1. o do art. 1. ~ 
da Lei de 15 de Novembro de i827, que reconhece como 
divida publica toda a di vida de qualquer na tu reza, origem 
ou classe constante de títulos veridir,os e legaes, con
trahida pelo Governo até o fim d~ 1.826, e o art. 6. 0 da 
mesma Lei, sobre a inscripção de taes titulos, não 
deixam lugal' a duvida alguma a respeito da inscripção 
da divida de que a supplicante pretende pagamento, 
quanto á que é anterior a 1827, e por isso não póde ter 
lugar o pagamento senão depois t.la feita a competente 
inscripção, e á vista do respectivo conhecimento, como 
Jetermina o art. i4 da di ta Lei. O que se lhe participa 
para sua intell1gencia.- João Rodrigues da Silva a fez 
no Rio de Janeiro em 6 de Agosto de 1831. - Candido 
Caldeira de Souz:.~, Ajudante do Contador Geral, a fez 
escrever. -Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 23:3.- JUSTIÇA. -EM Ü DE ACOSTO DE 1831. 

Decide s0brc a maneira de impôr as penas marcadas nos arts. !8 
n. o lO, e Mi n. o 2 do Codigo Criminal. 

A Regencia, em nome uo Impera(Jor, a quem foi pre
sente o officio de V. S. de 33 de l\iaio ultimo, manda 
responder a V. S. que tão infundada pareceu a duvida 
suscitaua na relação sobre a maneiea por que devam 
ser imposta;; a5 ptlftas marcadas no art. 18, n.~~~ lO, e nu 
art. 45, n. o 2, do Codigo Criminal, corno judiciosa a 
intelligencia dada por V. S., e offerecida na segunda 
parte do di to offi.cw, relativa a deverem os ré os de 
menor idade apresentar certidão delta antes da sen
tença final, a tim de lhes aprovei ta r os referidos al'tigos 
d!) Codigo, e ue praticarem o mesmo os que, ac.:hando-se 
no cumprimento da pena de galés, ti verem a idade de 
60 annos, para lhes poder ser tambem applicada a limi
tação ou declaração ao n. o 2 do art. 45 referido. 

Paço em o de Agosto de 1831.- Diogo Antonio Feijó.
Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco Aeaujo. 
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N. 234.-JUSTIÇA.-E~! 8 DE AGOSTO DE 1831. 

Recommrnda ao Bispo que dê immediata satisfação ás ordens que 
se lho expedirem. 

Exm. c Revm. Sr.-Representando novamente os mo
radores do campo e praia de S. Christovão a falta que ex
perimentam de soccorros espirituaes, sobre o que em 12 
do mez antecedente foi enviado a V. Ex. um requeri
mento para informar, ordena a Regencia, em nome do 
Imperador, que V. Ex. envie com brevidade a informa
ção exigida, porque, sendo necessario deferir ás partes, 
e fazer-lhes justiça prornpta, cumpre que V. Ex. dê 
tambem immediata satisfação ás ordens que se lhe expe
direm, e que, se pela Constituição ou pela lei V. Ex. se 
acha desonerado do seu exercício pastoral durante as 
sessões legislativas, convirá que entretanto designe 
quem faça as suas vezes, a fim de evitar-se o inconve
niente de móra gravosa ás partes e ao serviço publico. 

Deus guarde a V. Ex.-Paço em 8 de Agosto de 1831. 
-Diogo Antonio Feijó . ....:-Sr. Bispo Capellão-mór. 

N. 23ã.-FAZENDA.-El\I 8 DE AGOSTO DE 1831. 

Soure os livros da escripturação dos rendimentos dos registros e 
sua remessa para o Thesouro no fim de cada anno. 

Queira Vm. remetter quanto antes á Mesa do Thesouro 
Nacional os livros de receita e despeza de todos os ren
dimentos, que se cobram nos registros a seu cargo, 
desde o L o de Janeiro de 181:1. até o fim de 1828, em que 
serviu de administrador dos mesmos José Antonio Bar
bosa Tiramorros e dahi em diante os seus successores 
neste encargo; ficando na intelligencia de que no fim de 
cada um anno fiananceiro deverá apresentar neste The
souro semelhantes livros para serem flscalisados na fórma 
da lei ; para o que deverá Vm. prevenir-se de um jogo 
de livros proprios em cada um anno, rubricados e en
cerrados pela Contadoria Geral respectiva. 

Deus Guarde a Vm.-Rio de Janeiro em 8 de Agosto de 
1831.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. Vicente 
Ferreira d:1 Silva. 

(\) 2 -/ ~~ 
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N. ~36.-JUSTIÇA.-E:\1 ~ l)ll: ALiOSTO Dli: :l8:iL 

Recommenda toda :t attcnç~o na e~colha dos Comm::mdantcs da~ 
guardas municipacs. 

Convindo ao servíço puJJiico que os empregados sejam 
quanto ser possam da approvação c agrado {laquelles 
perante quem servem, c sendo as Guanlas l\Junicipacs 
um como ensaio das Guardas Nacionacs cuja crcação 
já se acha decretada, e onde os differentes Commamlantcs 
são da eleição daquellos a quem commandam, manda a 
Regencia, em nome do Imperador, que Vm. seja muito 
attento na escolha elos Commmandantes das Guanlas 
..Municipaes do seu districto, não empregando jámais 
pessoa que tenha contra si o voto elos seus concidadãos~ 
visto que taes empregos são ele sua livre nomeação. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em Q 
de Agosto de 1831.- Diogo Antonio Feij6. -- Sr. Juiz de 
Paz da Freguezia de lguassú. 

N. 237.- JUSTIÇA.-El\I 9 DE AGOSTO DE 4.831. 

Manda que os Offic!aes privativos dos Juizes de Paz na.o !açatu 
diligencias dos outros Juizes. 

Manda a Regencia, em nome do Impcraclor, que Ym. 
ordene aos seus OJilciacs que se não intromettam em fazer 
diligencias dos outros Juizes, além elos ele Paz, de que são 
privativos, a fim de se evitarem mil inconvenientes que 
na pratica estão apparecemlo, bem como duviclas que 
podem occorrer sobre a v a lida de de suas citações fóra 
dos seus Juizos. 

Deus Guarde a Vm.-Par,;o em H de Agosto de 1831.
DiogoAntonioPeij6.-Sr. Juiz de Paz do,Fregucúacle ...... 

N. 238.- IMPERIO.- EM 9 DE AGOSTO DE 1831. 

Declara a maneira por que devem ser remettidas ao Governo as 
propostas dos Conselhos Geraes de Provincia, bem como as 
representações dos mesmos Conselhos, e as dos particulares. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regcncia em 
nome do Im peractor o offieio de V. Ex. de 7 ele Dezembro 
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do a uno prQx.imo passado, no qual propõa a:> duvidas que 
se lhe offercccram sobre o modo por que se faz a remessa 
dos officios do Conselho Geral da Província: manda a 
mesma Hcgcncia responder a V. Ex. quo os Presidentes 
das Províncias nenhuma ingerencia têm nas propostas 
dos Conselhos Geraes, para quererem quo cllas lhes 
sejam entregues abertas; c que, quanto á via porque 
devem ser remettidas, claro é que as ditas propostas, para 
sua authenticidadc, devem vir por intermedio elos Presi
dentes, mas que as representações que podem ser do 
Conselho ou ele qualquer cidadão, póde o mesmo Conselho 
enviai-as directamente pelo Correio. O que participo 
a V. Ex. para sua intelligencia aquelle respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 9 de Agosto de i83l.- José L'ino Coutinho.- Sr. 
B1rão ele Itapicurú-merim. 

N. 239.- IMPERIO.- E~I 9 DE AGOSTO DE l83t. 

Declara que os empregados publicos que servem de membros do 
Conselho do Governo, devem accumular a dLula <.leste cargo 
aos vencimentos dos seus empregos. 

Illm. c Exm. Sr. -Sendo pres~mte á Rcgcncia o officio 
de V. Ex. datado de 4 de Março deste anno, em quo 
pede esclarecimentos áccrca da questão suscitatla na 
Junta da Fazenda dessa Província, que duvida pagar as 
diarias a tres membros do Conselho elo Governo, por 
terem igualmente assento na dita Junta: .Manda a mesma 
Regencia, em nome do Imperador, declarar a V. Ex. que 
aquellcs, que servem conjunct1mcntc os seus lugares 
com exercício no Conselho, percebem o:' seus respectivos 
ordenados, c as dia rias de Conselheiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- P<tlacio do Rio de Janeiro 
em 9 de Agosto ele 1831.-José Lino Coutinho.-Sr. 
Miguel Li no de Moraes. 

N. 2~0.- JUSTIÇA.- EM 11 DE AGOSTO DE 1831. 

.Manda inventariar todos os bens pertencentes á capella de Santo 
Antonio dos Pobres. 

A Regencia, em nome do Imperador, manda que 
V. S., tomando contas c fazendo inventariar todos os 
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bens pertencentes á capella de Santo Antonio dos Pobres, 
cujas chaves estão entregues a um Sargento-Mór ou 
Tenente-Coronel que mora proximo á mesma capella, 
remetta de tudo uma cópia authentica a esta Secretaria 
de Estado, podendo deixar as chaves da referida cape1la 
ao mesmo individuo que actualmente as tem, se o achar 
digno disso. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em f f de Agosto de 
f83i.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Nicoláo da Silva 
LislJOa. 

N. 24f. -MARINHA. -El\1 11 DE AGOSTO DE f&'H. 

Providencia sobre o fornecimento de remedios a bordo dos na
vios de guerra onde não houver a praça de Doticario. 

A Regencia, em nome do Imperador, tomando em 
consideração o que no officio de cópia inclusa infor
mára o Cirurgião-Mór da Armada, tem resolvido que, 
deixando de haver a bordo da Presiganga a praça de 
Boticario, se forneça ao Cirurgião da mesma náo uma 
ambulancia provida de remedios, para serem applicados 
nos casos urgentes e a enfermidades ephemeras; de
vendo, além disso, proceder-se a respeito dos remedios 
de torna-viagem na fórma indicada pelo ·mesmo Ci
rurgião-.Mór, independente porém de novo contra c to 
com o Boticario fornecedor, visto que, pelo que ora se 
acha em vigor, é elle obrigado a receber taes reme
dios sem prejuízo algum da Fazenda, e só com o en
contro de sua importancia na conta dos que tenha 
fornecido, c se lhe não houverem pago ou houver de for
necer, como tudo consta do respectivo termo, cuja 
cópia acompanhou o officio dessa Intendencia, datado 
de 27 de Novembro do anno passado. O que participo 
a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em H de Agosto de f83L 
-José .Manoel de Ahneida.-Sr. Antonio Joaquim do 
Couto. · 
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N. 2'.,2.-JUSTIÇA.-EM 12 DE AGOSTO DE l83L 

Louva o acerto das medidas tomadas em conselho a bem da 
tranquillidade publica. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á Regencia o oili
cio de V. Ex., datado do i. o do corrente, em que 
menciona as medidas que em conselho adoptára a bem 
da tranquillidade publica, que felizmente ainda não 
fóra perturbada nessa Província, cuja continuação e 
caracter serio de seus habitantes, o zelo e actividade 
de V. Ex. tanto afiançam; manda a mesma, em nome 
do Imperador, louvar o bom acerto das medidas, e a 
promptidão com que as tem feito executar; outrosim, 
que, continuando seus desvelos a bem da causa pu
blica, faça que tenham mui religiosa observancia as 
Leis, principalmente as de 6 c 14 de Junho, Decretos 
de H~ do mesmo mcz, c de 9 de Julho, a fim de que, 
seguros os cidadãos pacíficos, e desviada a seducção 
dos perversos, nem a tranquillidacle publica seja pertur
bada, nem os innocentes sejam opprimidos; e dest'arte 
cada vez mais se convença o cidadão, que só é livre 
quando as Leis imperam, as autoridades são obedecidas; 
e calam -se os interesses e paixões parti cu la rcs que as
tuciosos procuram sempre encobrir com os nomes de 
patria e liberdade. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio ele Janeiro 
em 12 de Agosto de 183L-Diogo Antonio Feijó.-Sr. 
Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 243.-JUSTIÇA.-El\1 13 DE AGOSTO DE i83l. 

Declara que a disposição do art. 312 da Lei de i6 de Dezembro 
de i830 alterou a do art. tH da de 20 de Setembro do mesmo 

anno. 

A Regencia, á vista do seu officio datado de 2 do 
corrente em que participa que, tendo o Promotor do 
Jury de denunciar os impressos incendiarios, que im
punemente se publicam nesta Côrte com geral escan
dalo dos cidadãos pacíficos e respeitadores da lei, o não 
tenha feito até então; c que julgava-se desonerado da 
responsabilidade pela falta elas condições exigidas no 
art. õl da Lei de 20 de Setembro do anno passado; pa
recendo V. S. annuir a semelhante pretexto sem se 

DE€1SÕES DE J8~l. 2<1 
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lemLrar tal vez que ayuella legislação se adw alterada 
pela de H3 de Dezembro do mesmo anno, quo no art. 312 
declara expressamente os easos, em quo o Promotor deve 
intentar a accusaç,ão, sujeito á responsabilidade decretada 
no ~ 5. o elo art. 1.2ü da mesma lei~ que não exige 
condição alguma, manda, em nome do Imperador, que 
V. S. immccliatamente faça responsaiJilisar o actual 
Promotor; a 1í m de que, pelo immcdiato se proceda 
contra taes impressos; tendo V. S. diante dos olhos 
o ~ !t,. o do art. i29 do Codigo Criminal, e art. 1.3 (la 
Carta de Lei de 6 de Junho elo corrente anuo, c que 
participe por esta Secretaria as diligencias, a quo pro
ceder, c do resultado deltas para t1arcm-sc as conve
nientes providencias. 

Deus Guardo a V. S.-Paço em !3 de Agosto de i83L 
...,.._flíogo Antonio Feijó .-Sr. Nicoláo da Silva Lisbóa. 

N. 2íí.-Ii.\IPEH.IO.-EY t:J Dl\ AGOSTO DE 1831. 

Declara as attribuiçõcs que competem ás Camaras 1\Iuniclpac:a 
rclatlYamcnte ao cxcrcicio da medicina. 

Tendo levado ao conllceimento da Rcgencia o o file i o 
da Camara Municipal da Vi!Ll de Aracaty 111 data de 
!6 de Junho elo anno pass:1do~ no qual, dando cum
primento ao que lhe fôra determinado em Portaria 
de 16 de Abril do dito anno~ informa sobre as licenças, 
que concedêra p:tra curar, a Joaquim Emilio Ayres, 
c Lourenco Antonio do Amaral : manda a mesma 
Hegencia~ em nome tlo Imperador, pcb Secretaria ele 
Estado dos Ncgoeios do Impcrio~ declarar á referida 
C:unara que, com quanto lhe pertença a grande tarefa 
da saurle publica, podendo c devenuo examinar os tí
tulos dos que exercitam a arte de curar, e até dando 
licença aos doutores e cirurgiões estrangeiros para 
curarem no seu mu.nicipio, uma vez que, examinados 
por um Jury de facultativos, sejam considerados em 
lwas circumstancias, não póde comtudo a dita C:unara 
dispensar a pessoa alguma dos competentes títulos, c 
antes pelo contrario deve muito cuidar em que sem 
elles ninguem cure. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.3 de Agosto de 1831. 
-José Lino Coutinho. 
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N. 21;).-BJPERIO.-E.u 13 DU AtiOST() J)lJ: i831. 

Declara quem deve substituir o Director dos Cursos Jurídicos 
na presídencia tlas Congregações dos Leu tes. 

Sendo presente á Regcnc·ia o ofilrio de :lO de De
zembro do anno passallo, em que Vm. participa o que 
a Congregação dos Lentes desse Curso Juriúic:o re
solveu sobre a duvida relativa á pessoa que eleve sub
stituir ao Director na presidenda das di tas Congregações: 
A mesma Hegencia, em nome do Imperador, hJ por 
bem declarar, que ao mais antigo por sua carta de 
J. .. ente compete presidir, menos quando succcda que 
algum dos Lentes tenha o titulo de Conselho, ainda 
que mais moderno seja, pois neste caso compete-lhe 
presidir ás Congregações em virtude da Lei que ailllh 
subsiste. 

Deus Guarde a Y m .-Palacio do Rio tlu Janeiro em 
13 de Agosto de 1831.-José Lina Co1~tinho .--Sr. Lou
renço José HilJciro. 

N. 246 .-:MARINHA.-El\1 13 DE AGOSTO DE l83l. 

Sobro a remessa pela Intendcncia de S. Paulo do rnappa do cs~ 

tado dos armazens c a respeito do rendimento das crcnas. c 
outras fainas feitas no Arsenal de Marinha. 

A Regencia, em nome do Imperador~ a quem foi pre
sente o officio que Vm. lhe dirigiu com data de 11 do 
mez prox.imo findo ; h a por JJem que Ym. continue a 
remetter a esta Secretaria de Estado, pelo menos tri
mensalmente, um mappa semelhante ao que acompa
nhou o citado ofllcio, para quo o Governo possa estar 
sempre ao facto, assim do estado dos armazens, e conta
bilidade desse Arsenal, como das construcções navaes 
a seu cargo, resolvendo igualmente pelo que respeita á 
lancha, destinada ao serviço do Patrão-mór desse porto, 
que a despeza que se fizer com a sua construcção seja 
inteiramente por conta da Província na fórma das or
dens communicadas á respectiva Presiclenc.ia, em Aviso 
de 18 de Novembro de 1828 ; e outrosim que os ren
dimentos das crenas, e outras fainas feitas por esse Ar
senal sejam recolhidos --aos competentes cofres na fór
~na da Lei~ cessando qualquer arbitrariedade que possa 
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ter havido na arrecadação de taes rendimeutos. emlw
ra continuem elles a ter a util applícação que Vm. re
fere~ com tanto que se não posterguem j~mais as for
malidades legaes~ in dispensa v eis em semelhantes casos. 
O que particfpo a Vm. para sua intelligencia e execu
ção. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Rio de Janeiro em f 3 
de Agosto de i83L-José Manoel de Almeida.-Sr. In
tendente da Marinha da Província de S. Paulo. 

N. 247 .-MAHINHA.-EM 13 DE AGOSTO DE i83J. 

Sabre que especie devem ser feitos os pagamentos aos operario> 
do Arsenal de Marinha e á marinhagcrn dos navios da 
Armada. 

Em solução ao que Vm. representára em seu officio 
de hoje~ tenho de significar-lhe, que os pagamentos dos 
operarios do Arsenal da Marinha devem ser feitos na 
mesma especie em que se fazem os do Arsenal do Exer
cito, observando-se a respeito dos da marinhagem dos 
navios da Armada a pratica até agora seguida em con
formidade das ordens desta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Agosto de 1831. 
-José Manoel de Almeida.-Sr. Antonio Joaquim do 
Couto. 

N. 248.-IMPERIO.-EM 16 DE AGOSTO DE i83L 

Declara que os pronunciados em summario de policia não po
dem exercer empregos publicos. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em nome, do Impera
dor, á vista do que o antecessor de V. Ex. expóz em 
seu officio de 9 de Dezembro do anno passado, a respei
to da duvida de serem ou não admittidos ás reuniões 
do Conselho do Governo, para que foram eleitos, os Te
nentes Coroneis Bernardo Antonio de Mendonça e Ja
cintho Paes rle Mendonça~ por se acharem pronunda-
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dos em.surnmario de polida : manda declarar 1 V. Ex. 
para sua intelligencia, que pelo art. 8. o ~ 2. o da Cons
tituição: taes indivíduos não podem cxercer_e~pregos 
puLlicos emquanto se acharem fóra dos seus d1re1tos po
liticos por sentença, e muito mais um lugar tão im
portante como o ele Conselheiro do Governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
iü de Agosto de 183L-José Lino Coutinho.-Sr. Ma
noel LoLo de Miranua Henriques. 

N. 249. -I.MPERI() .-EM 16 DE AGOSTO DE 1831. 

Declara que o Conselho do Governo não póde mandar passar cer
tidões do que pertence meramentt1 á Presidencia ; e que esta 
não deve negar as certidões que lhe forem pedidas. 

A Hegencia, em nome do Imperador, Manda pela Se
rretaria de Estado dos Negocios do lmperio participar 
~o Vice-Presidente da Província do Espírito Santo, 
em resposta ao seu officio ele 2 de Junho do anno pas
sado, communicando a deliberação tomada pelo Con
selho do Governo a respeito de uma certidão negada 
na Secretaria da Presidencia, que o dito Conselho não 
pCde mandar passar certidão elo que pertence mera
mente á mesma Presiclencht. mas sim do que constar 
ue suas actas, por quem serviu ele seu secretario; fican
do porém o referido Vice-Presidente na intelligen
cia de que se devem passar certidões de tudo quanto 
fór pedido pelas partes interessadas, a fim de melhora
rem sua sorte, defendendo sua honra, fazenda e vida, 
ao que todos têm igual direito. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 1.6de Agosto de 1831.
José Lino Coutinho. 

N. 200.-GUERRA.-E:u 16 DE AGOSTO DE 183!. 

Estende o favor do Aviso de 26 de Julho do corrente mmo ás 
praças addidas e aggregadas, e mesmo ás ~entenciadas que 
têm vencimento pelo3 (;ürpos. 

Em additamento ao Aviso de 26 de Julho antecedente 
pelo qual se determina a maneira de abonar as quan
tias decretadas par:1 as praças de pret dos corpos d:1 



guarniç~o, no corrcnta anno financeiro :tenho de com
municar a Vm. que não só eleve contemplar as pra
ças cffcclivas, mas ainda as additlas c aggregadas. e 
mesmo as sentenciadas que têm vencimento pelos 
corpos. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Governo em i6 de 
Agosto de t83l.-JJfanoel da Fonseca Lúna ~ Silra.
Sr. Ignacio Viegas Tourinho Rangel. 

N. 2:Jl.- Imperio.- EM 17 DE AGósro DP: !831. 

Declara que o~ Presidente~ da~ Província~ nenhuma ingercncia 
fêm nas posturas da~ Camara5 l\Iunicipaes, as quac.~ sómentc 
são sujeitas A approvaçrro dos Conselhos Goracs. 

Sendo presente à Rogcncia) em nome do Imperador, o 
officio do Vice-Presidente da Província do Espírito 
Santo na dat1 do i. o de Junho do anno passado, em 
que pcrlc providencias a respeito do procedimento, 
que julga arbitraria, da Camara Municipal da cidade 
ela Victoria, em fazer publicar as suas posturas, sem 
primeiro dirigir cópia clellas ao Governo ela Provín
cia : Ma nela a mesma Rogcncia, pela Secretaria de Es
tado dos Negocias do Impcrio, responder ao referido 
Vice-Presidente que, longe ele ser arbitraria, como 
suppõc, o procedimento daquclla Camara, é antes cohe
rontc com a Lei do 1. o de Outubro de 1828, pela qual 
nenhuma ingerencia têm os Presidentes das Provindas 
nas posturas das Camaras Municipacs. que pela dita Lei 
são submetticlas sómontc á approv<lção dos Conselhos 
Gcraes. 

Palacio do Rio <le Janeiro em 17 de Agosto <le !831. 
-José Lino Coutinho. 

N. 252.- IMPERIO.- EJU 18 DE AGOSTO DE l83i. 

~randa despedir os estrangeiros que exercem empregos publicos. 

lllm. c Exm. Sr. -Tendo chegado ao conhecimento 
da Regcnrh que por muitas Provineias do Imperio se 
rncontnm alguns rstranp:riros <Ir differentes naçõrs 
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i'Ulptegados em diversos lugares publicas, com escanda
losa violação da Constituição do Imperio e quebra dos 
i nteresseg c regalias dos cidadãos brazileiros que lhe 
cumpre zelar, a mesma Regencia, em nome do Impe.;. 
rador, ordena que V. Ex., examinando escrupulosa
mente a naturalidade de semelhantes empregados nessa 
Província, haja de os despedir, preenchendo os lugares 
:\ssim vagos com cidadãos brazileiros natos, adoptivos 
ou naturalisados; sem com tudo entt·arem neste numero 
aquelles Officiaes estrangeiros do Exercito e Marinha 
que, segundo a Lei da fixação das força~ de 2~ de No• 
-rembro de 1830, devem ficar no serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
W ele Agosto de 1831.- José Lino Coutinho.-- Sr. Presi
d<·nte da Provinda ele ... 

N. 2~3.- FAZENDA.- EM !8 DE AGOSTO DE 1831. 

Lxigc das Juntas de Fazenda as vias de letras, conhecimentos e 
officios de remessas para Londres, e trimcnsalmente uma nota 
da importancia de taes remessas. 

Bernarclo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
!\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thcsouro Na
rional. Faço saber á Junta da Fazenda da Província da 
Bahia que a Rcgcncia, em nome do Imperador, ha por 
h~m determinar á mesma Junta que envie sempre a este 
Thcsouro uma via das letras que tomar sobre Londres 
c dos conhecimentos· de todos os generos que remctter 
para alli ou para qualquer outra parte ela Europa, para o 
pagamento dos emprestimos brazileiros; e outrosim 
duas vias dos respectivos oJiicios de avisos, especificando 
:t:;; letras, seu cambio e gencros que remetter a cada um 
dos contractadores, c no fim de cada trimestre uma nota 
geral do importe de taes remessas. O que cumprirà.
.Toão Rodrigues da Silva a fez no Rio de Janeiro em 
IR de Agosto de 1831. - C:mdido Caldeira de Souza, 
:\juclante do Contador Geral, a fez escrever.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 
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~. 2::54. --- ..VIARINHA.- E:u 18 DE .-\GOSTO IH.: 1831. 

Declara a especie da moeda em que deve ser effectuado o paga· 
rnento aos Officiaes desembarcados e avulsos. 

Em solução ás duvidas que fazem 9 objecto do seu 
officio de 16 do corrente, tenho de signitlcar-lhe: L 0 , 

que os Offieiaes . d~l Armada que se acharem desembar
C:ldos e os avulsos do corpo de artilharia da Marinha 
deverão ser considerados como desempregados , para 
assim serem pagos dos respectivos soldos em notas do 
Banco; exceptuando porém aquelles que estiverem alis
tados no corpo de Voluntarios da Patria, que. se con
templarão como empregados, apresentando em seus re
cibos um signal do respectivo Commandante, como se 
pratica no Exercito; 2. 0

, que, tanto o Jnontepio e pen
sões como os soldos dos Officiaes Generaes que forem 
membros do Conselho Supremo Militar, deverão ser 
pagos do mesmo modo que o ~ão os soldos dos Ufficiaes 
empregados, isto é, metade em notas e metade moeda 
de e.;ollre, llcando porém excluidas as gratilicações, que 
serão satisfeitas unicamente na primeira das mencio
n:!das especies; 3. 0 , que os Oillciaes de Fazenda, de 
S:mde, de Nautica e Apito que se acharem embarcados 
deverão ser considerados como os Officiaes da Armada 
em pregatlos; e 4. o, flnalmen te, que os vencimentos do 
corpo acaclemico e comp~mhia dos Guardas-Marinhas 
se paguem como soldos; ficando Vm. na intelligencia 
de que as maiorias, comedorias c casas s~o gratificações, 
assim como as rações, e como taes devem ser pagas em 
notas; os vencimentos porém de triados deverão ser 
pagos como ás praças a que corrcspondem. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em i8 de Agosto de 1831.
José Jlanoel de Almeida.- Sr. Antonio Joaquim do Couto. 

N. 2õti.- GUERB.A. - Ku i :J DE AGOSTO DE :l83i. 

Nomeia uma commissão para proceder a exame do material 
entrado no Arsenal do Exercito c dcpositos militares. 

Convindo ter conhecimento exacto de toclo o arma
mento, correame c equipamento entrado nos armazens 
para se S"! ber o numero do que e~tá perfeito, qual o ;q·-



ruín!tdD, e liem ~1ssim aquetle que c:ow pt'qucnos con
certos póde ainda ser util" tem a Begenda. ''·m nome do 
Imperador, nome;HJo a Vm. c o Capitão do Corpo t1e 
Engenheiros Manoel Peixoto de Azeredo para a com
missão de um semelllémtc exame a que Vm. deverá 
proceder com urgeneia, dirigindo-se ao Arsenal do 
Exercito e mais tlepositos daquelles ohjcetos, chamando 
os mestres das oífidnas que achar precisos para o. exame, 
para o que ficam hoje passadas as neeessarias ordens á 
Junta da Fazenda dos Arsenaes do Exercito. O que par-' 
ticipo a Vm. para seu conhecimento e execução, re
commendando-lhe a possivel exacção no desempenho 
desta commissão de que dará eireumstanciada conta. 

Deus Guarde a Vm.- Pala cio do Governo em Hi de 
Agosto de 183,1. - Manoel da Fonseca Lima e Silva. -
Sr. Francisco Carlos de l\loraes. 

N. 256. -GUERRA.-EM 20 DE AG05TO DE i8:H. 

Manda remover para a Thesouraria Geral das Tropas os archiV(;S 
dos corpos que estejam debaixo da arrecadação da Junta da 
Fazenda dos Arsenaes do Exercito, Fabricas e Fundições. 

Julgando-se mais adaptado e conveniente, que com 
preferencia a qualquer outra Estação, existam na The
souraria Geral das Tropas os archivos dos corpos exis
tentes do Exercito não só para serem alli pagos os venci
mentos de praças que ainda restam, como por ser este 
o antigo costume, tendo assim as partes mais faeilidade 
para obterem as certidões precisas a bem de seu direito: 
Determina a Regencia, em nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, que a Junta 
da Fazenda dos Arsenaes do Exercito, fabricas 8 fun
dições faça remover para a dita Thesouraria aq adles 
archivos que estejam debaixo da sua arrecadação, e que 
tenham sido dos corpos mencionados. 

Palacio do Governo em 20 de Agosto de i83i. -Ma~ 
noel da Fonseca Lima e Silva. 

DECISÕES DE {83i. 21) 
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N. 257.- FAZENDA.- EM 20 DE AGOSTO DE 1831. 

1\landa que o dizimo do algod<1o exportado seja calculado pd'J 
preço à a pauta sem abatimento algum. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do The
souro Nacional. Faço saber á Junta da Fazenda d;1 
P:vovincia de Pernambuco que, sendo presente á Rv· 
gencia o seu otllcio n. o !2 de 4 de Março do corrén te 
anno, em que pede declaração ácerca da duvida que 
tem suscitado sobre os 1.0 °/0 do dizimo do ~d
godão exportado na fórma das Instrucções que acomp.'.l·· 
nharam a Provisão de 5 de Janeiro ultimo, manda, em 
nome do Imperador, responder á mesma Junta que o 
dizimo do algodão-exportado é calculado sobre o preço 
da pauta semanaria, sem abatimento de beneficio, con
ducção, ensaccamento ou outra alguma despeza. O que 

, se lhe participa para sua intelligencia e execução. Fran
cisco da Costa Barros da Fonseca a fez no Rio de Janeiro 
em 20 de Agosto de l83i. Candido Caldeira de Souza~ 
Ajudante do Contador Geral,. a fez escrever. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 2~~8.-FAZENDA.-EM 2'.& DE .AGOSTO DE i83L 

Declara que as mercadorias de um nàvionaufragado devem papr 
direit(.r.; .'P:pu;·ta~ão sendo sendo despachadas para consumo. 

[krrnn1o .Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
::\iagr::;,t:H.lc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ne0;ocios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
einnal.·- Faço saber á Junta da Fazend:1 da. Proviu
da do Rio Grande do Norte que_ a Regencia, em nome 
do lnperador~ por Immediata Resolução de 9 d.o pre-
·;;entc., tomada em Consulta do Conselho da Fazenda dt: 
18 de Abril antecedente, sobre o officio da Junta da 
Fazenda de Pernambuco, tte 27 de Agosto do anuo 
passado, em que participa terem os Otllciaes da Alfan
dega dessa Província cobrado os direitos das mercado
rias que se salvaram do brigue- americano Oriente, nart
fragado nos limites da costa da Provincia, tendo sabido 

' 
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dos Est<ulo~-rnidos P'tra Buenus-Ayr.·s~ lloave por ht'nt 
resolver qut~ os direi tos sejam rcstilniclos a quem se 
mostrar le.~J,·:1lHWH te :n1torizado~ n que os Olliciaes 11:\ 
Alfan!lCfta oL1nram mal em colm1r senwlhantcs direitos .. 
pois que o naufragio recla.ma auxilio o protecção elo paiz e 
não oppressão ; que o navio naufragado considera-se em 
viagem~ e nenhuns direitos de consumo deve pagar uo 
paiz C iH cuja costa naufragou; não sendo para alti o seu 
destino. O que se llle participa para sua intelligenda e 
execução. João Hodrigues da Silva a fez no Hio de Ja -· 
neiro, em 22 de Agosto· de 1831. Canclido Caldeira de 
Souza, Ajudante do Contador Geral~ a fez escrever.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N 2tsu.- IMPEHIO.--. El\1 22 nE AGosTo nE ts:JL 

SoJJrc as penas que devem ser infligidas a um Juiz do Paz qw~ 
mal cumpre os seus deveres, e a um Vcro:1dor que nem a~eita 
o cargo, nem allega escuSa.. 

Sendo presente ú Hegencia a representação do Con
scllw Geral ela Província de Pernam1mco na data de 28 
ele Fevereiro do corrente anno, pod inr1o providencias 
áccrca do procedimento de Joaquim Manoel Carneiro 
da Cunha, c elo Juiz de Paz de Ipojuca Joaquim Aurelio 
Pereira de Carvalho: manr1a a mesma Hegencía, em 
Nome do Imperador, peTa Secretaria de Estado dos Ne
gocias elo Impcrio participar ao referido Gonse1l:o, que 
quanto a este Juiz de Paz tom lugar o que se acha já 
estalJeleciclo no art. 12 da Lei de (j de Junho clcste anno, e 
pelo que pertence· áquelle Cunha, que eleito Vereador 
da Camara Municipal,, nem aceita o cargo, nem allega 
escusa, deve reputar-sé incurso nas penas do Codigo 
Criminal, artigo sobre á:'desobediencia, omquanto não ha 
outras medidas legislativas, que comprehemla este e 
outros semelhantes c:~sos omissos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Ag-osto de t8:3i. 
- José Lino Co·ntinho. - : · 
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N. 260.- JUSTIÇA- E~t 22 DE AGOSTO DE l83i. 

Approva a divisão do serviço da Correcção do crime da Côrte 
e Casa. 

A Regeneia, em Nome do Imperador, a quem fiz pre
sente o officio de V. S. de 13 do corrente, em que V. S. 
participa ter dividido por tres Desembargadores o serviço 
da Correcção do crime da Côrte e Casa, em eonformidade 
do art. 9. 0 da Carta de Lei de 6 de Junho do eorrente anno, 
Ha por bem Approvar esta medida; conformando-se em 
tudo o mais que V. S. ex pende no seu citado officio. O 
que communico a V. S. para sua i~telligencia e go
verno. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 22 de Agosto de !83!. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Paulo de Figueirôa 
Nabuco Araujo. 

N. 261. ;_JUSTIÇA.-- E:l\1 22 DE AGOSTO DE i83i. 

Manda arrecadar os bens pertencentes: á capella de S. Christovão. 

Exigindo o Capellão da capella de S. Christovão que 
se ponha em arrecadação toda a prata e mais objeetos 
pertencentes áquella capella, a Regencia, em nome do 
Imperador, ordena que V. S. faça receber do mesmo 
Capellão, e pôr debaixo de segurança, tudo quanto alli 
existir, remettendo uma lista aesta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. 8,- Paço, em 22 de Agosto de 1831· 
-Diogo Antonio Feijó- Sr. Nicoláo da Silva Lisboa. 

N. 262.- FAZENDA.- EM 23 DE AGOSTO DE 1831. 

Approva e manda continuar a pratica de dar-se de tara 8 e w 
libras em cada rolo de fumo. 

Bernardo Pereira de V .asconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios, da Fazenda e Presidente do Thesouro 



no ~~OVEI\i'\0. 19í 

N ~•cional ~ Faço s:1lJer i Juntét ela Fazenda da Pro
vinda do Rio Grande do Sul que~ en1 vista do que 
informou em seu offleio n. o 33, de G de Junho deste 
anno~ e da resposta do Conselheiro Procurador da 
Corôa~ Soberania e Fnenda National e mais pareceres 
da l\iesa do dito Thesouro, ácorca do requerimento 
de Manoel José de Campos Porto, Houve por bem a Re
gencia, em nome do lmpcrador, deferir a pretenção 
do supplicante, determinando que subsista e continue ;; 
pratic:1 que havia na dita Provinci::J ele dar-se de t:.1ra 8 
e iO libras em c:lda rolo de fumo, segundo o seu tam3.
nho, por estar em conformid~de eom a que se observa 
nest1 Côrtc; sendo, portanto, improcedente a opposição 
dos arrematnntcs dos meios direitos da Alfandega contra 
a dita pratiea, pelo julgamento a que se recorreu por 
arbitras, pois que não só assim a acharam antes da sua 
arrematação, como que, em attenção a ell2., se fez o 
calculo do rendimento que serviu de base ao contracto. 
O que se p::~rticipa á mesma Junta para sua intelligeneia 
e execução. Justino José de Araujo a fez no Rio de 
Janeiro em 23 de Agosto de 1831. Marianno Pinto Loba
to, Contador Geral da 2. n Repartição, a fez eserever .
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 263.- JUSTIÇA.~·· EM 2õ DE "\GOSTO DE i83L 

Manda entregar á capella de Santo Antonio dos Pobres â Irman
dade do mesmo Santo. 

Tendo os Padres Barbadinhos entregue a Capella de 
SJnto Antonio dos Pobres, onde interinamente se acha
vam, manda a Regencia, em nome do Imperador, que 
Vm. a deixe sob a administração da Irmandade de 
Santo Antonio dos Pobres, isto sómente no que diz res
peito á Igreja, Sacristia e tudo o mais que fór indispen
savel ao Culto; de que lhe .fará entrega . por um inven-
tario. 

Deus Gu:rrde a Ym.- Paço, em. 2:;-; dr /'.1~·osto de i83l. 
-Dioqo Antonio Fe~jó- Sr. Provedor das C:1pelhs, 

l\1 2 ~I 



Explica o fim fla Portari;t llc 9 Lle ;,laío que mandou proceder a 
noya elcif~[to de Juiz de Paz ::a frcguczia üo Plrahy. 

}!anda a Hec:encia~ em nome elo Imperador, pela Se
creta da de Est:~do dos Negucios da Justiça, declarar á 
Camara l\Iuniripal da villa de S . .João do Principe, que 
a Portaria de U de 1\I:tio ultimo, que mandou proceder 
a nova eleicão de Juiz do P:1z na frc~:wczia do Santa 
Anna do Pirahy, teve por fim uuicamc'nte que houves~ 
sem Supplcntes que sul"stituisscm os proprictarios em 
suas faltas, como J1em ~;e flcprc1JCndc da citada Portaria, 
expedida em conscqlHmeia ela representação da referida 
Camara de 12 tle Abril tlcste anno, e não para ser pri
vado do sêu emprego o actual Juiz do Paz, que foi le
gitimamente eleito. O que a mesma Camara Ltrá constur 
por edital. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2() <le A[.(osto <ie 1831. 
~JJiogo Antonin Feijó. 

N. 2Gri.- J USTH;,~A.- E:u ~ü DE ,\.GOSTO DE 1831. 

Resolve:. duvidas soLrc a execução do art. .1,. o da Lei do H de Sc
ternlJro ue 1830 o art. 3. o do D2creto de 14. de Junllo 1831. 

Sendo presentes á Hcó·cncia, em nome do Imperador, 
as duvidas oiiereddas por Vm. em seu olllcio de 11, de 
Julbo ultimo so!n'e a intelligencia do art 4. o da Lei 
de :li de SetemlJt'O (lo anno passado, e do art. 3. o elo 
Decreto de 14 de Junho deste anno, expedido em vir
tude da Carta de Lei de 6 do dito mez: l\Iancla a He
gencia declarar a V m. em solução á primeira duvicla que 
por ora, cmquanto a Assemhléa a não resolve, se con
·servem como até aqui as divisas dos Juizes de Paz; e 
qu~nto á segunda que o ser~iço ordinario das guardas 
municip~1es, o numero das pessoas, etc., etc. deve ser por 
Vm. rcguL:do segundo as circumstaneias; attendendo 
mui to a não incommoclar de balde os cilladãos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
2G de Agosto de 1831.-Dio,qo Antonio Peijó.- Sr. 
Juiz. de Paz da fregucz.ia de Suruhy. 
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Hcelara quo nos traballws do Trem (J Arscnars a que s;1o ccm
dcmnado~; os Vai1ios cumprcilClldcm-sc o::> ele !JOrdo dirigidos por 
ArsenD.C3. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo de responder a V. Ex. 
ácerca do Aviso que 1uc dirigiu na dat:1 de i 7 do cor
rente, exigindo saber se os v;1dios condemnaclos pelo::; 
Juizes de Paz aos tniL:dlws tlo Trem c Arsenacs podem 
ser transferidos para o servil,· o de lJOrdo das embarcações, 
se me oHerecc dizer a V . .Ex. tiW\ sondo tacs trabalhos 
de borc1o dirigidos pelo Arsenal, devem se entender 
tomprchendido.s na scutenr;a Llos Juizes. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Paço, em 26 de Agosto Je 
-1831.- Diogo Antonio Feijó .-Sr. José Manoel tlc AI

• 1 meH .. a. 

N. 2{)7.- JUSTIÇA.- EM 27 DE AGOSTO DE 1831. 

Sobre as penas em que incorrem os desobedientes, e processo a 
tal respeito. 

Ao Governo foi presente o seu officio datado de hon
tcm, em quo refere a cleso!Jedicncia de Bernardo José 
Borges, não só recusando prestar-se ás rondas que lhe 
tocam, como at6 a falta de respeito com que o tratou na 
occasião em que~ Vrn. lhe incrcrnva essa falta, pedindo 
providencias a tal resv~ito. Se lhe responde, para sua 
intelligencia e execução, que no art. 128 do Cocligo 
Criminal estão marcadas as penas em que incorrem os 
desobedientes, e no art. H. o da Lei de H) de Outubro de 
!827 o processo a tal respeito~ devendo entender-se que 
a intim?.ção por escripto do Commandante da esquadra 
ou ronda, c a certidão clella é suHidcnte para ter lugar 
o dito processo; outrosim, que tão necessario é que a 
autoridade não ultrapasse suas attrilmições, como que 
não deixe impune qualquer falta de respeito e obediencia 
deviua ao encargo que a Lei lhe conüou, sendo respon
savel por semelhante omissão, como é expresso no art. 
iõ6 do citado Cod igo . 

Deus Guardo :t Vm.- Palaeio do Rio de Janeiro em 27 
de Agosto de i8~H.-Diog6 Antonio Fe1]'ó.--Sr. Juiz de 
Paz Supp!en te elo Enijenho Velho. 

7 ....... tl '-•' ~· .:. 
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N. 2fl8.- ESTHANGEIROS.- E~129 DE AGOSTO DE 1831. 

Manda prestar ao Capitão Barral da Marinho. de guerra Franceza 
todos os auxilios prcr-isos nos trabalhos hydrographicos da 
costa do Brazil. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Encarragado de N egocios 
de Sua .!Yii!gestatle o Hei dos F'rancezes participado que o 
seu Governo havia encarregado o Capitão Barrai da 
fra.Q·ata franceza Emulacclo de continuar os trabalhos 
hyclrographicos do Almirant~ Houssin, estendendo-os na 
costa do Brazil, desde a ilha de Santa Catharina até o 
Cabo de Santa Maria; requerendo do Governo Brazileiro 
que haja de prestar-lhe a protecção que possa ser mister 
para o complemento desta operação de interesse geral, 
determinou-me a Hegencia, em nome do Imperador, 
que a V. Ex. communicasse o referido, recommendan
do-lhe que haja de fornecer ao dito Cornmandante Barral 
todos os auxílios que, sem prejuizo da Fazenda Publica 
ou vexame dos povos, estejam a seu alcance, a fim de 
progredirem observações tão uteis aos navegantes, o sa
tisfazer-se o que requer o representante da nação Fran
ceza, que com a Brazileira conserva a mais perfeita ami
zade c harmonia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Governo, em 29 
de Agosto de 1831..- Francisco Carneiro de Campos.
Sr. Felieiano Nunes Pires. 

N. 269.- FAZENDA.- EM 29 DE AGOSTO DE l83L 

Sobre um contracto de arremataçâo de rendas publicas. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magcstadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negoeios da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional. Faco saber á Junta da Fazenda da Província de 
Santa Cath<irina que, requerendo pelo dito Thcsouro o 
Capitão José Felix Pinheiro Silva ser indemnizado da 
quantia de 43oaooo, que mo:~trou por certidão ter pago 
nos cofres da mesma Junta, de 1 por cento e propinas do 
contracto que havia arrematado em 30 de Outubro de 
1829, do imposto de õ rs. em Ii!Jra ele carne verde pelo 
trir-nnio de 18~{0 a 1832, com o fund::nnento não só d1.' 
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dever-lhe aproveitar a Lei de 2G de Setembro do mesmo 
anno, que isentou os arrem:ltantes de quuesquer rendas 
publicas do pag-amento de tacs propinas, como tambcm 
de se ter publicado a dita Lei nesta Côrtc a 3 do dito 
Outubro e verificado a 30 a referida arrematação, houve 
por bem a Regencia, em nome do Imperador, confor
mando-se com a resposta do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania c Fazenda Nacional c mais pareceres 
da l\fesa do Thcsouro, não annuir ao requerimento do 
supplicante, por isso que bem c devidamente se tenha 
effectuado a dita arrematação pelas leis que regulavam, 
c a citada só tinha o seu effcito desde 24 de Novembro 
do dito ::mno de 1829, em que foi publicada na Provín
cia. O que se participa á mesma Junta para sua intclli
gencia. Justino José de Araujo a fez no Rio de Janeiro 
em 29 de Agosto de 1.831. Marianno Pinto Loba to, Conta
dor Geral da segunda Hcpartição, a fez escrever.--
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 270.- FAZENDA. -CONSULTA DO CONSELHO DA 

F AZE~DA DE 30 DE AGOSTO DE 1831. 

Fixa a iutelligencia dos 7. 0 Tit. 7. o do Alvará de 28 de 
Junho de 1.808. 

Senhor.- O Padre Fr. José de S. João Evangelista, 
provido Vigario cncommendado da Freguezia de Nossa 
Senhora do Desterro de Tamby, por Provisão do Ordi
nario de um anno, de que houve posse em 13 de Junho 
do anno proximo passado, requereu a este Conselho 
assentamento da respectiva congrua. 

Pareceu ao Conselho indeferir o requerimento do 
supplicante, por ser a Provisão do Ordinario annual, e 
que elle requeresse pela Repartição competente; e foi 
esse o despacho que se lhe lançou em sua supplica, cuja 
execução, todavia, ficou suspensa até resolução de Vossa 
l\Iagestadc Imperial, por pedir consulta a este respeito o 
Conselheiro Escrivão da Fazenda, que foi de voto con
trario, seguido elos Conselheiros José Caetano de An
drade Pinto e José Fortuna to de Brito. 

Parece a estes ultimos Conselheiros que o despacho 
é illegal e contrario á pratiea observada no mesmo Con
:::elho, em iclenticas cirrnm~tan~~ias: 1h quéll nenhum pre
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juizo rem ú Fazenda Pu1Jlú;a senão devida fiscalisução. 
Que n despacho é itlegal, p:1rcec á vista da tcrminan te 
di.sposic;ão do tit. 7 o~ 7. 0 da Lei ele 28 de Junho de 1808, 
que diz: -Hei por bem ordenar que todas as folhas de 
orclcn;uJos, pensões, juros c tenças, ou outras quaesqucr 
que se hajam de 1ngar pela minha !leal Fazencla, á exec
pção das da despeza miuda do expediente dos Tribunacs, 
Armazcns c Secretarias de Estado, sejam proccss:Hias no 
Conselho, sob pena de nullidade, c de não serem aiJo
nacias aos Thcsourciros as c!espezas que satisfizerem por 
liUaesqucr outros titulas ou folhas que não sejam laYra
das no referido Conselho, a quem ilca pertencendo o 
:1sscntarnento geral elo todos os títulos de despeza de con
tinwlção ou ::mnuacs da minha Heal Fazenda.-- A Lei 
não fez distincção ele serventi::J. vitalícia, ou temporarla 
de um ou de m:lis armos, para pertencer ou deixar ue 
pertenecr o assentamento ao Conselho; o Tribunal, em 
execução da Lei, sempre mandou abrir assentamento, a 
todos os Provimentos, fosse qual fosse o tempo ela sua 
tluração, c não ha motivo para ora se seguir o contrario. 
O argumento que ex-adverso se faz é: se este Vigario, 
pelo seu Provimento, que expira em Junho elo corren
tl~ anno, não póde entrar em folha subsequent e das 
Gongruas que h a de processar o Conselho, para que se 
llw Jw de fazer assentamento? Nisto porém ha Uni'.l con
fusão de idéas. Assentamento e folhas são cousas entre 
si mui distinctas. O assentamento habilita ao emprega
do para haver d.a Fazenda Publica o seu mantimento, 
que é de trato successivo e diario, pelo tempo do seu 
exercício, contado da sua posse, segundo o tempo por 
que é provido. A follw é um Llespacho resumido, que 
comprehende uma ordem ou Decreto geral, passada ao 
Thcsourciro, dos ordenados, pensões c juros, c conteútla 
em um Alvará, assignaclo pelo Imperante, para que, den
tro do anno da mesma folha, se pague aos illhos dclla 
ou empregados ahi descriptos. Nem todos, pois, que têm 
assentamento entram na folha; excluídos são os que não 
têm titulo de exercício assentado para o anno eujo pa
gamento rege a folha. Mas póde delle cobrar o onlenaclo 
que deixou de entrar em folha, por esta razãoJ sem que 
lhe esteja assentado? Não, certamente. O assentamento 
é a sua habilitação ele mantimento. O modo por que o 
deve cobrar é a folha ou titulo supplementar della, que o 
Conselho e só o Conselho pó de expedir, segundo as pala
vras da Lei acima transcriptas:- por quaesquer outros 
lituJos ou folhas que não sejam lavradas no referido 
Conselho.- Dizer pois o Conselho que a p::trtc requeira 



á H.epartição comvctento, parece aos di los Conselheiros 
que é desconhecer que só cllc cxclusivamcnto., pela Lei, 
póclc habilitar os empregados para coiJrarem da Fazenda 
seus mantimentos. Torlas quantas razões de cxccpr;ão ou 
pratica contraria se possam apontar contra esta t!i:-;posi
ção tla Lei funclamcn tal do Tllcsouro ~ se deve haver 
como outros tantos almsos c corruptelas, com quo.; por 
longo tempo, a arbitrariedaue tem tomado o posto o 
acção da Lei. Rio de Janeiro em U do Março <le 1s:n, 
armo 10. 0 da Imlopcncloncia e do Imporia.- Leonardo 
Pinheiro de Yasconcellos.-José Fortunato de Brito Abreu 
Souza e Menezes.- João Sabino de ~Mello Bulhões Lacerda 
Castello ]Jf'(mco.- João Prestes de lllcllo. -~Manoel José 
de Souza ]?rança. 

Foi voto o Conselheiro José Caetano de Amlrado 
Pinto. 

Como p::trc1:c ao Escrivão da Fé1zcnda.-Puço em 30 do 
Agosto de 1831. 

FnANcrsco DE LIMA E SILVA. 

Jos1t DA CosTA CAHY"\LHO. 

Jo:\o B[L\ULIO Mo~Iz. 

Bernardo Ptreira de Vasconcellos. 

N. 271.- FAZENDA.-E:.I :H DE AGOSTO DE 18:31. 

Declara que os direitos ele exportação do algodão devem ser pagos 
na Provincia que o exporfar. 

Bernardo Pereira Jc Vasconcellos.; do Conselho de Sua 
Magestado o Imperador, Ministro e Sccret;1rio de Est:1do 
dos Negocias ela Fazenda c Prrsidentc do Tllesouro Na
cional. Faço saber á Junta da Fazenda da Província das 
Alagôas, que sendo presente á Regencia o seu officio n.

0 

17 de 2 de Março elo corrente anno, em que pede csclare
cimen tos sobre a deliberação que tomou de fazer arreca
dar ahi o dizimo e Consulado de sabida do algodão expor
tado para as Províncias limi trophes, h a por bem, em 
nome do Imperador, responderá mesma Junta que os re
feridos direitos devem ser pagos na Província que ex
portar o algodão para fóra do Imperio, como se colligc 
dos arts. Lo e :1." da Lei tlc 4 de Dezembro ele 18:30, es
tando por isso, quanto a rste genero, revogado o Decreto 
de 31 de Maio de 1825. Quanto aos receios qnc allcg·a 
ileerca da difficuldade e demora dos mencionados rendi~ 

l 

I 
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mentos nos seus cofre:=;, destruidos ficam á vista das 
providencias dadas na Provisão que lhe foi expedida em 
i9 àe Agosto do anno passado. O que cumprirá. Pedro 
José da Camara a fez no Rio de Janeiro em 31 de Agosto 
de 183L Candido Caldeira de Souza, Ajudante do Con
tador Geral, a fez escrever. -Bernardo Pereira deVas
concellos. 

N. 27~.-JUSTIÇA.-EM 31 DE AGOSTO DE 1831. 

:\lauda organizar a eslatistica judiciaria. 

Exigindo a Camara dos Deputados urna estatística 
judidaria de,~ta cidade e seu termo, contendo as cir
cumstancias expressadas na requisição da cópia inclusa, 
manda a Regcnci:l, em nome do Imperador, que V. S. 
satisfaça a sobredita ex igencia. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 31 de Agosto de t8:H. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Paulo de Figueirôa 
NaLnco Araujo. 

Requl!!!lção de uma estatlstlca judiclarla desta 
cidade e seu termo, a que se rerere o A viso da 
data desta. 

L o O numero de causas cíveis e crimes, distriJJuidas 
em cada um dos cinco annos passados, mencionando-se o 
numero destas que obtiveram sentença pró, e o numero 
daquellas que foram eentenciadas contra. 

2. o Nas crimes declare-se a qualidade, idade, sexo e 
naturalidade do accusado. 

3. o O numero das causas que se acham demoradas no 
pró ha 10, 20 e mais annos, declarando-se nas cíveis 
desta classe a qualidade, 5exo e naturalidade do autor e 
réo, se vieram por appellação. 

4. 0 O numero de presos que existem nas cadêas desta 
Córte, sua idade, qualidade, sexo e naturalidade. 

5. o O tempo que ali i têm estado. 
6. o Por quem são susten lados os presos pobres, de que 

consta este alimento, e a despeza que com elles, com as 
cadêas e com seus empregados faz o Estado, vindo cada 
parcella especificada. 

S(:)cretaria de Estado dos Negocios da Justiça em 31 
de Ago,.:.to de !831.-João Carneit'O de Campo$. 
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N. 273.-FAZENDA.-EM o L o DE SETE;IIBRO DE 1831. 

Sobre a applicação dos saldos disponi veis das Thesourarias para 
pagamento dos emprestimos brazileiros em Londres. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional. Faço saber ã Junta da Fazenda da Província da 
Parahyba que sendo presente á Regencia o seu officio 
n. o õO de 20 de Julho elo corrente anno, á cerca da duvida 
que se lhe offereceu relativa á continuação das remessas 
para Londres, para pagamento dos emprestimos brazilei
ros, por não estar na Lei do Orçamento orçada tal clespeza 
para essa Província, Manda, em nome elo Imperador, 
responder á mesma Junta que deve continuar a fazer 
as remessas que lhe têm sido ordenadas na conformidade 
do que ultimamente se lhe recommendou, por Provisão 
de 17 de Agosto passado, em solução ao arbítrio proposto 
no seu officio n. o 18 de 23 de Fevereiro do corrente anuo, 
pois que, estando o Governo autorizado a applicar o 
saldo disponível, existente nos cofres das Thesourarias 
Provinciaes, depois de satisfeitas todas as suas despezas 
legaes, para outras decretadas na Lei do Orçamento, 
nenhum inconveniente póde haver no cumprimento das 
ordens que se lhe tem expedido a semelhante respeito. O 
que cumprirã. Pedro José da Camara a fez no Rio eleJa
neiro em o !.0 de Setembro de 183L CandidoCaldeira de 
Souza~ Ajudante do Contador Geral, á fez escrever.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 274.-FAZENOA.-EM 2 DE SETEMBRO DE !831. 

Recommenda se não concedam licenças para botequins e tavernas 
sem que os impetrantes mostrem ter pago o respectivo imposto 
do anno anterior. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, que o en
carregado do expediente da Intendencia Geral da Poli c ia 
expeça as precisas ordens para se não concederem pela 
mesma Repartição as licenças do costume aos collectados 
do imposto sobre botequins e tavernas, sem que estes 
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apresentem os respc~ctivos conhrcimcntos dos pagamen
tos dos annos anteriores. a fim ele se evitar o deleixo em 
que até aqui tem estado 'a arrccadat;ão do dito imposto. 

Bio de J:meiro em 2 de Setembro de 1831.-Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 27~.-- ll\1PEHl0.- E:\1 2 DE SETl\IBRO DE 1831. 

Dá providencia~ a lJem do ensino primaria nas escolas pu
blicas. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo chegado ao conhecimento 
da Regencia o máo estado em que quasi g-eralmente 
se acham logo em seu começo as escolas elementares de 
ensino mutuo, que o Estado com sacrificio não pequeno 
tem procurado estabelecer e espalhar, a fim de metter 
na massa geral dos cidadãos a primeira e mais essencial 
instrucção, de ler e escrever, sem o que se não pócle 
dar melhoria de industria, e nem de moralidade, e isto 
talvez pelo pouco cuidado da parte elas municipalidades, 
a quem cumpre prestar uma escrupulosa attenção em 
negocio de tanta transcendencia: A mesma Regencia, 
em nome do Imperador, sempre solicita em promover 
o bem estar Çlos cidadãos brazilciros, ha por bem que 
V. Ex., fazendo conhecer ás municipalidades dessa Pro
víncia o desgosto que lhe tem causado um tal conheci
mento, exija dellas maior solicitude sobre as escolas 
que se acharem estabelecidas em seus respectivos mu
nicípios, nomeando para lnspcctores homens de adequada 
intelligencia na ma teria e conhecido patriotismo, que 
velando sobre o estado das aulas, methodo seguido. 
conducta dos mestres, e aproveitamento dos discípulos, 
ueem ás sobreditas municipalidades exactas c amiudadas 
contas do que forem notando., para se providenciar a 
respeito. Outrosim que incumbam aos seus respectivos 
Fiscaes o cu.idado de verem si as escolas estão sempre 
abertas nos dias que não forem feriados, e pelas horas 
marcadas para cada uma das sessões de ensino, quér de 
manhã, quér de tarde; ficando os professores certos 
que, do conhecirnento deste em diante, não poderão 
receber seus ordenados, sem apresentarem eertidão ele 
frequencia, p::~ssatla pelo respectivo Fiscal do districto 



<·m que ensinam. E final mcn to que V. E:..:. C\i:.:. inclo 
das munici p:ll idadrs conllcc i men tos C\ a c tos dn t I'CS em 
tres mezcs sobre o bom ou múo estado de tacs c:;LJ!Jele· 
cimentos, informe com o qnc llle occorrer~ p:na se pro
videnciar como fôr do mister. 

Deus Gu<lrtlc a V. Ex.- Pabcío do llio de Janeiro em 
~2 de Setembro de 1831.- José Lino Coutinho.- Sr. 
·Prcsiclcnle da Provinci:.~ de .... 

N. :!7ü. - UIPEtHO. -- E.it S oE sE.TE)IDHO n:~ ·!8 H. 

Mant.la estabelecer o ponto do3 cmpreg;ulos na Administração du 
Correio Geral desta Curte. 

Chegando ao conhecimento da Hegencia, que a maior 
parte dos empregados rla Administração do Correio Geral 
desta Côrte entra para a sua Repartição fóra das horas 
cstabcloeiclas, faltando por- isso ao serviço ele que estão 
encarregados; c não clcvenc!o continuar um abuso que 
se torna prejudicial ao publico~ e de máo exemplo para 
as outras H.epartições: ha por bem a mesma Regcncia, 
em nome do Imperador, que Vm. sujeito a um ponto os 
referidos empregados, fazendo assento das horas em 
que cada um entra, e enviando-o no fim do mez a esta 
Secretaria de Estado para se conhecer os que são pon
tuaes no cumprimento de seus deveres. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2 de Setembro de 1831. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Caetano Luiz de Araujo. 

N. 277.- JUSTIÇA.- E:n 2 Di;; SETEMHBO DE i831. 

Declara que tendo a Santa Cas[L da Misericordia renunciado o 
privilégio de Juiz privativo, deve cessar a nomeação deste. 

Participo a V. S., para sua intelligencia, que, tendo 
a Santa Casa da :i\Iisericorllia renunciado o privilegio que 
tinha de Juiz Privativo, deve conseguintemonte cessar 
a nomeação de tal Juiz. 

Paço em 2 de Setembro de 1831.-Diogo Antonio Feijó. 
-Sr. José Paulo de Figueirôa Nabuco Araujo. 
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N 27R.- JUSTIÇA.- EM 2 DE SETEMBRO Dl~ 18:H, 

Solicita a coadjuvação dos milicianos no servirço das guardM 
municipacs. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Representando-me hontem o 
Commandante Geral das Guardas Municipaes que o Com
mandante do ·4. o regimento de Milicias Manoel João 
Goulart se negara a dispensar os milicianos de seu com
mando para coadjuvarem as mesmas guardas, bem como 
me participára o Juiz de Paz Supplente da villa deIta
guahy que alguns milicianos do corpo de artilharia de 2. 11 

Hnha igualmente se negavam a prestarem á requisição 
dos Commandantes de esquadra o juramento marcado 
na lei por temor e ameaças do Commandante daquelle 
corpo; e não podendo o serviço das referidas guardas 
fazer-se com a regularidade que as actuaes circumstan
cias exigem, nem delle tirar-se o fructo que se deseja 
sem que os milicianos as coadjuvem nos lugares onde 
houver delles necessidade, dirijo-me novamente a V. Ex. 
para que, fazendo expedir neste sentido circular a todos 
os Commandantes de taes corpos, ellcs se prestem ás 
requisições que lhes forem feitas, assim pelo Comman
dante Geral das referidas guardas como pelos respectivos 
Juizes de Paz, c por este meio cessem de uma vez as re
clamações destas autoridades a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 2 de Setembro de 
183:1..- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Manoel da Fonseca 
Lima e Silva. 

N. 279.- IMPERIO.- El\1 :3 DE SETEMBRO DE !831. 

Declara que o Substituto nomeado para a cadeira de Hygiene 
da Academia Medico-Cirurgica, tem as mesmas attribuições 
dos Lentes, comquanto não esteja este lugar creado por lei. 

Sendo presente á Regencia, o officio da Congregação 
dos .Lentes da Academia Medico-Cirurgica desta Curte 
na data de 29 do mez passado, solicitando esclareci
mentos a respeito da~ attribuições do Lente Substituto 
da cadeira de Hygiene Joaquim José da Silva: ba por 
bem a mesma Regencia, em nome do Imperador, decl:lrar 



qne ellc, emquanto exel'C~'r o magisterio na dita cadeira, 
deve gozar de todas as <l ttrihuições de Lente, e como 
tal ser convocado para as Congregações, argumentar nos 
exames, e presidir aos dos seus discípulos; e que não se 
aehando creado por Lei o lugar de substituto das ca
deiras de medicina da referida .Academia, quiz fazer 
conhecer pelo Decreto da nomeação do referido Joaquim 
José da Silva, que providenciava interinamente, attenta 
a necessidade do exercício da respectiva aula. O que 
participo a Vm. para o fazer presente á dita Congrega
ção. 

Dr.us Guarde a Vm.-Paço em 3 de Setembro de 
,j 8:JL-José LinaCoutinho .-Sr. Joaquim José Marques< 

X. 280.- FAZENDA .. - EM 5DE SETEMBRO DE i83i. 

Manda ac~it:lr o ofl'erecimento dos empregados da Alfandega. 
da Côrte para prestarem seus serviços em defeza do dito Esta
beledmenton:t qualidade de soldados da Patria. 

Tendo levado ao conhecimento da Regencia o officio 
de V. S., que acompanhou o offerccimento feito pelos 
Officiaes da Alfandega para prestarem os seus serviços 
em defcza do Estabelecimento em que servem, alistan
do-se para isso como soldados da Pa tria, a mesma Re
gencia, em nome do Imperador, á vista de tão patrio
ticos sentimentos, que lhes manda louvar, h a por bem 
aceitar-lhes tal offerecimento~ e determina que V. S. 
empregue Oi; ditos Officiaes como julgar mais conve
niente, em defesa desse Estabelecimento, podendo para 
isso requisitar o necessario armamento ao Arsenal do 
Exercito~ a cuja Repartição vão expedir-se as precisas 
ordens. 

Deus Guarde a V. S.-- Paço em t> de Setembro de 
i831.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. Coi)
selheiro Juiz da Alfandega desta Côrte. 

BF.GISÔES DE i8:H, 27 
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210 DECISÕES 

N. 2-81.- JUSTIÇA.- Ei\1 Ü DE SETEMBRO D.~ 1~831. 

Declara subsisten_te a Provedoria de capellas e rrsiduos, e como 
deve ser feito o provimento do EscriviTo, Solici tallor, e mais 
·Offieiacs. 

A Regencia, em nome do Imperador, manda declarar 
a Vm. em resposta aos seus officios de 22 de Junho e 22 
de Agosto proximo passado, que subsiste a Provedoria 
de capellas e residuos com os seus respectivos Officiaes 
(em que se não comprehende o Promotor e Thesoureiro), 
que devem continuar no desempenho de suas attri
buições; e que o provimento do Escrivão, Solicitador e 
mais Officiaes devem ser feitos na conformidade das leis 
que tem regulado o modo como, e as autoridades por 
quem devem ser providos os omciaes de Justiça. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 6 
de Setembro de i831 - Diogo Antonio Feijó.- Sr. J.uiz 
de Fóra pela Lei, da cidade de Cabo Frio. 

N. 282.- JUSTIÇA.- EM 9 DE SETEMBRO DE i83f . 

Manda responsabilisar os juizes que absolveram um funcclonario 
falsificadôr das eleições para Juiz de Orphãos da villa da Par
nahyba. 

Tendo sido denunciado pela Camara da villa da Par
nahyba da Província de S. Paulo o Desembargador 
Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chichorro, 
por haver falsificado as eleições para Juiz de Orphãos 
daquella villa, introduzindo nos Pclouros o nome de 
um cidadão em que nenhum Ele i to r votára, e em c rija 
casa o mesmo Desembargador se achava hospede, foi á 
pouco absolvido de semelhante crime pelos Desem
bargadores Carvalho, Vernecke, Cunha e Ferraz, sendo 
vencidos Pinto, Barbosa e Siqueira, com o pretexto de 
o ter feito por descuido, haver-se o mesmo denunciado, 
e não ter surtido eiTeito a dita eleição. Attendenc!o o 
Governo que, se taes motivos salvassem da responsabili
dade aos Magistrados, nenhum castigo jámais se lhes 
imporia, illudindo-se assim a Lei, e tornando-se semc-
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ibantementc nominal a maior garantia dos cidadãos 
contra as prevariações de semelhantes empregados: 
manda a Regcncia, em nome do Imperador, pela Secre
taria de Estado dos Negocias da Justiça., fJUC o Supremo 
Tribunal de Justiça faça immediatarn(~llte responsa
bilizar -os Juizes que tal sentença proferiram, dando 
parte do resullado pela refet'iua Secretaria de Estado, 
para darem-se as ulteriores providencias. 

Palacio do Rio de Janeiro em O dD Set~mbro de 1831.
Diogo Antonio Feijó. 

, N. 283.-IMPEHIO.- EM 12 DE SETEMBRO DE !831. 

Sobre a maneira por que no Thesouro se hilo de fazer os p:lga
mentos das despezas por conta do l\Unisterio do Impcrio. 

Illm. c Exm. Sr.-Exigind-o a regularidade do ser" 
viço que tudo, quanto houver de ser pago no Thesouro 
Publico por conta da dotação das differentes repartições 
de cada l\linisterio seja sempre autorizado pelo respec
tivo Ministro; e torn:mdo~se por outro lado muito 
morosa a escripta que então seria precisa para todos os 
objectos em rarticular: A Regenera, em nome d-o Im~ 
perador, querendo conci'liar um e outro inconveniente., 
ha por bem que V. Ex. expeça as ordens necessarias 
para que no presente anno financeiro se pague no The~ 
souro Publico, independentemente de avi8os particu
larcE, tudo quanto for·em ordenados, pensões, gratifi
cações, etc., pertencentes ao 1\Iinisterio do Impcrio, que 
sejam flxas e marcadas por lei, e que tiverem assenta~ 
mento no mesmo Thesouro, cxceptuando apenas aqui tio 
que arbitrariamente foi dado pela Lei do orçamento 
para as despezas de cada uma das estações a cargo da dita 
Repartição do lmperio, c que serã: acompanhado dos 
respectivos avisos para o seu pagamento, ou seja men
salmente, ou por trimestres, como melhor convier. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 12 de Setembro de 
1831.-José Lino Coutinho.-Sr. Bernardo llereira t~e 
Vasconcellos. 



DECISÕES 

N. 28&.- MARINHA.- E:ll i~ n<~ sF.TEMnno DE ,u~:$L 

il!anda que ns despczas com o costeio dos paquetes seja.o feitas por 
conta do Ministerio do Irnpcrio. 

Illm. e Exm. Sr.- Competindo á Hepntição dos 
Negocias do Impcrio o supprimento das dcspezas com o 
costeio dos Paquetes; e não convindo, que pela da 
Marinha se despenda quantia alguma, ou applique 
qualquer gencro para semelhante objccto, por quanto 
as som mas, que pela Lei do Orçamentó, ora em vigor, 
foram consignaclafl para as despezas <.lesta não devem 
ter outra applic<lção, além da designada na mesma Lei; 
previno a V. Ex. de que aos referidos Paquetes sómente 
se deverão p:restar pela lntendencia da Marinha de 
Santos, aquelles soccorros precisos para o clesempenho 
das suas commi::;sões, ministrando-se immediatamente 
por conta da sobredita Repartição do lmperio as quantias 
em que taes soccotTos importarem, pois do contrario 
não só virão a faltar os n1Pios de occorrcr ás despezas 
á cargo da Hepartição da .Marinl1a; mas tambem con
tinuarú a 1wver confusão de contas e conseqnente 
difficuldadc de se conhecer com cxactidão o que real
mente se despende com os objectos de despeza de cada 
uma das mencionadas Repartições. 

Dens Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 4.2 de Setembro de 18:ii.- José Manoel de Almeida.
Sr. Presidente da Provincia de ... 

N. 28~).-lMPER[O,- Ku i~ DE SETEMBRO DE 1831. 

Sohre as providencias pedi<las pelas Camaras Mnuícip..'les ele Saba
rá e Baepcndy na Província de 1\Iinas Gcraes para e.xecucção ela 
Lei do L 0 de Outubro de :1828, na parte relativa aos Fiseaes. 

111m. c Exm. Sr~. Sendo prcscn te á Regcncia o officio 
de V. Ex. da da ta de H de Junho do sorren te anno, acom
panhando outros das Camaras Municipaes das villas do 
Sabará e Baependy, que pedem providencias= Lo para 
obrigar a servirem os empregos de Fiscaes os cidadãos 

,que parn elles forem nomeados, e par<t serem punidos os 
que desobedecerem ás ordens e mambdos lcgaes destes 
empregados municipacs; ~?.o para qne seja extensiva aos 
Fiscaes nome:1dos para as capei las curauas a isenção facul
tada aos das cabeças elas freguezias pelo Decreto de 25 de 
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' Novembro do 18~:9, expedido pelo l\liuisterio da Guerra ; 
3. 0 para que se designem as pessoas de quem os Fiscaes de 
fóra da vil!J se devem ~ervir para o desempenho de seus 
deveres, visto o in:pedimento do Secretario e Porteiro 
marcados pela lei, que devem residir· na vil!a., e nãn 
podem girar com os Fiscaes : A mesma H.eg:encia ha por 
bem, em nome do Imperador, declarar a V. Ex que, 
quanto ao 1. o artigo, vai ser proposto á Asscmblóa 'Geral 
para dar as providencias requeridas ;·quanto ao 2. 0 é 
muito conveniente que se amplie aos Fiseaes nomeados 
para as e a pcllas eul'adas a d isposiçiio do c i ta do Decreto; c 
quanto ao 3. 0 cumpre que, para coadjuvarem os Fiscacs 
no desempenho dos seus deveres, as Cama r a:~ nomc<'D:1 os 
Ajudantes do Porteiro que forem neeessarios, na confur
midade do Art. 82 da Lei do L 0 de Outubro úe 18':?.8; c 
que os mesmos Físcacs poderão deprecar ás competcnte:
au toridadcs dos rcspec ti vos dis trictos os Ofik iacs de Jus
tiça, quando forern precisos. 

Deus Guarde a V. Ex. Palado do Hio d:• Janeiro em H, 
de Setembro de 18:H .-José Lúw Coutinho.--· ~:r. Mllrwel 
lgnacio de Mello e Sousa. 

N. 285.-IMPERIO.-E.M ilk DE SETE1HlHQ DE {i)3L 

Sobre a administração dos prodlos urbanos, rusticos ou baldios 
que se achavam incorporados na c.olonia Suissa de Nova Fri
burgo. 

Tendo a C:unara dos Sí·s. Deputados resolvido que ~ja 
incumbiu a a Cama r a Municipal ua villa de Nova li"ribur
go da administração in te ri na de todos os predios urba
nos, rusticos, ou baldios, que até agora se achavam incor
porados na colonia suissa, ficando a seu cargo o cuidado 
de os conservar, beneficiar e melhorar, se~·undo as suas 
qualidades c destinos : Assim o Manda a Regencia, em 
nome do Imperador, pela Secretaria deEstado dos Nego
cios do lmperio participar á referida Camara Municipal 
para sua in telligcncia e execução, na certeza ue que no 
tim de cada anno deverá dar pela dita Secretaria deEsta
do u~a conb geral da sua administração, na qual propo
nha Igualmente o que lhe oecorrcra beneficio dos mesmos 
predios. 

Palacio do Rio de Janeiro em :U de Setembro de 1831. 
-José Lino Coutinho, 
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N. 287.-FAZENDA.- Ell 1;) DE SETb:MBRO DE 183L 

Provitl'encia a res.peito da cunhagem da moeda nacional de 
ouro e prata. 6' 

O Provedor interino da Cas·a da Moeda Emílio João 
Valdetaro, fique na intelligencia de que se tem ap
provado a medida cconomica, que em seu officio de 
2n do mez ultimo participa ter tomado sobre a pre
paração dos }amina(lores, por isso que se não acha ainda 
suspenso por lei o cunho das moeda& de ·ouro, e prata, 
na conformidade do regimento da mesma Casa, e das leis 
em actual vigor; c outrosim que faça Ievantat· os novos 
bustos rom as competen les modHicações nas legendas, 
devendo comtudo observar que nada se deve alterar 
do que estiver legalmente estabelecido, a respeito do 
peso, valor, inscripção, typo e denominação das moedas. 

Rio de Janeiro em H> de Setembro de 1831.-Ber
Mrdo Pereira de Vasconc{'llos. 

N. 288.- MARINHA.- EM:[() DE SETEMBRO DE 1831. 

Declara que os individuas remettidos para bordo dos navios 
da armada excedentes a lotação devem ir competentemente 
municiados. 

lttm. e Exm. Sr.- Determinando a Regencia, em 
nome do Imperador, que se não mandem individu"Os 
alguns para bordo de qualquer navio da Armada, ex
cedentes ás respectivas lotações-, senão remettendo-se 
logo o seu competente fornecimento, sem o que nenhum 
Commandante lhes poderá abonar rações; assim o par
ticipo a V. Ex. para sua intelligencia, e execução na 
parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 16 de Setembro de 1831.-José ~Manoel de Almeida .. 
-Sr. Presidente da Provincia de .•...... 
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N. 289.-JUSTIÇA.-El\I iü DE SETEl\IBRO DE !831. 

Sobre a concessão de licença ás corporações de mão morta para 
alienação de seus bens e liberdade dos escravos. 

Sendo presentes á Regencia os officios de V. P., de 
e 3 do corrente, o primei r o servindo de informação ao 
requerimento elo pardo Miguel da Silva, escravo dessa 
Mosteiro, que pretende a sun liberdade; e o segundo 
áccrca dos embaraços que encontra na decisão de certo~ 
negocios~á vista da Resolução do anno passado sobre os 
contractos onerosos das ordens regulares, manda, em 
nome do Imperador, responder a V. P. que, quanto ao 
primeiro objecto, jámais se poderá entender aquella re
solução como prohibitiva da liberdade dos escravos; mas 
que, no caso de V. P. ainda entrar nessa duvida, lhe con
cede licença p:1ra o poder fazer; e, respeito ao mais que 
pondera, que todas as vezes que fôr mister qualquer 
alienação ou contracto sobre os bens do Mosteiro, o 
Governo prestará a licença necessaria, á vista do que 
lhe fôr <llleg:ldo, na conform idarle da mesma Resolução. 

Deus Guarde a V. P. -Paço em i6 de Setembro ele 
i831 .-Diogo Antonio Feijó. -Sr. D. Abbacle do Mosteiro, 
de S. Bento. 

N. 290.- IMPERIO.- EM 2j DE SETEMBHO DE 1831'. 

Dá instrucçoes para a inspecção dos paquetes nacionaes. 

Achando-se V. S. encarregado da commissão de ins
peccionar os paquetes nacionaes, debaixo das ordens 
desta Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, 
percebendo pela Administração do Correio Geral desta 
Côrte a gratificação de 40~000, metade do seu soldo 
actual: A Regencia, em nome do Imperador, manJa re
metter a V. S. as instrucções inclusas, que houve por 
bem approvar~ e se acham assignadas por Luiz Joaquim 
dos Santos Marrocos,. Official-maior da dita Secretaria 
de Estado, a fim de que V. S. pos:-a por ellas regular-se 
no exercício da referida inspecção. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 22 de SetembrCY 
de 1831.-José Lino Coutinho.-Sr. David lerret. 
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Jnstrucções par•a a lnspecção dos pu.quetes na·· 
clonaes, a que se rerere o A ,-lso acima. 

1. a Todos os paquetes nacionaes fic.am debaixo da 
immedia ta vigilancia e cuidado do Inspector, de tudo 
quanto occorrer ácerca delles dará parte ao Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio. Por 
isso passarã quanto antes a inventariar os objectos 
pertencentes aos paquetes, ora existentes neste porto, 
e aos outros que forem chegando, a fim de se conhecer 
o que nellcs existe, e o que falta para se preencher. 

2. 11 Logo que qualquer paquete chegar a este por; to, 
o lnspector irá a bordo delle para conhecer pessoal
mente da-; precisões que nas participações dos Com
mandantes se acharem designadas. 

3. a lgu<d visita fará o lnspector a qualquer paquete 
dous dias antes da sua partida deste porto, a fim de 
ver si está convenientemente prompto para seguir 
viagem; c então participará ao Arsenal de Marinha 
para que os pilotos da barra o vão pôr fóra no dia 
aprazado, e em maré propria. Além das duas visitas 
marcadas neste artigo e no antecedente, o Inspector 
fará quaesquer outras que julgé!r nccc3sarias, para o 
bom desempenho de suas obrigações. 

~.a Todas as participações dos Commandantes serão 
dirigidas 30 Inspector para subirem depois á Repar
tição dos Negocias do Imperio, e bem assim todos os 
pedidos, a fim de que, examinada a sua prceisão, e con
veniencia, e rubricados pelo dito Inspector os referidos 
pedidos, sejam depois apresenta dos ao fornecedor con
tractado, na intelligencia de que nada deverá ir para 
bordo, sem que o mesmo Inspector com o respectivo 
Commandante procedam a exame, para se rejeitar no 
caso de ruindade. 

5. a Os pequenos concertos dos paquetes, e as suas 
despezas miudas, que não excederem á quantia de iOO~, 
serão feitas pela Administração do Correio Geral desta 
Côrte, com a rubrica do Inspector: as obras grandes 
porém, depois do exame da mestrança elo Arsenal de 
Marinha, e á vista do orçamento que clla apresentar, 
serão postas publicamente a lanço, para se darem ao 
mestre do estaleiro, com quem se fizerem os mais 
commodos ajustes: e o dito Inspector deverá cuida
dosamente vígiar que as obras sejam concluídas co1n 
boas madeiras e metacs. 
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G.a O ln:'p~_~etor rcgulorá o numero dos marinheiros 
pr·cciso!i part~ cada paquete, conforme a sua grandeza~ 
fazendo que niio estejam sobrecarregados de maruja 
Pxr·cdcntel e má, pondo assim em pratica o util con
selho rle pouco e bom. 

7. a Finalmt·nle cmprc,!!ará todo o zelo c aetiviuade 
no cumprimento dos arti)2,·os destas instrucçõcs, e de 
tndo o mais que occorrer ácerca da ho:1 promptificação, 
conservação, e lisealisação dos paquetes nacionacs. 

Sccretari::t de Estado dos Ner~ocios do lmperio em 
~:2 de Setembro Je 1831.- Luiz Joaquim dos Santos 
.Marrocos. 

N. 2Ul.- OJPERIO.- E7~I 22 oE SETE~t:nw DE ltUL 

.1\I:luda fazer as :lcspezas do que necossitarern os paq ucte~> 
nacionaes em todos os portos de sua escala. 

Itlm. e Ex.m. Sr.-- Acllando~se os paqudes llJciona('s 
inteiramente desligados Ll,1 H.cpartição dos Ncgoeios da 
Marinha. ficando subordinados em todos os seus ramos 
á dos Negoeíos d9 Impt•río, a Regencía, em nome do 
Imperador, h a por bem que V. Ex.., nomeando um 
Agente de sua confiança, expeça as oruens nccessarias, 
para que por meio dclle se façam todas as dt~spezas in
dispensaveis de que os ditos paquetes precisarem nos 
portos aessa Provincia, pagando-se logo as mesmas des
pezas pela respectiva Junta da Fazenda, e sacando-se 
depois contra o Ministerio do lmperio a favor do Thc
souro Publico, e que o mesmo se pratique a respeito 
das soldadas que ahi se houverem de pagar, mandando 
V. Ex. na volta dos ditos paquetes as respectivas eontas 
e as letras assim sacadas. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Setembro de 1831.-JoséLinoCoutinho.- Sr. Pre
sidente da Província de •.•.•.... 

DEGISÕES DE !83f. 2S 
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N. 2U.2.-Il\1PERIO, -E:u 22 DE SETEMBRO DE 1831. 

Manda fazer nas Administraç0es dos Correios uma escripturação 
especial das passagens, fretes, c portes de cartas dos paquetes 
nacionacs. 

Fazendo-se necessario saber-se o interesse que resulta 
do estabelecimento dos paquetes nacionaes~ a fim de 
poder calcular-se a sua utilidade, e tratar-se do set1 
progressivo melhoramento á proporção que as commu
nicações entre as Provindas do lmperio se forem mul
tiplicando: ha por bem a Hegcncia em nome do Im
perador que Vm. formalise nessa Administração uma 
esc ri pturação separada e priva ti v a para os referidos 
paquetes, a qu~l deverá comprehender os artigos de 
fretes, passageiros, e portes de cartas que formam a base 
de seu interesse, ajuntando-lhe todos os mais esclare
cimentos que julgar necessarios para a sua regularidade; 
e que igualmente officie a todos os Administradores dos 
Correios nos portos onde costumam tocar os mencio
nados paquetes, a fim de que procedam a uma semelhante 
escripturação, mandando na volta de cada um delles a 
sua respectiva conta, para que no fim do anno se possa 
conhecer exactamente quanto elles dão de interesso. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 22 de Setembro de 1831. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Caetano Luiz de Araujo. 

N. 293.-- GUERRA.- EM 23 DE SETE;\IBRO ng l83i • 

.Manda remetter mensalmente uma tabella demonstrativa d~ 
todos os artigos de despeza militar em cada Provincia. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo indispensavel observar com 
a mais exacta fiscalização o dispendio das sommas de
cretadas pela Lei de iõ de Dezembro do anno findo para 
os dilfcren tes ramos do serviço da Repartição da Guerra 
em o armo financeiro do L o de Julho de 1831 a 30 de 
Junho de 1832, muito mais quando este se deve regular 
de modo que nunca se exceda o quantitativo que a 
mesma Lei marcou para cada Provincia, ordena a Re
gencia, em nome do Imperador, que V. Ex. vá remet~ 
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tenJo a esta Secretaria de Estado uos Negocios d:.t 
Guerra, em todas as occasiões opportunas, uma tabella 
demonstrativa ou conta circumstanciada de todos os 
;,rtigos da dcspcza mil i ta r dessa Província~ em cada um 
mr,z, a contar do de Julho ultimo inclusivamcnte; for
mando porém conta sepnrada daquellns dcspezas que, 
sendo pagas em qualquer dos mezes do anno financeiro, 
siTo todavia pertencentes ao mez ou mezes an terioreE. 
O que assim participo a V. Ex., para a sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de Janeiro 
em 23 dr Setembro de 1831.- Manoel áa Fonseca Lima 
e Silva.- Sr. Presidente da Província de ..•.. 

N. 29~.- GUERRA.- Eu 2~ DE SETEMBRO DE l83i. 

Declara para que Corpos devem reverter com accesso os Majores 
e Ajudantes da 2.a linha que servem nas Provincias onde 
não houver Corpos de !. 11 linha que lhes sejam privativos. 

I IIm. e Ex m. Sr.- Como aconteça que, em confor
midade do art. 2. o da Lei de 2~ de Novembro do anno 
proximo passado, que dã nova organização ao Exerci to 
deste lmperio, algumas Províncias fiquem sem corpos 
de L a linha que lhes sejam priva Li vos, por isso que 
tem de ser guarnecidas por destacamentos; e poden
do-se, em taes circumstancias, duvidar para quaes 
Corpos da mesma linha devam reverter com accesso 
os Majores e Ajudantes que nessas Províncias servem 
na 2.11 linha: manda a Rcgencia, em nome do Imperador# 
declarar a V. Ex. que os Officiaes em questão devem 
entrar daqui em diante na escala das antiguidades com 
os das Províncias que fornecem os destacamentos das 
respectivas armas para onde as listas nominaes e guias 
dos mesmos Oillciaes tem de ser remettidas. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 2~ de Setembro de 1831.- .Manoel da Fonseca Lima 
e Silva.- Sr. Presidente da Província de ..•..... 



DECISÕES 

N. ~9:J.-I.MPElUO.-El\I ~6 DE SETEl\lBRO DE 1831. 

Manda roontrcgar o Secretario tia camara municipal da cidade de 
S. Paulo illcgalmente dcrnettillo pela mesma camara. 

Tendo .Jo~lquim Rodrigues Goulart feito subir ao co
nhecímen to da Hegeneia a arbi traricdade com que a Ca
mara Municipal da eidade de S. Paulo o privou do otncio 
de Escrivão, ora Secretario della~ que exercia, repu
t:mclo-o vago, e propondo-se a provei-o em outra pessoa; 
c sendo evidente pelas informações a que se procedeu, 
que a deliberação da dita Camara, apezar de todas as 
razões em que se estribou, não foi regular o legal, c qne 
por conseguinte não púdc ~er dig·na de approvação, 
porque, aehando-se odito empregado lega] mente provi
doe empossado na serventia vitalicia do officio. que lhe 
fóra coneedhla antes da ki do L" dt~ Outubro dó 1.828, c 
tendo como tal o f'a vor de sua conservação a ex pressatlis · 
posição do art. 79 da citada lei, nél:o podia ser delta ex
eluiuo e privado, sem que, arguida em juizo, c por meio 
competente, de delictos e erros de ofiicio, so proferisse 
contl'a clle sentença que assim o decretasse; c não tendo 
a referida Cama r a deferido convenientemente aos moti
vos allegados pelo di to Escrivão, quando este requereu 
que se nomeasse Secreta rio pat·a servir por ellr, emquan
to durasse o seu impedimento, nem devendo adiantar-se 
a mais, quando reconhecesse defeitos e omissões delle, do 
que exigir que se fizesse e1Iectiva a sua responsabilidade 
em juizo competente, por não lhe pertencer aacção de re
conhecer e julgar desses defeitos, ou erros de ofllcio, 
para comminar e pôr immediatamente, como fez, em 
execução a pena de perdimento do emprego : manda a 
mesma Regencia em nome do Imperador pela Secretaria 
de Estado dos Negocias do Imperio declarar á referida Ca
mara Municipal, que reduzindo-se o negocio aos termos 
regulares., deve o supplicante ser conservado na posse 
da serventia vitalícia do mencionado officio~ emquanto 
della não fór privado pelos meios legaes. 

Palacio do lHo de Janeiro em 26 de Setembro de 1831. 
-José Lino Coutinho. 
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N. 29ü.- IMPEHI:1.- Ku ~6 nR SETEMBRO o~ 1831. 

Sobre a expc·d1ção de um Aviso em que foram censurados alguns 
Lentes dn Curso Juridieo de S. Paulo. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento 
da Hegencia a representação assignada por v:1rios Lentes 
do Curso .Jurídico dessa cidade~ em que se queixam do 
Aviso de 5 de Agosto proximo passado, que censura o 
deleixo e incuria de alguns delles em materia de seu 
officio, por haverem abonado faltas não motivadas de 
estudantes madraços, e approvado outros de reco
nhecida incapacidade c ignorancia, chegando ao ponto 
de com azedume notarem o dito Aviso de illegal e 
injusto, e tanto mais digno de reparo, quanto dima
namlo de uma autoridade nomeada por voto g·eral da 
Nação, devia ter o cm:ho da lei e da justiça~ fazendo 
por este modo recahir sobre;~ Regencia a maldade que se 
possa encontrar no referido Aviso, não obstante saberem 
os mesmos Lentes que no systema constitucional a 
responsabilidade dos actos só póde tocar aos Ministros 
respectivos~ e nunca ao Chefe do Poder: ha por bem a 
mesma Regencia, em nome do Imperador, que V. Ex. 
faça saber aos que a~signatam a dita representação, que 
e lia é in té1ramen te desti tu ida de fundamento e razão, 
pois que pelo Codigo Penal os superiores são autorizados, 
quando inteirados du deleixo e incuria de seus subditos 
em materia de seus officios, a censurai-os e repre
hendel-os, com tanto que, lirn i ta dos nesta orbita, os não 
injurie pessoalmente por acções, palavras e escriptos, 
obrando nesta conformidade o Governo, quando sabedor 
pela fama publica, e mesmo por informações de auto
ridades constituídas, da conductJ pouco escrupulosa 
de alguns dos mencionados Lentes ácerca do seu ma
gisterio, os chamou á ordem, e os censurou, não 
querendo logo usar da responsabilidade legal, que mais 
deve ca h ir sobre crimes e erros consumados do que 
sobre faltas remed ia v eis. 

Que não menos é infundamentada e estranha a dita 
representação~ pretendendo os Lentes que o Governo 
se não possa ingerir no quita Le dos exames, por serem 
estes obra da livre r,onsciencia dos que examinam, 
ficando desta sorte com um poder arbitrario para a seu 
bel prazer rejeitarem bons, e approvarem ignorantes 
e inepto~, que com falsas bulas de doutores venham 
depois a ser o t1:1gello da humanidade e dos povos; e 
como ~i a conscienci:J do:~ !Jomcns~ conhecida por seus 
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actos, não deva ser sempre regulada pela• immutaveis 
leis da razão e da justiça, e sujei ta ao juizo estranho, que 
avalia de seu desvario ou rectidão, vindo assim a acon
tecer que já muita!} vezes se tenham annullado exames, 
quando nclles se reconhece injustiça manifesta pro ou 
contra. 

A' vista pois do que fica ponderado ordena por fim a 
Regencia que V. Ex. faça conhecer aos ditos Lentes 
que ella obrou muito legal e rcJzoavelmente, quando os 
mandou censurar, não obstante constranger- se em seu 
natural, desejando sempre encontrar nos empregados 
publicos motivos para elogios e encomios; e que atten
dendo á melhoria que já vão levando os negocios do 
referido Curso Juridico, como lhe consta pela infor
mação de V. Ex., ha por bem que o Aviso de !'1 Agosto 
proximo passado não seja registrado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 26 de Setembro de 1831.-José Lino Coutinho.
Sr. José Arouche de Toledo Rendon. 

N. 297.- IMPERIO.- EM 26 DE SETEllBRO DE i831. 

Marca a tripolação d6s paquetes nacionaes. 

Convindo ao serviço nacional que os paquetes do 
Estado não tenham maruja em numero excéssivo e de 
má qualidade: A Regencia, em nome do Imperador. ha 
por bem que V. S. proceda a marcar para os brigues c 
escunas, que servem de paquete~, a tripolação com
petente, na conformidade da relação junta assignada 
por Luiz Joaquim do-, Santos Marrocos, Official-maior 
desta Secretaria de Estado, empregando V. S. o mais 
escrupuloso cuidado a fim de que as marinheiros rece
bidos sejam verdadeiramente homens do mar, e in telli
gen tes em todos os misteres da sua profissão, e fazendo 
saber por escripto a todos os CammandanLes dos ditos 
paquetes a presente determinação, ordenando-lhes que 
passem gUia de desembarque a todos os marujos ex
cedentes, e que não estiYel'em nas circumstancias 
apontadas. 

Deus Guarde a V. S.- Pac0 em 26 de Setemhr·o de 
l8:H .-José Lino Co11tinho. · 
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R~laçli.~ das pe~~~~oaa ()é trlpolnçã~ do• paquete• 
naelonaes • a que se reCere o A. viso dest.a 
dat.a. ' 

Para ()S brigues. 

Um mestre. 
Umocarpinleiro. . . , 
Um cozinheiro. . . 
Uh! criado para o Commaf\dante, a 8~000 por mez. 
Doze marinheiros completos, ·a !08000 cada um~ 

'Q(Jfltro gr~tnétes no vigor da idade e robustos a 5~000 
cad.a um. · · · 

· U'nr mestre: 
Um carpinteiro. 
Um cozinheiro. 

Para as escunas • .,... 

l]:n)çriado para o Commandante. a 88000 por mez. 
$éis até .oito marinheiros completos, conforme a 

máio.r ou tu~n<;>r granileza destas ·e~barcações, a lO~OOO 
cada um • 

. Ql1atro grumetes no vigor da idade e robustos, a -
5/JOOO cada um. r 

S:ê6r:etaria de Estado dos Negocips do Imperio em 
~:, da~~ Setembro; de· 1831.- Luiz Joaquim dos Santos 
Jl~ocos. · 

, "cN •. ,!98.-JUSTIÇA .. ~E~'!6 OE SETE~BRo n~ 1831. 
~ -

Jlef~Ínmé~da·â.~C~Ínara Municipal que faça juramen ta r quem 
· ·· · ·. · substitua os Juizes de pazJmpedidos • . f i·+~~.~~ .:~1:~, 

: Màn"da a Regencia, exn n'ame do Imperador·, pefa- Se
creJ.aria de Estado dos Negoeios da Justiça, remetter á 
Cámar~ Municipal desta Cidade o officio incluso dê José 
Nicoláo·· Ferreira, 'Juiz de Paz supplente da freguezia .de 
S;loão Baplis~'a 'daLagóa de Rodrigo ~e J.?reitas, expondo 
o. PJ.áo estado de sua saude, a. fim de que a mesma Cama'ra, 
á··vls:ta da necessidade que existe, faça quanto antes ju~ 
ramentar a quem o ceH' suhstituir~ praticando o mesmo 
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com todos o.s impr~diclos, a fim dos dislriclos n:lo ficarem 
de repent(• s,~m Juiz, deyendo r·f•gular-se, nesse nngocio, 
chamando sempre o mats vot~Hlo, sem ::~ttenc:Io a estar 
nadasse do~ Juizc·s ou supplenles. · 

Palneio do Ilio de Janeiro, em 2f1 de Setembro da 1831. 
-Diogo Antonio Feijó.-

N, 299 -U1PERI0.-EM 27 DE SETEMBRO DE ·183f. 

Approva a gratificação deG00!$000 annuaes arbitrada pela Camara 
Municipal da Curte no Fiseal da frcguozia da Lagôa. 

l\1anda a Regcncia em nome do I m pcra<lor pela Seerc
t:lria de Estado dos Negocios do lmperio participar á C::~
mara Municipal desla cidade. em resposta ao seu o{Ileio 
de 20 do eorente, que ha por bem approvar a gratificação 
annual de oOOhOOO que foi pela dita Camara estabelecida 
ao Fiseal ela freguezia da Lagôa, igual ás que estão ven
crndo os outros fiscaes elas fregue:~.:ias da cidade. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 27 de Setembro de 1'831. 
José Lino Coutinho. 

N. 300.-GUERRA.-EM 27 DE SETE:'tiBRO DE 1831. 

Dá instrucções para execução da lei de fixação de forças do Exer
cito para o anno 'financeiro de i832-i833. 

111m. e Exm. Sr.-A Regencia, em nome do Impera
dor. mandando remetter a V. Ex-. o exemplar incluso 
da lei novíssima de 30 de Agosto proximo passado sobre 
a fixação das forças do Exercito para o anno financeiro 
de 1832-1833, determina que V. Ex., para cabal e 
mais facil desempenho das suas disposições, haja. de 
ter muito em vista e observar pontualmente as :ins-
trucções seguintes : . . 

La Quanto ao art. 6. 0 que deve ser tmm~d1ata e es-
1; ~ctamente executado, V. Ex. terá a maior vigilan~ia 
W1 boa c prompta arrec~Hlação de todos os objectos do 
t:.orpo da polkia qur ahi existe, não só no que é rrlafivo 

'''''1'"" 



a arnuuneuto e equipamento, etc., mas tnrnbem ao Ar
chivo c funJos da caixa do mesmo corpo. 

2.a Quanlo ao art. 8. o passar·á V. Ex.. a preencher todas 
as vagas que houverem nos corpos de linha; feito o que, 
dirigirá a esta Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra relações nominaes dos Ofilciaes effectivos e aggre~ 
gados que ficarem existindo nos mesmos Corpos, a fim de 
que na referida Secretarb de Estado se lhes passem os 
competentes decretos ; não podendo depois ter lugar 
qualquer remoção de um para outro Corpo sem novo de
creto. 

3.a Quanto ao art. :lO, cumpre c1ue haja a mais escru· 
pulosa fiBcalisação ácerca dos empregados de que ella 
trata ; dispensando-se os que forem desnccessarios~ espe
cialmente os Commandantes, Ajudantes e Almoxarifes 
das Fortalezas que houverem de ser desarmadas em tempo 
de paz, os quaes se!'ão supprimidos ; e bem assim os Aju
dantes de Ordens de Pessoa. 

4.a Quanto ás licenças de que trata o art. H, fique V. 
Ex. na in telligencia que ellas só poderão ser concedidas 
pela Secretaria de Estado actualmente a meu cargo. 

O que tudo participo a V. Ex. para seu prompto e 
cxact issimo cumprimento, não só a respeito dos artigos 
apontados, mas de todos os mais da mesma lei, em tudo 
quanto seja desde já praticavel. • 

Deus guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de !831.- ~lJfanoel da Fonseca, Lima e 
Silva.~-Sr. Presidente ela Província Cle ... :. 

N. ;~ot.- GUERRA.- EM 27 nE sErEli!BRo nE -I83i. 

Dá modelo:; dos mapp::ts para dit'!erentes ramo~ do serviço da 
Repartição da Guerra. 

111m. e Exm. Sr. Sendo evidente que só a uniformi
dade systema tica, clareza, e preci~ão na marcha do ser
viço militar, é o mais efficaz meio por onde póde o Go
verno chegar a conhecer com exacção o estado em que 
se acham os differentes ramos da Hepartição da Guerra 
em todas as Províncias do Imperio, sendo o seu desen
volvimento apresentado em mappas claros, e circ.um-

nEcxso~:s ·DE !83i . !Q 
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stanciado~, c geralmente seguidos, para à vista delles 
proviJcndar as faltas que o1Terecerem; mandou a 
Rcgencia em nome do Imperador forma I isar para aquclle 
tim os inclusos modelos de mappas, cuja applicação vai 
declararia na relação junta, determinando que os en
viasse eu a V. Ex. , a fim de que por elles sejam feitos 
os quo os Commandantes elos corpos tem de transmittir 
ao das Armas dessa Província, e este, com os que lhe 
tocam pela sua parte, a V. Ex., que os endereçará á 
esta Secretaria de Estado dos Nogocios da Guerra nas 
épocas que abaixo se declaram. 

:1. o Que do i. o de Julho deste anno em diante se re
mettam "~os mappas dos modelos n.o i a 6, de tres em 
tres mezes, acompanhados de relações nominaes de todos 
os indivíduos a que elles se referirem, cessando o estylo 
da remessa dos mappas mensaes, que até agora davam 
os corpos. 

2. o Que de seis em seis mezes se remettam tambem as 
relações de conducta e antiguidade dos Officiaes, Offi
ciaes Inferiores, e Cadetes, na conformidade do modelo 
n. o 7. 

:1. o E finalmente que no L o de Janeiro de cada anno 
remetterão os commandantes dos corpos de f. a linha, 
pelo in termedio determinado, a conta corrente do estado 
das caixas de Administracão de fundos de fardamentos 
e rnnchos; fazendo os respectivos Conselhos o lança
mrnto das contas ela receita e despeza, na fórma dos 
modelos n. o 8 e 9. 

E porque não possa ser rigorosamente observada a épo
ca d'omle deve começar a remessa dos inappas n.o i a 6, 
8 e 9; por isso que, o-, Conselhos de Administração só 
foram generalisados a todos os Corpos por Decreto de 
26 de Julho proximo passado, e não possa ter lugar a 
remessa dos mappas pertencentes ao trimestre decor
rido daquelle periodo ao L o de Setembro presente, 
cumpre que quanto a estes, V. Ex., remetta os que 
possam estar promptos, de um ou dous trimestres ; e a 
respeito daquelles, a conta corrente desde o dia de sua 
instalação até o ultimo de Dezembro deste anno, se
guindo-se dahi em diante inalteravelmente o que fica 
exposto. Transmi ttindo a V. Ex. as ordens da Regencia, 
e os mappas, que devem servir de modelo ao Comman
dante das armas, e aos dos Corpos, tenho de commu
nicar a V. Ex. de ordem da Regencia, que sendo V. Ex. 
pelas Leis e ordens o primeiro responsavel pela admi
nistração, fiscalisação, e segurança· dessa Província é 
pelo seu intermedio que d'ora em diante correrá a 
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corresnnndencia official Jo Commandante das Arma~ 
com nita Scr::rf't~uia ile Estado, e assim receberá as Re

d::! PJ?WElCia, expedindo V. Ex. !lS ordens e 
!iGees-:ar!aR. 

DellS Guarde V c Ex P:1lncio do Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de :t83i,- Alanoel da Fonseca Lima e 
Silva.- Sr. Presidente da Provincia de .............• 

Relação dos Mappas a que se ref'ere o A viso da• 
tado de hoje. 

N. i. Mappa geral das Forças de i. • linha da Pro
víncia de ..••...... 

N. 2. Dito tios movimentos in ternos por altas e 
baixas nos corpos de i. a 1inha do exercito. 

N. 3. Dito estatístico criminal das tropas da Pro
víncia de ........• • 

N. 4. Dito dos movimentos literarios da Academia, 
Escolas das sciencias militares, e instrucção primaria 
do exercito da Província de .••...• • .. 

N. 5. Mappa dos operarios empregados no Trem de 
guerra da Provincia de ..•....... 

N. 6. Dito dos armamentos, munições, e petrechos mais 
importantes das Fortalezas, armazens de Almoxarifados, 
e Corpos militares pertencentes á Província de ........ . 

N. 7. Dous modelos das relações de conducta_, e an
tiguidades dos Officiaes, Offlciaes inferiores e Cadetes. 

N. 8. Tres modelos de contas do preço das peças de 
fardamento, sua distribuição, e do estado da receita e 
despeza da caixa de administração de fundos de farda
mento do Batalhão N •.•.....•. 

N. 9. Tres modelos das contas do preço dos generos 
de etapa, sua distribuição, e do estado da receita e 
despeza da caixa de administração do rancho do Ba ... 
talhão N ......... . 

Secretaria de Estado em 27 de Setembro de !831: 
-José Ignacio da Silva. 
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N. 31J~.- HdPERIO .-EM 28 DE SET.I.UIURO DE 183L 

Sobre os limites das attribuições do Conselho do Governo no 
exame das contas dos Presidentes de Províncias. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente à Regencia o 
officio de V. Ex. na da ta de ! 9 do mez passado, acom
panhando a cúpia das aetas do Conselho do Governo que 
foram exigidos em Portaria de 2 de Julho antecedente, 
sobre o requerimento de José Pinto de Carvalho, 
membro do mesmo Conselho, em que pedia esclare
cimentos ácerea ela duvida relativa ao exame das contas 
do Presidente, determinadas no~ H. do art. 24da Lei de 
20 de Outubro de 1823: h a por bem a mesma Regencia, 
'Bm nome do Imperador declarar a V. Ex. que o refe
rido Conselho não entendeu bem a disposição da dita 
lei no artigo citado, excedendo por isso os limites das 
suas attribuições, quando em vez de examinar as contas 
do Presidente da Província, isto é, as da applicação feita 
da quota destinada para as despezas ordinarias na 
conformidade do art. 2õ da mesma lei, e as de alguma 
despeza extraordinaria, que se houvesse determinado 
e approvado na fórma do § :16 do citado art. 24, se 
ingeriu no exame das contas da administração da Fa
zenda Nacional dessa Província, que conforme as leis 
não revogadas nem alteradas, e conforme a Constituição, 
art. HO, compete ao Thesouro, a que sã fi subordi
nadas todas as Repartições ele taes administrações; e 
tanto assim que, querendo a Assembléa Geral a pura r a 
fiscalização dcllas~ enca negando-a aos Conselhos Geraes 
das Províncias no art. 43 da Lei de 15 de Dezembro 
de 1830, se limitou a encarregai-os de fazer reflexões, 
e representaf;ões, a respeito da rccei ta, clespeza, e orça
mento, á Assernbléa Geral e ao Poder Executivo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
28 de Setembro de 1831.- José Lino Coutinho.- Sr. 
Joaquim Marcelino de Brito. 

N. 303.-JUSTIÇA.-EM 30 DE SETEMBRO DE {83!. 

Manda devassar dos factos que se deram nas noite~ de !::1 e !8 
deste mez. 

Constando pelas partes officiaes inclusas que na noite 
de 25 do corrente alguns indivíduos armados não só 
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acommettcram e desarmaram algumas patrulhas das 
Guardas Municipaes, como praticaram muitos outros 
excessos ; c que na noite de 28, no Thea tro, tiveram 
tambcm lugar muitos outros pt·ocedimcntos criminosos 
constantes da parte dada p11lo Juiz de Paz supplente da 
freguezia do Sacramento, c convindo que os pertur
badores da ordem pulJl ica c os principam au tore<s de 
taes desordens ~.ejam processados pelos meios legaes, 
para que ela sua impunidade se não siga a renovação de 
tão tristes acontecimentos, que tanto concorre para o 
desassocego desta capital: manda a Regencia, em nome 
do Imperador, que V. S. passe a devassar de taes 
factos, se tal medida tiver lugar na conformidade das 
Leis, dando parte do t1nal resultado das diligencias a 
quo proceder, para se dHem ulteriores providencias. 

Deus Guarde á V. S.- Paço em 30 de Setembro 
de !83L-- Diogo Antonio Feijó.-Sr. Nicoláo da Silva 
Lisboa. 

N. 301.-IMPERIO.--EM o L o DE OUTUBRO DE l83i. 

Declara que a nomeação para delegado do Juiz de Paz não e 
motivo para escusa tio cugo de- Vereador. 

Sendo presente ã Regencia o officio da Carúara Muni
cipal d<J Villa Nova de S. José na dat[l de 1q, do mez pa s
saclo, C in que participa ter o cidadão Albino Ahrcs Freire 
abandonado o cargo do Vereador, a que se achava liga
do por seu juramento e posse, para aceitar o emprego de 
Delegado do Juiz de Paz de Itaborahy, pedindo a dita 
Camara se lhe declare se deve chamal-o ao servico do 
Município : manda a mesma Regencia em nome do Im
perador pela Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio declarar-lhe que, se elle houvesse sido nomeado 
pelo povo para o cargo de Juiz de Paz, poderia aceitar 
este, desistindo do de Vereador ; mas não deveria assim 
praticar, uma vez que a nomeação ele delegado é feita 
por uma autoridade ; e que neste caso procede bem a 
Camara mandando-o chamar para continuar no seu lugar 
de Vereador. 

Palacio do l\io de Janeiro em o L0 de Outubro de 
1831.-José Lino Cou:tinho. 
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Em solução ao que Vm. expuzera no seu officio de 28 
do mez findo sobre o objecto da representação do Con
tador da Marinha relativamente á falta, que tem havido 
de desconto para o Monte Pio na pensão de D. Antonia 
Rita da Costa ; tenho de significar-lhe, que, tratando o 
art. 5. o da lei_, que regula aquelle Estabelecimento, so
mente das viuvas dos Officiaes, e precebendo a suppli
cante a dita pensão, como filha de um capitão de Mar e 
Guerra, não deve ella ser obrigada a contribuir com 
ccmsa -alguma. 

Deus Guarde a V m. Paço em o L o de Outubro de i83L 
José Manoel de Almeidâ.-Sr. Antonio Joaquim do Couto. 

N. 306.-IMPERIO.-EM 3 DE OUTUBRO DE i831. 

Declara que nãô é necessario licença para se fundar uma socie
dade philantropica. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regencia o officio 
de V. Ex. de 28 de Junho do corrente anno em que in
forma sobre a representação da Camara Municipal da 
Villa de Caxias, que pediu licença para a execução de 
um projecto de Estatutos sobre o estabelecimento de 
lima sociedade philantropica na dita villa : a mesma 
Regencia ha por bem declarar a V. Ex. para o fazer 
constante á referida Camara Municipal, que taes socie
dades não precisão de licença na conformidade do Codi
go Penal, uma vez que o Juiz de Paz do districto esteja 
ao facto de seus Esta tu tos, e dos fins uteis a que se diri-

.gem. 
Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 

3 de Outubro de 1831.- José Lino Coutinho.- Sr. Can .. 
dido José de Araujo Vianna. 
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N. 307.-BIPEiHO.-E1I 3 de ouTUBllO o:~ 183!. 

Sobre á remessa á Secretaria do Imperio das leis e decretos im
pressos na Typographia Nacional. 

Illm. c Exm. --Sendo muito repetidas as instancias elo~ 
Prcsiuen tos das Províncias para que se lhes remettam ag 
leis e resoluções da Assembléa Geral, e Decretos üo Go
verno que se publicam pelas difl'erentes Secretarias dn 
Estado, a fim uo serem distribuiuas pelas autoridades su
bor<linadas ú esta Secretaria de Estado llos Nogocios do 
Imporio, na mesma conformidade tios que se tem publica
do por esta Repartição, visto que não se verificando t~e5 
remessas desde 4 de Dezembro do anno pa~sado, Ja ta da 
lei da extincção da Chancellaria-mor do lmperio, impor
ta esta falta uma ignorancia das disposições da A'JSombléa 
Geral e do Governo, e grande compromettimen to de seu~ 
empregados no exercício de suas funcções : digne-se V. 
Ex. de expeJir as convenientes ordens ao Director da Ty
pographia Nacional para que na remessa dos impressos 
que fizer para esta Secretaria de Estado não se limite só 
~os que forem por ella publicados, mas sim tambem aos 
de todas as outras Secretarias, para terem Jellas conhe
cimento e poderem cumpril-as as autoridades acima 
mencionadas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 3 de Outubro de 183!. 
-José Lino Coutinho.-Sr. Bernardo Pereira de Vascon
cellos. 

N. 308. -JUSTIÇA.-EM ~DE OUTUBR~ DE 1831. 

Dá lnstrucções para correcção dos presos. 

Constando que os presos mui tas vezes recusam prestar 
os serviços a que estão condemnados, ou que são necossa
ríos á economia interna das prisões em que se acham, e 
que outras vezes desobedecem, injuriam e insultam as 
autoridades encarregadas da guarda e policia dos mesmos 
presos, de que resulta propagar-se o espírito de insu
bordinação nos que habitam as ditas prisões, com perigo 
evidente da tranquillidade e segurança necessaria em 
taes lugares ; e convindo providenciar a maneira correc
cional de que devam lançar não os encarregados do go-
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verno e Jirccção das prisões, senJ com tudo exceder ao 
direito inseparavcl de pôr termo aos males resul tantos 
de taes procedimentoR : a Hegencia, em nome do Impe
rador, determina que V. S. remetia por cópia a todas as 
prisões as inclusas Inslrucçõe3 para intelligencia c exe
cução das pcsso'lS encarregadas do governo e policia das 
mesmas. 

Deus Guardo a V. S. muitos annos.- Paço, Ti! de 
Outubro de 1831.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Presidente 
da Relação. 

Inst.rucções para correcção dos presos. 

Todas as vezes que o pre.::;o se recusar ao serviço a que 
está condemnado, on que fúr ncccssario, para economia, 
:1sseio e boa ordem da prisão, ou se fizer inqu i elo, turbu
leuto, que incommode aos outros presos ou ns pessoas que 
J1abi tam nas prisões, ou suas im-mediações, ou que deso
l;edecer ou injuriar aos encarregados (lo governo e po
Ji~ia das mesmas prisões, ou que fizer qualquer cousa 
contr;1ria a boa ordem que deve reinar em semelhantes 
lugares, a pessoa encarregada do governo das ditas 
prisões o admoestará; e quando não se corrija immccliata
mentc o fará remover para alguma prisão mais aspera ou 
soli ta ria ; e quando nem assim se corrija, lhes diminuirá 
os alimentos, até que moderem o furor, e se sujeitem 
áquillo que legitimamente lhes fôr ordenado. 

Qu:1ndo algum preso se achar armado~ ou esL'iver dam
nificanclo alguma c ousa alheia, ou pretendendo arrom
bar a prisão, se lhe arrancarão as armas e instrumentos 
com que pretenda fazer o mal, usando para esse effeito 
da força necessar ia para conseguir-se o fim, e quando 
resista á ordem de entregar as ditas armas ou instru
mentos, usarão contra os mesmos das armas necessa
rias para etiectuar-sc a cliligencia, sem que corram risco 
os encarregados della, repellindo a força elos resistentes 
oelosmeios que expressamente autoriza o art. 118 do Co
digo Criminal, que será lido aos presos para seu conhe
cimento. 

E porque aos presos se podem accumular novas penas, 
quando commrttcm novos dclictos, quando os pratica
rem darão parte immediatamento ao Juiz Criminal, para 
lhes formar culpa e seguir o processo :1tó final scnlenç.a. 

Palacio do Rio de Janeiro, 1 de Outubro rlc l83J .
João Carneiro de Campos. 
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Manda suhmcttcr :t inspccção de sandc os empregados de Fazenda 
aposentados, cujastJ.posentadorias não se acbam ~pprovad<lS pelo 
Poder Legislativo. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos NeQ"ocios ela Fazenda c Presidente do Thcsouro Na
cional.'-Faço saber á Junta da Fazenda da Província de 
.... que a Regencia, em nome do Imperador, ha 
por bem determinar, em conformidade do A viso do i 7 
de Agosto do corrente anuo, da Camara dos Deputados, 
QUe a mesma Junta mande proceder a uma inspecção de 
~aude em todos os empregados aposentados por moles
tias pela sobredita Secretaria de Estado, cujas a poscnta
dorias não foram ainda approvadas, dando logo conta do 
resultado da dita inspccção, para ser presente á referida 
Camara. O que se p.:trticipa á mesma Junta par;~ sua in~ 
telligencia e devida execução. Luiz de Almeida Cunha a 
fez no Rio ele Janeiro, em~ de Outubro elo 1831 .-Ma
riano Pintn l..obato, Contador Geral ela 2.a Repartição, a 
fez escrever .-Bernrwdo Pcrâra. de Vasconcellos. 

N. 310.-FAZENDA.-E.it 4., DE OUTUBH.O DE 18:H. 

Declar:t que sendo a Fazenda Publíca uc~Jositarü do:-; bens de au
sentes, não póde recusar-se a ~'ua entrega quando for conhecida 
a legitimidade da pessoa que os dcmandn. 

B?rnardo Pereira de Vasconcellos~ do Conselho de Sua 
.Magcstac!e o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacio
na I : Faço saber :í Junta da Fazenda da Provincia do Es
pírito Santo que, sendo presente á Regencia o seu officio 
11.

0 31, de 6 de Julho do corrente anuo, informando sobre 
a pretenção de João Corrêa de Alvarenga e outros her
deiros de Ignacia das Chagas, em que pedem pagamento 
da quantia de 6nO~:JlJO~ que foi recolhida aos cofres da sua 
Thesourarj;:J, em virtwic da Lei de 22 de Setembro de 
1828: Manda, em nome do Imperador, responder á mesma 
Jnntn que {~rir necessirlade rigorosa deferir-se aos suppli
l"a n !r::;. qw·. lt'ga lmen li' h a hil it.1d ns: pedem com in rem~ 
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tcstavel direito, não o pagamento du di v ida qu~t t,;uutra
llisse a Fazenda Nacional, mas sim a entrega do quo lhes 
pertence, c ue que a mesma Fazenda só se cnc;:Jrrcgou dn 
ser depositaria. Que ao dcpositario não são admíssi v eis 
escusas algumas que obstt>m a restituição do deposito, 
quando é conhecida a legitimidade da pessoa quo a do
manda ; a quo lembrou a tlita Junta é improcedente, pois 
que, não se achando a arrecadação do produclo elos bons 
dos ausentes incluída na receita do Imperio, quo orçou 
a Lei de lõ de Dezembro de 1830, não póde, por conse
guinte, considerar-se a entrega ue tal producto como dcs
pezas de que trata a mesma Lei. O que se lhe participa 
para sua intelligencüi. c execução. José Hoclrigues ela 
Silva a fez no Rio elo Janeiro em 4 de OutulJro de 1831. 
-Camlido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador 
Geral, a fez escrcver.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 3H.-FAZENDA.-E;\l 5 DE OUTUBRO DE i83l. 

Autoriza as despezas necessarias com os paquetes nacionaes nas 
Provincias por onde fazem escala. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
1\'Iagestadc o Imperador, Ministro c Secretario ele Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Nacio
nal : Faço saber á Junta da Fazenda da Província de .... , 
que por AvisodaSecretaria de Estado dosNegocios do Im
perio de 22 de Setembro proximo p::tssado me foi trans
mittido o da cópia inclusa da mesma data expedido aos 
Presidentes das Províncias por onde fazem escala os pa
quetes nacionaes em quo a Hegencia, em nome do Impe
rador, providenciando ácerca das dcspezas indispensaveis 
de que os ditos paquetes precisarem em cada uma das refe
ridas Províncias: ha por bem que essa Junta, na confor
midade do dito Aviso, suppra ao Agente nomeado com as 
quantias necessarias para facilidade das providencias adop
taclas. O que cumprirá. Pedro José da Camara a fez no Rio 
de Janeiro em õ de Outubro de 183:1.. Canàido Caldeira de 
Souza, Ajudante do ContadorGeral, a fez escrever .-Ber
nardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 312.-F AZENDA.-E:u õ DE OUTUBRO Dli: i83i. 

:Manda demittir os empregados, que manifestam sua desafTelção á 
causa publiea não usando do tope e côres que a n[;tção adoptou. 

Em circumstancias difficeis, e arriscadas cumpre ao 
bom cidadão investigar, e pór em execução quanto em si 
cabe para arredar o perigo da patria, e restabelecer, c 
firmar sua tranquillidade, esta obrigação é mais imperiosa 
para o funccionario publico, em que a Constituição suppõe 
talentos, e virtudes, das quacs a principal é o amor ás 
instituições do paiz. Entretanto tem-se observado com 
geral indignação que alguns funccionarios publicas, 
longe de preencher tão sagrado dever, o infringem com 
tal excesso, que reputam deshonroso o uso do tope, e 
cores, que a nação adaptou, manifcstrmdo-lhe assim uma 
desaffeição e odio, animando os anarchistas, e levando o 
desanimo aos bons cidadãos, persuadidos de que o partido 
frenetico, é mais numeroso, do que realmente é~ 

A Regencia em Nome do Imperador, a quem_conducta 
tão offensiva da boa ordem, e liberdade não póde ser in
differente, Resolveu manifestar sua desapprovação demit
tindo do serviço publico, que não é provavel desempe
nhar satisfactoriamente os que dão essa não equivoca 
prova de desaffeição á causa da nação. Do que o Conselhei
ro Thesoureiro-mór elo Thesouro Nacional ficará na in
telligencia, clemittindo os que estiverem na sua alçada, 
e representando quanto aos demais para se deliberar 
ulteriormente. 

Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 1831.-Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 313. -JUSTIÇA. -EM 5 DE OUTUBRO DE 1831. 

Manda nomear interinamente um Promotor Fiscal de Resíduos e 
Capellas, que sirva no impedimento do effectivo. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Manda nova
mente remetter a V. S. o requerimento incluso de Se
bastião da Costa Maia, Solicitador dos Cartorios da Córte, 
para que V. S. nomêe pessoa que interinamente sirva 
de Promotor Fiscal dos Resíduos e Capellas desta comarca, 
no impedimento rlo actual, a quem por Lei nãn está as.; 
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signado substituto, para cujo caso p::trece applicavel a 
disposição do art. 8. o da Lei de i i de Outubro de 1827, ou 
então da Ord. Liv. 1.0

, tit. 97, ~ {. 0 

Deus Guarde a V. S.-Paço em õ de Outubro de 1831. 
-.Diogo Antonio Feijo.- Sr. José Paulo de Figueirôa 
Nahuco Araujo. 

N. 314. -JUSTIÇA. -El\1 Õ DE OUTUBRO DE i83i. 

Manda processar c punir a indivíduos quo desobedeceram c 
injuriaram a autoridade. 

A Be~;cncia, em nome do lmperJdor, mamla remelter 
a Vm. a p:1rte inclusa do Commandante Geral das Guar
das .Municipaes dessa frcguezia, datada de 2 do corrente, 
a Hm de Vm. fazer punir os indi\1iduos que desobedece
ram ás ordens do dito Commandante, c processar os que 
injuriaram a autoridade de que Vm. se acha revestido, e 
ao seus agentes, para que desta sorte se convençam os per
vrrsos de que não ficarão impunes, e conheçam os cida
dãos pacíficos que as autorid<~des não são in!lifferentes 
aos ultrajes que rccchom, princip::llmentc quando se 
aeham prestando tão relevantes serviços á causa publica. 

Deus Guardo a Vm.-Paçoem lJde Outubro de !83:1..
Diogo 1intonio Feijó. -Sr. Jui1. de Paz supplente da frc
guczi~ ele S. José. 

N. 3llJ.--JUSTJÇA.- EM 8 DE OUTUBRO de i83i. 

Manda louvar e agradecer a maneira honrosa e legal por que se 
portaram aGu:trda Municipal c seu Chefe, desde a noite de 6 em 
diante . 

. lU ui digna de louvor foi a conducta das Guardas Mu
nicipaes que, desde a noite de 6 até hontcm, com o peso 
de tantas fadigas e incommoclos souberam sustentar a 
honra c dignidade do emprego que a nação lhes confiou; 
mais admiravel é a inda, e acima de todo o elogio, a co
ragem c denodo com que sem a menor recusa, antes ani
mada do mais puro patriotismo, os que foram chamados 
concorreram a combater os rebeldes, cujo ataque, pelo 
local em que se achavam, demandava extraordinario 
vrilnr e inrlic::tYa gravi~simo perigo; mas quiz a Provi-
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J.encia que só urna v iclima fosse sacrificada ao uern da 
Patria, cuja perda o Governo tanto mais lastima, quanto 
não tem preço a vida de um cidadão honrado, pacifico, 
respeitador das leis e amigo do seu paiz; a nação porém 
não se mostrará indifferente ao maior dos sacrifi cios que 
póde um homem prestar á sociedade a que pertence. 
manda, portanto, a Regencia, em neme do Imperador, 
louvar e agradecer á Guarda Municipal e a seu digno 
Chefe a maneira honrosa e legal com que se comporta .. 
ram na noite e dia referido, e assegurar-lhes que com 
tão benemer i tos cidadãos não é peso, mas gloria o go
vernar. O que, em nome lia mesma Regencia, V. S. 
lhes communicará. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 8 de OutulJrr de !831.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Maria Pinto Peixoto. 

N. 3!6.- JUSTIÇA.- EM 8 DE OU'PUBRO DE 183L 

Louva os relevantes serviços prestados pelo~ Juizes de Paz âe~ta 
capital. 

Se desde sua instituição têm feito grandes serviços ã 
patria os Juizes de Paz, depois da Lei de 6 de Junho ul
timo, que lhes designou cidadãos para com elles mante
rem a tranquillidade publica, têm principalmente os 
desta cidade arrostado grandes d ifficuldades, vencido 
embaraços extraordinarios, e conseguido por seu zelo 
incansavel e pureza de patriotismo conservar a capital 
segura contra os frequentes ataques dos anarchistas que 
por todos os meios têm procurado transtornar a ordem 
publica confiados na impunidade que a falta de algumas 
leis e a imperfeição de outras de certo modo protege. O 
Governo reconhece e louva tão relevantes serviços, e a 
gratidão da patria aos filhos que tão bem a servem é a 
mais lisongeira recompensa para cidadãos desinteressa
dos: manda, portanto, a Regencia, em nome do Impera
uor, communicar-lhe estes seus sentimentos para sua 
intelligenda. · 

Deus Guarde a V m. -Paço em 8 ue Outubro de 1831.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de Paz supplente da fre
guezia da CandeIa ria. 
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N. ~17.- IMPERIO.- EM iO Di OUTUBRO DE 183L 

Provideneía para que os empregados da Administração do Correto 
Geral da Côrte sejam pontuaes e assíduos. 

Chegando ao conhecimento da Regencia as faltas que 
no mez de Setembr,o passado commctteram alguns empre· 
gados da Administração do Correio Geral ilesta Côrte no 
exercício dos seus lugares; e querendo providenciar so· 
bre os abusos que a tal respeito podem ser praticados: 
ha por bem, em nome do Imperador, ordenar: L o que a 
referida Administração se abra e feche diariamente nas 
horas marcadas pelo Regulamento; 2. o que a respeito 
das faltas commetticlas sem causa nem participação, se 
cumpra pontualmente o que se acha disposto no mesmo 
Regulamento; 3. 0 que os doentes ficam d'ora em diante 
obrigados a apresentar de H5 em iõ dias certidão de me· 
di co ou cirurgião sobre o estado de suas molestias. O 
que partic~po a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 10 de Outubro de 1831. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Caetano Luiz de Araujo. 

N. 318.- JUSTIÇA. - EM i 1 DE OUTUBRO DE i83i. 

Manda que no~ processos dos réos pobres se note essa 
circumstancia. 

A Rcgencia, em nome do Imperador, manda declarar 
a V. S. , em resposta ao seu ofíicio de 26 do mez antece ... 
dente, que, não sendo ninguem obrigado a fazer impos~ 
siveis, deverá V. S. , depois de certificado da pobreza 
dos réos, mandar pôr uma nota cleclaratoria dessa cir
cumstancia nos seus processos, para conhecer-se que es
tão isentos da taxa do sello, e proseguir no seu anda· 
mento, para que não parem por semelhante motivo. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em li de Outubro de i83l. 
- Diogo Antonw Feijó.- Sr. José Paulo de Figueirôa 
Nabuco Araujo. 
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N. 3HJ.-- JUSTIÇA.-EM H Di: OUTUBRO DE 1831. 

Dà providencias sobre o (lcspaclw de embarcaçúcs cujos proprie• 
tarios se proponham a reconduzir africanos. 

Const:mdo que V. S. não fizera entrega dos africanos 
que ultim:1mcntc se tem aqui pretcnllido introduzir por 
contralJantlo, ao Juiz respectivo~ como se orclcnára por 
Aviso do G do mcz antecedente, c que os conccdêra ;1ntcs 
aos proprios contrabandistas Llehaixo de fiança, c a pre
texto de serem reenviados para a Costa d' Afrlca, ordena 
a Hcg·cncia, em nome elo Imperador, que V. S. rcmetta 
a esta Secretaria de Estado uma rclacão contendo o nu
mero dos indicados africanos que tenham sido entre
gues debaixo ela fiança referida, e os nomes dos fiadores, 
ficando V. S. na intelligcncia de que a nenhum proprie
tario de embarcação que se proponha a recomluzil-os se 
deverá dar despacho~ sem que primeiro por esta Secre
taria tle Estado se resolva a tal respeito o que parecer 
conveniente, sendo V. S. responsavcl por qualquer con
travenção a tal respeito. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em li do Outu,bro de 1831. 
- Diogo Antonio Feijó. - Sr. Luci o Soares Teixeira do 
Gouvêa. 

N. 320.-GUERRA.-EM li DE OUTUBRO DE l83i. 

Manda dar baixa a todas as praças voluntarias de quatro annos, 
c recrutadas de seis, nos corpos das tres armas do Exercito, e 
bem assim ás que successivamente forem completando o seu 
tempo. 

Illm. e Exm. Sr.- Em cumprimento do Decreto de 
22 de Agosto deste anno, sobre Resolução ela Assembléa 
Geral Lcgi.stativa, determina a Hegencia, em nome do 
lmpera(lor, que V. Ex. passe immrcliatamente a dar 
]Jaixa a todas as praças voluntarias ::lo quatro ann()s, e 
recrut:-Hbs de seis, nos corpos elas tres annas do Exer
cito; c que ontrosim continue a dar as mesmas baixas 
áquellcs incl iviclnos qnc snccessivamen te forem comple
tando o ::cu tempo, c que ainda restarem nos corpos 
mencionados; o que par ti c i po a V. Ex. para seu pon
tual c exacto cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-- PaI a cio do llio de Janeiro 
em li tle Outubro de t8:H.- Manoel da Fonseca Lima e 
Silva.- Sr. Manoel Theodoro de Araujo Azambuja . 
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N. 321.-GUEHRA.-EM H DP. UUTUBlW DE i83i. 

Manda que não se abone gratificação de empregos militares, sem 
que os Officiaes apresentem attestado ou rubrica das autori~ 
dades sob os quaes servem. 

Constando que o Tenente Coronel Vasco Lourenço, 
que, pela Jur:_a <lo Comrnercio, recebe uma gratificação, 
por estar encarregado das barcas do soccorro, continúa 
a perceber pela Thesouraria Geral das Tropas a de 
empregado naquella Fortalez~L. Determina a llegencia~ 
em Nome do Imperauor, que Vm. suspenda a que por 
ahi vence; c que u'ora em diante, para obstar seme
lhantes abusos, n5.o abone Vm. gratificação de empregos 
militares sem que os Ofiiciacs que a vencem apre
sentem attestado ou rubrica das autoridad~s sob as quaes 
ser\'Cm. 

Deus Guarde a Vn1o- Paço em il de Outubro de 
l83i .-Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. Ignacio 
Viegas Tourinho Rangel. 

N. 322.- GUERRA.- EM i2 DE OUTUBRO DE i83f. 

Prohibe o ingresso livre nas fortalezas da Côrte. 

Convindo á segurança e tranquillidade publica, e 
mesmo ao regimen militar, que se deve estrictamen te 
observar nas praças de guerra, mui principalmente 
onde se conservam presos ré os mili lares ou c i vis, não 
consentir-se o ingresso livre nas fortalezas deste porto 
a individuo de qualquer condição, sob pretexto de visitar 
presos, Ordena a H.egencia, em Nome do Imperador, que 
Vm. passe as mais terminantes ordens aos Comman
dantes das fortalezas para que, debaixo da sua responsa
bilidade, não permi ttam vis i tas taes senão a algum 
parente dos presos, de quem não haja a menor suspeita 
de cabalar contra a segurança publica, ou ás pessoas de 
serviço. 

Deus Guarde a VnL- Paço em 12 de Outubro de 
i83l.-Manoel da Fonseca Lima eSilva.-Sr. Francisco 
Carlos de Moraes. 
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N. 323.- JUSTIÇA.- E:u 12 DE OUTUBRO DE 1831.. 

lfanda. publicar o aviso em que a Can;ara dos Srs. Deputado~ 
louva os Guardas 1\Junicipacs, batalhão de Officiaes soldados 
e Juizes de Paz, peJo lleroismo e denodo com que têm suffocado 
.a anarchi:l. 

A Regen.eia, em nome do Imperador., ha por bem que 
V. S. f<~ça publicar pelo Diario do Governo o Aviso d1 
cópia inclusa, peto qual a Camara dos Srs. Deputados 
r.ommunicou ao Governo os louvores votados pela 
mesma Camara aos Gu::~rdas Municipaes, batalhão de 
Officiaes soldados e Juizes de Paz, pelo heroismo e denodo 
com que, á custa de grandes sacrificios, têm sufiocado 
a anarchia, a fim de poder chegar ao conhecimento dos 
sobreditos, e etcrnisar-se por este meio o reconhe
cimento da patria a tão relevantes serviços. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 12 de Outubro de 
l83l.- Diog.o Antom·o Fe.ijfi. -Sr. Januario da Cunha 
B1rbosa . 

... '-.viso da Ca.mara dos Srs. l)eputa.dos a que se 
ref"ere a ordent acintn. 

Illm. e Exm. Sr.- Tentlo a Camara dos Deputadcs 
votado louvores aos Guardas ~iunicipaes, batalhão de 
O!HciJcs soldados, e Juizes .de Paz, pelo heroismo e 
denodo com que, á custa de sacrificios indisiveis, ded -
cados á patria, a têm salvado., suffocando a aiUrL:hia em 
todos aqucllcs pontos, onde t lla tem pretendido abys
mal-a, tanta nesta cidade, como em algumas outr DS 
Províncias do Imperio; desta sorte o participo a V. Ex., 
de ordem {ia referida Camara, solicitando ao mesmo 
passo do Govern-o Imperial pelo intrrmedio {)e V. Ex. 
a expedição das ordens que forem ele mister; a fim de 
que o exposto possa chegar ao seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço da· Camara dns DeRu
tados em 10 de Outubro de 1831.- Antonio Pr:nto Chi
chorro da Gmna.- Sr. Diogo Antonio Ft>ijó • 
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N. 324.- JUSTIÇA.- EM 13 DE OU'fUBRO DE l83L 

Orc1ena qne se communique ao Governo as diligencias a que se 
procederem para responsabilidade de empregados publicos. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, que V. S., 
todas as vezes que per<~ntr a C.1sa da Supplicação se 
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mandar fazer effectiva a responsalJilüL!do de qualquer 
empregado publico, haja de dar parte do resultado ela~ 
diligencias a que se procederem, p.'ll'a se tomarem as 
providencias que as cin:umstanci:1s exig·irem, e quo par
ticipe já quaes sejam os processados a te o presente, e o 
resultado das denuncias e arcusaçõcs que S8 tiverem 
procedido. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 13 de Outubro du i83L 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Paulo de Figueiróa 
Nalmro Araujo. 

N. 32õ.-JUSTIÇA.-EJU 13 DE ourunno DE 183f. 

Declara que o exercicio do officio de Cur~ulor de Or!}llâo:) não e 
compativel com o lugar (le Juiz tle Paz. 

Não sendo compatível o cxercicio do o me :o do Cura
dor dos Orphãos com o lugar de Juiz de Paz, manda a 
Regencia, em nome do Imperador, peb Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça, prevenir á Camara Mu
nicipal desta cidade que João José Vahia, que ex:;rce 
aquelle officio, não pó;te s<:r mais contemplado como 
Juiz de Paz Supplcnte da frcguczia tlc S. José, 1nr:t que 
fôra eleito, por não ter cllc desistülo, como convinha, 
da serventia do indicado offieio logo que soube da sua 
eleição; c que neste sentido a mesma Cam:1ra faça decla-· 
rar por edital para conhecimento elo puulico. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Outubro rle i83t, 
- Diogo Antonio Feijó. 

N. 326.- GUERRA.- El\1 13 DE OUTUBHO DE :183L 

Marca o que se deve abonar a cada praça eff:oc1iva de pret dos 
destacamentos de 2.a linha, que estão fazrmrlo serviço de guar
nição na Côrte, para, fundo de fardamento. 

Maneia a Hegcneía~ em nome do ImlY:rador? que Vm. 
abone a cada praça etiertiva de pret dos dcsLleamentos 
dr 2. a linha .. qne estãn na Côrt.P~ fazrndn (\ :'tTVi~·(l da 



ll!l t;On:tL\!l. 

~·u:trnição, sendu lh~ Caçadores ;)0 réis diarios, e de Ca
vallaria 60 réis parLt fundo de Ltrdamento, sendo Gste 
rngamento feito na occasião uo pret. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 13 de Outubro de !8:H. 
-.Manoel da Fonseca Linw e Silva.- Sr. Ignacio Viegas 
Tourinho Rangel. 

N. 327 .-IMPERIO.-El\1 i3 DE OUTUBRO DE !8:H. 

Sobre a intclligcncia dos Decretos de !7 de Setembro de t8:H c 27 
de Janeiro de !829, que autorizam a mineraça:o em terra3 
proprias. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em nome do Impera
dor, tomando em consideração as duvidas que se têm 
susc:itado sobre a verdadeira intclligencia dos Decretos 
de 1.7 de Setembro de 182'1,, c 27 de Janeiro de 1829 em 
objectos de mineração: ha por bom, na conformi
dade do que pareceu á Camara dos Srs. Deputados, a 
cujo conhecimento levou as mencionadas duvidas; c 
tendo ouvido ao dito respeito o Conselheiro Procurador 
d:1 Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, determinar 
que ao Decreto de 27 de Janeiro tlc 1.829 se dê a mesma 
amplitude que ao llC i 7 de Setembro ue i82í, praticando
se de resto o que nelle vem ordenado; e manda que 
assim o p:1rtecipc a V. Ex., para sua intelligencia e exe
cução, e em resposta ao officio do seu antecessor de 9 
de Outubro do anno passado) que acompanhou o reque
rimento de Joaquim José de Siqueira c José Gow:alves 
Teixeira. 

Deus Gu:.trdc a V. Ex.- Pal~1cio do Rio de Janeiro em 
!3 do Outubro de 1831.- .José Lino Coutinho.- Sr. Vis
conde de Goyanna. 

N. 328.-FAZENDA.-El\1 !3 DE OUTUBRO DE 183L 

Sobre o procedimento das Juntas de Fazenda quando houver 
impossibilidade de remetterem as quotas dos emprestimos 

. brazileiros aos rPspectivos contractadores. 

Bernardo Pereira de Vasconrcllos, do C·mselho de Sua 
Magesta.de o Imp~rador, Ministro e Secretario de Estldo 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na-



ciona1: Faço sa}jer á Junta da FêlZemLl da Província Je 
..... que a Regcncia, em nome uo Imper~dor, ha por 
bem Determinar á mesma Junta, que não se faz necessa
rio communicar aos contractadores eles cmprestimos 
brazilciros o estado dos cofres de sua Thesouraria Geral 
ãcerca da impossibilidade quando a houver de fazer das 
remessas da quota dos referidos cmprestimo~, devendo 
neste caso dirigir-se a este Thesouro. João Rodrigues 
da Silva a fez no Rio de Janeiro em !3 de Outubro de 
!83!. C:mdido Caldeira de Souza, Ajudante do Contador 
Grral, a fez escrever.- Bernardo Pereira de Yasconcrllos. 

N. 329.- JUSTIÇA.- E !\I 1-i DE OUTUBRO DE !831. 

Manda juramentar os immediatos aos Juizes de Paz . 

.Mamla a Regencia, em nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocies da Justiça novamente 
recommendar á Camara Municipal desta cidade, que 
jura mente os immediatos aos actuacs Juizes de Paz, sendo 
sempre os mais votados, quér sejam ela classe dos pro
prietarios ou supplcntcs, fazendo-o publico por edital, 
a fim ele poderem os Juizes encarregai-os do serviço 
quando estejam impedidos temporariamente, c não haver 
aemora e prejuízo da causa publica, como está sempre 
acontecendo, e que a Lei mui sabiamente quiz prevenir 
pela designação de dous Juizes permanentes; o que não 
acontece deixando a Camara (}C praticar o que neste se 
lhe ordena. 

Palacio do Rio de Janeiro em f~ dr Outubro ele !8:3! .
Diogo Antonio Feijd. 

N. 330.-JUSTIÇA.-E:u HS DE OUTUBRO DE i83L 

Manda que a Camara Municipal dê execução á Portaria de U de 
Setembro sobre sustento e vestuario de presos. 

Tendop articipado o Commandante das Armas da· Córte 
não se ter ainda abonado aos presos sentenciados exis
tentrs na·: ortalPza dP Santa Cruz o RUStPnto e vrstuario 
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que hão vencido, manda a Regencia, em nome do Impe
rador, p~la Secretaria lle Estado dos Negocias da Justiç:•, 
que a C1mara Municipal desta cidade dê prompta exe
cução ao que, a tal respeito, se lhe ordenou por Portaria 
de 12 do mez p1ssado; certa de que deve accusar immc
diatamente a recepção cbs Portarias, que 1he fo!"am diri
gidJ.s pela . referida Srcrctaria de Estado, para se poder 
saber d'onde provém a grande demora que se observa no 
cumprimento das ordens lo Governo, com manifesto 
prejuízo do serviço publico. 

Palacio do 1\ío do Janeiro em lv de OutulJrode 1831. 
-Dt'ogo Antonio Feijó. 

N. 3.31.-GUEI\HA.-EM lõ DE OUTUBRO DE 1831. 

Dec~ara que compete aos Presidentes de Província dar o santo e 
senha assim para a tropa de terra como para a Marinha. · 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente ã Rcgencia, em no
me do Imperador, o officio 11. 0 ~'que V. Ex. dirigiu pela 
Repartição du Imperio sobre a anomalia de haver nessa 
Província dous santos c senhas, um dado por V. Ex. 
para os navios de guerra, outro para a guarnição pelo 
Commanclante das Armas, resolveu a mesma Hegencia, 
que sendo V. Ex. a primeira autoridade da Província, 
compete-lhe dar o s:mto e senha assim para a tropa de 
terra, como para a Marinha, mandando o Commandante 
das Armas recebei-o de V. Ex. por seu Ajudante de C1m
pu. para o distribuir pda guarnição: o que participo a 
V. Ex. para seu conhecimento, c cxeeuç<1o, e a fim de que 
~~sgim o communiquc ao Com mandante das Armas. 

Deus Gu1rde a V. Ex .-Pabc.io do Rio de Janr~iro em 
Hi dr, Outubro de l831. --Jlfanoel da Fonseca Lima e Silva. 
-Sr. Visconde de Gnyan:J. · 

~~ 

N. 332.-JO~TIÇA.-E~l 17 OE OUTUBHO DE 183!. 

Os Juizes de Paz devem st'r sulJstituidos por quem tiv~r obtido 
maior numero de rotos, quér pertença á classe J.os supplentes, 
quér á dos Juizes. 

Expondo a G1marct ~Iuni(·ipal lla villa ela Ilha Grande, 
no seu of11cio dn 7 do mez proximo pa~sado, que, tendo 
.adoecido o Juiz rlc Paz snpplrnte que se ad1ava em effcc .. 



tivo exer0icio durante :1 suspensão do respectivo Juiz, 
pas::ou a chamar pJ.ra servir no seu impedimento ao 
immeíliato em votos ao mesmo snpplente; c que como 
as I istas das apurações são duas~ asscntuu a referida Cama
ra quo deviam substituir os eleitos para supplentcs em
quanto não fosse aquclJc Juiz de Paz ai;solutamente im
possiJüli Lado: ma nua a Rcgencia, ~m nome do Impera
dor, pela Secretaria de Estado dos N egocios da Justiça, 
declarar á sobredita C1mara que deve ser juramentado, 
c: substituir ao Juiz de Paz, :Jquclle que tiver obtido 
maior numero de votos~ quér pertença á classe dos sup
plentes, ou dos Juizes. 

Palacio Llo Rio de Janeiro em 1 í de Outubro ele 183!. 
-JJicgo Antonio Fetjd. 

1\. 333.- FAZENDA.- EM 1.7 DE OUTUBHO DE 1831. 

D2clara que o imposto do sal nacional é considerado como direito 
ele entrada ou de importação. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda e Presidente do Thesouro Na
cional : Faço saber á Junta ela Fazenda da Província da 
Parahyba que, pela Resolução de 14 do corrente, to
ID:Jda em consulta elo Conselho da Fazenda de 8 de Ju
lho antecedente~ sobre o requerimento de Antonio Dias 
:Monteiro, Victorino Pereira Maia, e outros soeios c in
teressados na arrematacão da metade dos direitos da Al
fandcga dessa Provinda, em que pedem a entrega do 
respectivo imposto do sal da terra eomprehendido na 
dita arrematação ; e bem assim o seu oflicio n. o 42 de 
sm de Sctern hro do anno passado a semelhante respeito; 
houve por hem a Regencia, em nome do Imperador, 
resolver que~ não podendo o sal nacional deixar ele con
siderar-se como direito de entrada ou ele importação, 
~;eja quá1 fór a denominação com que tenha sido ou seja 
enunciado, c que, havendo sido como tal considerado, 
e comprchendido no calculo que se fez para servir de 
h::1se á arrematação dos meios direitos da respectiva Al
fandega, na conformidade da Lei de 25 de Outubro de 
J827., art. Lo~ não póde ser excluída da arrematação., que 
fi7."Pm 0::- ::::urpl ír::l ntr!='~ ~f'guni!o a rít~d::1 Lei~ rh m~t:tde 



110 remhmento L1os Llireitos actuaes chamados lle entra
"b, que se arre\.'ad:-~m nessa Aifandega; do que se segue 
que em notaria jnsliç:1 se fundou a sua pretcnção no 
requerimento que flzer;rn á dita .!unta~ para haverem a 
m~'tade do rcnt1 imento dos direitos de sJl nacional, 
sem embargo ela duvida do Juiz {!a Alfandcga~ que em 
taes termos não procede. O que se lho participa para 
sua intcl! i,.rcnc:ia n governo. Pedro José da Camara a fez 
no Rio de Janeiro em i7 de Outubro de i83l.-Canclido 
Caldeira de Souza~ Ajudante elo C'mtadur Geral? a fez 
r~crever.- lJP/':Fii'nO Percim t!r• l'asconallns. 

N. 33~ .-FAZENDA.- El\118 DE OUTUBRO DE 1831. 

Dâ instrucçõcs wbre os prazus dos pagamentos das dívidas 
nacionaes. 

Art. l. o O Procurador da Fazenda Nacional, em exe
cução do art. 4e. u elo Decreto ele 1.8 de Agosto deste anno, 
poderá estipular com os deveu ores ela mesma Fazenda para 
o pagamento os prazos, que julgar convenientes esten
dendo o ultimo até noventa dias, e esptlçando os inter
medias da maneira, que mais commodo fór. 

Exceptuam-se: 
~ i. o 0.3 devedores em consequencia de contractos de 

arrecadação ele rendas publicas, de compra de proprios 
nacion1.cs, c elo dcsp1chos de qtnesquer generos, fazendas, 
mercadorias, ele que se hajam de pagar direitos nas Alfan
degas, Consulado, ou outra Est::Jção, á quem, na conformi
dade das Leis, tenha sido já concedido algum favor de es
pera pelo pJgamento em prestações reduzidas a letras; 
porque á estes não poderá conceder maior prazo, que o de 
sessenta dias. 

~ 2. o Os devedores em consequeneia de alcance, em 
que forem achados, do Thesouraria, Almoxarifado, Com
missariado, Administração, ou arrecadação, e cobrança 
de hens, rendas, c dinheiros nacionaes, á quem não pode· 
r á dar prazo maior, que o ele vinte dias; c nem este mes· 
mo quando contra taes devedores tiver lugar o procedi
mento criminal pelo seu alcance. 

~ 3. o Os devedores contra quem já houver sentença 
pílssad?. em julg:ar1n: pois qtH' á estes nenhum pnzo po;le
r·;·, ('(m1'rdrr. 
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Art. 2. o Qu~mdo ot.:corrcr algum caso, em que por cir
cumstancías extraorJinarias, e attendiveis, o deveuor se 
faça digno de maior cons.ideração, o Procurador da Fa
zenda o representará ao Thesouro, e Thesourarias Pro
vinciaes, com todas as illustrações necessarias, e inter
pondo logo o seu parecer. 

Rio de Janeiro em f8 de Outulwo ele- 1831.- Bernarda 
Pereira- de Vasconcellos. 

N. 3:m.- J lJS'fi~:A.- E~I 18 DE OUTUilfiO UE í83f. 

Manda rcsponsabilisar o Dispo de Pcrnamlmco pela infracçào do~ 
~~ 13 e H do art. 179 da Constitui'çful. 

lllm. e Ex.m. S.t. - A Rcgcncia, em nome uo Impe
rador, manda rcmettcr a V. Ex. o ofneio inclus0 n. o 

57, do Presidente rla Província de .Minas Geracs, sobrt~ 
a infracção dos~§ 13 e 14 do art. 1.79 da Constituição, 
pelo Bispo eleito clcss1 Diocese, em excluir de serem 
promovidos a ordens os pretendentes que não forem dn 
casta branca de ambos os lados, como se vê dos do
cumentos aJWesentados por Manoel de Brito Freire, e 
que acomp::mham o citado officio com outro da Cama r« 
:Municipal da villa de Piracatú, d'onde é natural aquclle 
:pretendeu te : a fim de que V. Ex. , ou vindo o mcsm o 
Prelado, mande proceder á su1 cffectiva respünsJ.bili· 
dade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pabeío do Rio de JJneiro 
em 18 de Outubro de 1831. -Diogo Antonio Feijd.-Sr~ 
Presidente da Província. de Pernambuco .. 

N. 336.- JUSTIÇA.- El\1 {8 DE OUTUBRO DE {83.1 o 

Declara que aos Juizes de Paz não cabe fôro privilegiado. 

A Regencia, em nome do Imperador-, manda remettel' 
a V. S. os papeis constantes da relação inclusa de 
li"Ucixas contra diversos Juizes de Paz, a fim de fazer 
t>fir.~ctiva a su:~ responsabilidade, pois que, tendo V. S, 



autoridade cumulativa, com os mais Juizes desta comarcJ, 
c não cabendo aos Juizes de Paz fôro privilegiado, os 
ueve responsJbilisar quando as partes os denunciarem, 
ou o Governo o determinar; recommendando-se-lhe 
muito a brevidade de Laes processos; ficando V. S. na 
intelligencia quo o Juiz de Paz da Ilha Grande Joaquim 
Martins Zimblão se acha suspenso por Decreto de 2 L de 
Julho pass:J.do. 

Deus Gu:1rtlc a V. S.-- Paço em ·18 de OutuLJro de 
!831.- Diogo Antonio Fel)·a.- Sr. Antonio Augusto 
l\lonteíro de llarros. 

N. 337.-IMPERIO.-E:u 18 DE OUTUBRO DE t8:.H. 

Declara que ás Camaras Municipaes não compete escmar do 
cargo o:; membro:; do' Con-'elhos geraes .de Pro\'inch, que 
estiverem impedidos de o exercer. 

Tendo a Camara dos Senadores em officio do seu 
Secretario de 1~do corrente mcz pZirticipado á Regeneia 
que, áccrca da duvida em que se acha o Conselho 
Geral da Província da B1hia sohrc competir ou não á 
Camara Municipal conceder as escusas aos Conselheiros 
Geracs da Provinda, resolvêra que, comquanto a Ca
mara Municip:ll conhecendo do impedimento dos Con
selheiros proprietarios, deve mandar os diplomas aos 
supplentcs, e avisai-os para tomarem assento, nem por 
isso está autorizada para escus:1r aquelks: assim o 
MandJ. a mesma Regencin~ em nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do lmpcrio declarar 
ao referido Conselho Ger-al p1ra sua intelligencia. 

P,tlJcio do Rio de .l:lnciro em i8 de Outubro de, 
183! .-José Lino Coutinho. 

N. ;:138.- GUEHRA.- E~r 18 DE ouTUBRo DE f83L 

Recommenda a maior uniformidade no uso do Tope Nacional~ 
Oxado pel~ Decreto de õ do corrente. 

A RcgcnciJ, em nome do Imperador, manda remetter 
a Vnr o exemplar do Decreto de 5 de Outubro corrcnh\ 
que, esclarecendo o rle 18 de Setembro Lk 1822, dclcr
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J.niua c fixa o Tope Nacional Brazilttiro; a fim de que V tu. 
tlXpeç:! a noccssaria ordem p:1.ra qur--. a tropa não use de 
tmlro, seguindo á risca a maior uniformidade a tal res
peito. 

Deus Guarde a Vm.-- Paço em f8 de Outubro de !831. 
-Manoel dct Fonsew Lima e Silva. -Sr. Presidente 
th Província de .... 

\~. ;~~9.- .FAZENDA.- E:\I '19 DE OLTUBRO DE !8:~J. 

''obre a indevida percepção de emolumen los arreeadados pelo 
Escrivão do Almox?trifado c nutri)s na Província de Minas 
Geraes. 

Bernardo Pereira de Vasc~oncellos. do Conselho de 
Sua Magestadc o Imperador~ l\linislro c Secr(~tario 
ile Estado dos Ncgocios da Fazcmla e Presidente do 
Thesouro Nacional: Faco saber á Junta da Fazenda da 
Província de l\iinas Gera.es; que a Rcgencia, em nome do 
Imperador, em vista das razões ex pendidas pelo Conselho 
da Fazenda em Consulta de 20 de Abril deste anno, com 
que não se conformou ácerca do officio da mrsma 
Junta, n. o 27, de 21 de Abril do anno passado: houve 
por bem, por sua immediata Resolução ele 4 do corrente 
mez, mandar declarar á mesma· Junta, que não procede 
a sua duvida posta ao cumprimento da Resolução elo Go
verno da dita Província, participada em officio elo seu 
Presidente, da mesma data de 21 de Abril, relativamente 
á indevida percepção de emolumentos arrecadados pelo 
Escrivão do Almoxarifado, e outros; tanto porque emo
lumentos não podem cobrar-se sem lei, como por se
rem expressamente prohiuiclos no caso de que se trata : 
e que por consequencía lhe seja muito estranhado o seu 
proccd imcnto, como se lhe estranha, por contrario á 
justa reparação dos abusos que se propôz remediar o 
dito Conselho~ em beneficio elas pélrtes, e mesmo ao ze
loso desempenho das suas attribuü;ões. O quo se p:-trti
cipa á mesma Junta p1ra sua intclligencia, c em confor
midade fazer cumprir a cliL:t Hesolução do Conselho, 
como se lhe onlena.- José de Brito Gomes a fez no Bio 
do Janeiro em 19 do Outubro ele i831.- Marianno Pinto 
Lobato, Contador Geral da segunda Hepartição~ a fez 
rserevrr.- Bernrwrfo Pereil'a rle Vasconcellos. 



D~alara qur~ aos réos não 0 permittida a sscolil:J de Juizo, para 
seus julgamentos. 

Tendo-se por esta Secretaria de E'3tado permittido a 
Cypriano José Barata do Almeida, pelo Aviso de 1 de 
Julho dirigido ao Chancoller da Relação da Bahia, a 
renuncia do fôro do seu domicilio p1ra ser julgado na 
Relação desta Província~ do crime por que fôra pronun
ciado na Correcção elo crime da Relação daquella cidade, 
do que rcsul L ou serem os processos remeLtidos para esta 
Côrte ; notando porém o Governo que scmelhan te per
missão importa uma verdadeira dispensa de Lei, por 
serem os réos obrigados a responder no lugar do seu 
domicilio ou da culpa, sendo este prcferivcl em razão 
de ser melhor conlJecido o pcrpelrador della, e ha
verem-se com mais facilidade as provas neeessarias 
para o julgamento, não sendo jámais permiltido ao réo 
escolher arbitrariamente o Juizo, que lhe parece convir, 
tendo a lei providenciado os inconvenientes dos Juizes 
suspeitos qu:mdo hajam, c não querendo o mesmo 
Governo que por motivo algum se transtorne a marcha 
estabelecida r.a5 Leis que regulam o processo, nem que 
alguem se persuada que elle quer ingerir-se nas attri
buições do Poder Judiciario: manda a Regcncia, em 
nome elo Imperador~ que fique sem efTcito o mencionado 
A viso, e que a Relação proceda neste negocio como fôr 
de direito, participando <lo resultado a este respeito 
para darem-se as providencias neccssarias para a remessa 
do réo e sua culpa para o Juizo elo fôro legitimo. O que 
participo a V. S. para sua intelligencía e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Hio de .Janeiro em 
iH de Outubro de 1831.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Jos~:~ P,m lo de Fignri rôa Na buco A ranjo. 

N. ;3} i.- l\iAHINHA.- E~I iD DE OUTUBHO DE 1831. 

Declara que os Ofliciacs c mais praças de guarnição nos paquetes 
nacionaes continuam a serem pagos de scms soldos pela Rc
p~utição cta l\Iarinlta c dos mais vencimentos pelo illinistcrio 
do Imperio. 

Em conformidade do A viso da Rep:~ r tição dos Negocio:~ 
d~) Tmperin~ rlat<~rlo dr 17 do r'OITC'I1lf', previno <1 Vm. 
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de que os Commanuantes e mais Olll0i:Jt'S da guarnição 
dos paq uctcs são pagos por aque!la HcparticJo sómentc 
de suas maiorias e co;nedoria.;;, e que o pagamento dos 
respectivos soldos deve ser feito pela Repartição da 
Marinha como Officiacs da Armada Nacional. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em lD de Outubro de 
t8:H .-José .Manoel de Almeida. -Sr. Francis::o Bi!Jiano 
de Castro. 

N. 3í2.- FAZENDA.- EM 20 VK OUTUBRO DE 183:1.. 

Declara que os pequenos concertos o reparos são despezas que se 
devem considerar incluídas no numero das miudas e indis
pensaveis para o ordinario expediente. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de E~tado 
dos Negocios da F<:~zenda e Presidcntr, do Thesouro 
Nacional: Faco saber á Junta da Fazenda da Província 
do Ceará, quê sendo presente á Regencia o seu omcio 
n. o 18 de 2J de Outubro do anno pas=-ado, em que pede 
esc la l'eci mentos sobre os embaraços que altega a respeito 
de qual deve ser a sua deliberação ácerca da i ndispen::;a rei 
necessidade de occorrer aos diminutos c insignificantes 
concertos ou reparos, por isso que a Provisão de l~ de 
Setembro do 1829 não faz cxcepção alguma, c nem os 
exime da prévia c imperial approvação, precedendo 
para esse fim a proposta do Governo com as formalidades 
lcgaes; manda em nome do Imperador, responder á 
mesma Junta que as disposições da c i ta da Provisão se 
não referem aos pequenos concertos e reparos cujas 
clespezas se devem considerar incluídas no numero das 
miudas, e in(lispcnsaveis p:u·a o ordinario expediente, c 
sim no scn tido de acautela r dcspezas illegae5 e cxcessi v as 
com obras novas, ou concertos consicleraveis que equi
valem a mesma cousa. O que se lhe participa parn sua 
intelligencia e execução. Alexandre José Ferreira Braga 
a fez no Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1831.
r.andido C1ldeira dPS:)!lZl, AjndautP doContadt,rGC'ral, 
a ft'Z cscrcrcr .- Bernardo Pcrcim de Yasconccllos. 
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N. 343.- FAZE"DA.- E~I 2l DE OUTUBRO DE 1831. 

Determina os c:1sos em que um Vicc-Prcsiuent cpóde perceber o 
ordenado integral de Presidente. 

lllm. e Exm. Sr.- s~ndo prc~entc á fiegencia, em 
nome do Imperador, o olllcio do Vice-Presidente dessa 
Provinci3 datado em 21 de .Junho antecedente, que me 
foi dirigillo pela Hrp:nlição dos Negocias do Imperio, 
com Avi~o de 2~ de A~osto ultimo, em que pede eselare
cimentos sobre a duvida da Junta de Fncnda á respeito 
do pcriodo que clla rntent.le estar legitimamente im
pedido o Presidente d:1 Provincia, que ó membro do 
Corpo Legislalivo, para poder o Vicc-Presiclentc que 
fizer as suas vezes perceber o onJenado por inteiro; 
ha por bem rcsp:mder a V. Ex., que na conformidade 
das Leis de :m c 26 de Setembro de 1829, compete ao 
Vice-Prcsiden te o ordenado por inteiro do Presíden te, 
durante o tempo em que excrcet as funcçõcs deste lucpr, 
â excepção do caso designado no art. 2. 0 da cilada ultima 
lei, em que o Presidente, posto que impedido, vencer 
ordGnado, tendo então lugar a percepção do subsidio 
que lhe competir como membro do Conselho, e maL; a 
quarta parte deduzida do onlcnado do Presidente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa!acio llO Rio de Jnneiro em 
21 de Outubro de 1831.-J Bernardo Pereira de Vascon
cellos.- Sr. Presillcnto da Província elo Rio Grande 
do Norte. 

N. 31~. --JUSTIÇA.- EJt 21 DE OUTUBRO DE 1831. 

Recommend:t ao Bispo Capellão-mór que mande um Visitador 
conhecer da conducta do Paroctw da freguezia de Nossa Senhora 
de Nazareth do Saquarema. 

Exm. e Rcvm. Sr.-.\ Regcn~ía, em nome tlo Im
perador, manda remctter a V. Ex. o officio inclnso da 
Camara Municipal da villa de S:mla Maria de 1\f:Jricá, 
informanuo o requerimento tambem incluso de paro
chiemos da frcguezia de Noss:1 Senhora Jc Nazarclh de 
Saquarema, em que se queixavam tlo seu Parocho, o 
p:1drc José Pinto Pinheiro, c bem assim outro rcqueri
me'tto de Domingos Carvalho da Silva sobre o mesmo 



oLj~_~cto, c mais paiJ~is qua dizem respeito :1 esta que::; tão, 
a Jim de V. Ex. mandar úquelle lugar um visitador 
ronhecct· da condtlcta do Parocho, e dando parte do 
resultado de semelhante lliligcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Par;o em 21 de Outubro de 
1831.-Diogo Antonio Ji'eijó.-Sr. Bispo CapellJo-mór. 

N. 3M:L-JUSTIÇA.- EM 22 DE ouTunno DE 1831. 

Dâ providencias sobre os ttfricanos apprehendidos por contra. 
bando nas praias da Bertioga. 

lllm. e E.'\.nL Sr.- A Regencia_, a quem foi presente 
o oficio de V. Ex. datado de 2 do corrente, acomr'a
nhado das participações que lhe dirigira o Juiz d:1 At~ 
fandega da vi llt1 ele Santos, dando parte da a pprehcnsão 
de 267 pretos afric:mos lançados por contrabando nas 
praias da Bertioga por de trás da Armação elas Balêas., 
manda, em nome do Imperador, responder a V. Ex.. 
que, dos referidos pretos, depois ele serem todos com
potentemente julgados na eonformidaue do Alvará de 26 
de Janeiro de 1818 e Tralados existentes, deverão S(~l' 
ernpregados na estrada de Santos, ou em qualquer outra 
obr1. publica de maior interesse, aquclle;;; que forem 
para isso proprios; e todos os mais ar rema ta dos os seus 
serviços, na conformidade do ~ 5. o do citado Alvará, a 
pessoas pobres da cidade c povoações circurnvizinhas, 
que mais necessitarem dellcs, evitando-se todavia que 
uma pessoa c mesmo família arremate mais de um, 
a fim de poderem ser convenientemente repartidos por 
muitas pessoas; fazendo V. Ex. recommendar á autori
dade competente e designada no citado Alvará a maior 
vigilancia e exacção na execução dellc, p~1ra que os 
miseraveis africanos não caiam em mãos de pessoas que 
os maltratem c lhes não dêm ~ educação clevid'1: orde
nando-lhe V. Ex. que .. depois de feitas as arrematações, 
remetta a esta Secretaria de Estado uma rclacão cir
curnstanciada de todos os pretos c pessoas que os arre
matarem) o preço da aiTematação, o nome dos fiadores 



e suas moradias, c.,Lrigando <JS respectivos arrematantes 
a apresentarem todos os sr~is mczes os referidos pretos~ 
para ~crem examinados em sua presença c do respectivo 
Curador, o bom ou máo tratamento que tiverem tido, 
com minando-lhe a pena do desobedicncía c alguma multa 
convencional. 

Quanto á despeza, como é incli-"pensavel oecorrer com 
o ncccssario sustento a taes indivíduos para que não 
pereçam de fome, V. Ex. expedirá as ordens nccessarias 
para que ella continue a ser feita por conta da Fazenda 
Publica; promovendo entretanto que no acto das ane
matações se exija alguma quantia adiantada~ quanto 
seja sufficiente para indcmnizar a mc.sma Fazenda Pu
blica; occorr<.mdo por ultimo ponderar a V. Ex:. qur, 
costumando-se commcttcr em negocias da na tu reza deste 
muitas fraudes, o Governo conna que tanto pot· p:ntc 
(le V. Ex. como da autori.l:ldc judicial rêspectiv:.J, se 
adoptarão touas as medidas CJUC forem ncccssarias p:Ha 
as evitar. 

Deus Gnartle a V. Ex..-- Palacio do Rio lle .Janeiro 
em ~22 de Outubro de i83L- Diogo Ant(Jnio Pcijó.
Sr. ·Presidente da Provincia de S. P:l ulo. 

N. 3'J,6.-MAHINHA.-Ell22 DE OUTUBRO DE 1831. 

Sobre o abono de gratificação aos indivíduos que se engajam 
para o serviço ele marinheiros da Armada. 

Determinando a Regencia, em nome do Imp~'radorl 
que os primeiros marinheiros que se engajarem parJ o 
serviço dos navios da Armada por tempo de dous annos 
sejam gratificados com 1~~~000, e os segundos mari
nheiros com 106000; assim o participo a Vm. para sua 
in te li igcncia e ex.ecução. 

Dens (iua nle a Vm. Paço em 22 de Outubro de !831. 
-José Manoel de Almeida.- Sr. Francisco Bibi;mo de 
Castto. 

N 3/tJ 
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N. 311:7.-JUSTIÇA.- E:ti 21 DE OUTUBRO DE 1831. 

RrrolvJ du vi,l:n sobre a arrecadação c administração de beng do 
ausentes. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo presente á Regrncia um 
officio elo Juiz Llc Orphãos e Ausf~ntes da villa da Ca
choeira, dessa Província, datado de 6 de Julho ultimo, 
p~~dindo esclarecimentos ácrrca de cinco quesitos que 
propunha sobre arrecadação a administração dos bens 
daquelle Juiz; manda a mesma Regencia, em nome do 
Imperador, que V. Ex. façJ. constar ao referido Juiz 
para seu con hccimcnto c execução e em resposta ao dito 
seu officio, qu:mto ao Lo c 2. 0 quesito, que os testa
mentos cerrados devem ser abertos c os nuncupativos 
reduzidos a publica-fórma pelo Juiz ordinario, tieantlo 
porém registrado na ProvetloriJ respectiva a que per
tencer a tomada de contas; quanto ao 3. o, que não 
compete ao Curador dado á herança jacente a vintena 
que a lei consignou para os Curadores e Tutores dos 
menores, por não se dar a mesma razão nestes que são 
encarregadcs da administração Je pessoas e bens e 
n:::tquellcs que só têm a cargo a administração de bens, 
podendo-se-lhe enlão arbitrar um premio razoavel, 
pois que não são estes os encargos a que os cidadãos se 
devem prestar gratuitamente; quanto ao 4. o, que quando 
não apparecerem herdeiros devem as heranças ser en
trcgues aos procuradores, para cumprirem as determi
n::~ções da Lei ele 4 de Dezembro de ! 775, c Alvará 
de 26 de Agosto de 1801 ; e relativamente ao 5.0 e ultimo, 
que trat1 de appellações, que deve o Juiz seguir a legis
lação existente que não tem tido alteração J. bl respeito. 

Deus Gu1rdc a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 
24 de Outubro de 1831.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Pre
sidente d1 Província do Rir Grande do Sul. 

N. 3í8.-JU8Tit~;A.-Eu 2í DE Ol'TUnHo DE 1831. 

Hesol\'e duvidas sobre a exccuç:lo do art. 2í da lei da creaçcio 
do Supremo Tribunal de Justiça • 

. Illm. e E \In. Sr.- A Regencia, a qu~m apresentei 
o officio de V. Ex. de 26 do mez p::~ssado, acompanhaclo 
d:1 crrtiflão da pronund:t feit'l no proccs:::.o !lo rx-Prt·-
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~idente da Provinda do Maranhão Manoel da Costa Pinto, 
expondo o cmbDraço em que se acha aecrca do cum
primento uo art. 2~ da lei da creação do Supremo Tri
lmnal de Justiça: mamb em nome do Imperador, com
municar a V. Ex., em resposta ao ui to oiJicio, que lleve 
ser cumpriuo aquellc artigo, por não poder entrar em 
duvida o comprefiender-sc nos deveres de V. Ex. o 
promover a expedição e desempenho das attrilmições 
do solm~~dito Tribunal: pois que não é admissivel excep
tuar-se a obrigação de fazer cumprir o disposto do ci
tado artig·o, quando a pronuncia tenha de verificar-se 
a, respeito de um militar, como no caso presente; 
porque, ainda que a prisão deste se não deva effectuar 
contra as disposições de direito, por immediatas ordens 
ou mandados de autoridades civis, fóra de flagrante, 
c não seja por isso exequivel o disposto nos arts. :1.. 0 

c 2. 0 do Decreto uo 1.0 de Agosto do anno passado, que 
não revogou as leis relativas aos militares e á boa in
tclligencia que deve haver entre as autoridades, ha com
turlo o meio estabelecido pelas leis, como a de 21 de 
Outubro de 1763, e constantemente pnticado, de se 
exigir por officio civil das competentes autoridades 
militares a prisão daquelle militar, que deve ser pro
cessado no fôro civil e nelle defender-se. 

Deu:; guarde a V. Ex.-Paço em 24, de Outubro de 
i83t.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Alhano Fragoso. 

N. 3~9 .-GUERRA.-CONSULT A DO CôNSELHO SUPREMO 
MILITAR DE ·25 DE OUTUBRO DE !831. 

Sobre o transito da carta de seguro concedida a José Antonio da 
Silva Villela, Tenente-Coronel Commandante do 3. o batalhão 
de caçadores de 2. a linha do Exerci to. 

Senhor. -Achando-se reservada ao Conselho Supremo 
Militar de Justiça, pelo Alvará de i~ de Outubro de 1791, 
a autoridade de conceder cartas de seguro aos réos mili
tares naquelles crimes, em que no fôro civil tocariam aos 
Tribunaes civis~ deferiu o Conselho ao r<'querimento dt> 

DECISÕES DE i83i. 3:3 
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José Antonio da Silva Villela, Tenente-Coronel Conunan~ 
dante do 3. o batalhão de caçadores de 2.n linha, mandando
lhe passar carta de seguro, negativa, para solto poder res
ponder ao conselho de guerra; pelo crime de morte 
de que foi accusado, cuja carta de seguro, estando uni
camente dependente do transito da Chancellaria, in
dispensavcl p:1ra o seu vigor, não pôde o réo obtel-a na 
Chancellaria lla Casa da Supplicação, por não pertencer 
alli, e sim á Secretaria de Estado dos Negocias da Jus
tiça, que ficou sendo a Chancellaria-mór do Imperio, 
segundo a disposição do art. o. 0 ela Cwta de Lei de <i 
de Dezembro de 1830; c como o réo de novo recorreu 
ao Conselho, pedinuo no requerimento junto, lhe man
dasse guardar sua carta de seguro, apezar da falta do 
transito~ para solto responder ao conselho de guerra; 
e o Conselho não póde deferir-lhe, por ser a sua pre
tcnção opposta á Lei, que estabelece aquella formalidade; 
por isso pareceu ao Conselho levar ao conhecimento 
de Vossa Magostadc Imperial o requerimento do réo, para 
que haja por lJcm cleterminat', se a carta do sogur0 em 
questão deve transitar na Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, como determina a dita Lei, ou qual 
ha ele ser a fórma de supprir-se este transito, a fim de 
que o réo não soffra a perda do direito que a Lei lhe 
concece, e tlo futuro se estabeleça em regra a marcha 
que deve seguir-se em taes casos. 

Rio do Janeiro em 28 de Setembro de 1831 .-!tforeira. 
-Sampaio.- de Larnarc. - Coutto.-Luiz Antonio Bar
boza.- Antonio LuJz Flgneira Pereira da Cunha. 

Sendo abusiv<\S as cartas de seguro nos crimes, á que 
está imposta pena maior do que seis mczcs de prisão, 
c não reconhecendo a Constituição para outros casos se
não a fiança nos termos da Lei, não póde ter I ugar o 
transito do seguro concedido ao supplicante. 

Paço, 2n ele Outubro de 1831. 

FRANCISCO DE L nu E SILvA . 
.JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO .MoNIZ. 

J.l!anoel da Fonseca Lima e Silra. 
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N. 350. -JUSTIÇA . ......_E~I 27 DE OUTUBRO DR 1831. 

Declara que á Camara l\lunicipal compete providenciar sobre 
o tratamento dos presos de justiça. 

A Rcgcncia, a quem foi presente o officio da Camara 
Municipal desta cidaLle de 19 do corrente, manda, em 
nome do Imperador., pela Secretaria de Estado dos Ne
gochs da Justiça, responder á mesma Camara que o 
vestuario para os presos de justiça q uc existem na for
taleza de s~mt1 Cruz, que, por Portaria de 12 de Se
tembro pass:Hlo lhe foi ordenado, o deverá entregar 
á pessoa aulorizatla pelo Commandante da dita forta
lez~t; c que ácerca do sustento para os presos claro 
csLá que, incumbindo-lhe a lei receber o dinheiro para 
o tratamento delles, c tendo a mesma Camara já recebido 
i:OOOhOOO por conta do que lhe foi orçado para tacs 
despczas, a c1Ia compele, por meio do seu Fiscal, pro
videnciar qnc os mesmos sejam tratados humanamente, 
esperando o Governo quo a sobredita Camara lhe dê 
terminantes ordens p:tra o prompto desempenho deste 
dever, procurando para esse fim corresponder-se o mesmo 
com as autoridades encarregadas elo g·overno dos mcn-
cion:HlGs presos. · 

Pahcio do Rio de Jane·iro rm 27 de Outubro de !831. 
---Diogo Antonio Feijó. 

N. 3;)1. -JUSTIÇA. -El\1 29 de ouTusno nE 1831. 

!lhnda que iiHlependcnt3 do fnrma!idadcs dispcnsaveis seja ob
servada a Constituição c o Codigo Criminal nos casos em que 
os réos devam livrar-se soltos. 

Foi presente á Rcgencia o requerimento de José de 
G:mis, em que se queixa tlc ser conservado na prisão 
ha 3~ mezcs pelo crime ele achada de arma, sem que 
até hoj0 lhe seja possivel obter livramento ou con
demnação. Igualmente foi presente a informação que 
V. S. deu a tal respeito; c de tudo se colligc que, seja 
qual fôl" a causa_ é indubitavel que a sorte de alguns 
presos é deploravel, c que difficil é desculpar o deleixo 
dos encarregados da administração ela justiça em casos 
~cmelh:mtrs, I' que~ spesc:1p:uam algumas cxprrssões Lles., 
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t:omcdidas ao supplicante, deve-se tambem dar descontos 
á desesperação. Depois de 8 de Janeiro do corrente anno, 
em que se publicou o Codigo Criminal~ a pena do crime 
de que ó arguido o supplicantc não podia cslt'nder-sc 
a mais tlc sessenta dias de prisão, e multa corrrrspondcnte 
á metade do tempo, caso em que pela Constituição o 
réo devôra livrar-se solto; c se este por ignorancia não 
tem reclamado pelo beneficio outorgado pelo art. 309 
do mesmo Codigo, não devem os 1\lagistrad os prova
lerem -se doU a para conservar encarcerado um desgra
çaclo que jámais póde ser con<lcmnado, sem injustiça, 
t~m pena igual á que já tem sofTrido, e se o estado do 
processo parece cm!)araçar a que o supplicantc seja promp
tamcntc relaxado da prisão, a Constituição e o Codigo 
rccl::lmam que o mesmo não seja sacrificado a formali
dades <Iispensavcis, quando estão de encontro com a 
justiça: manda portanto a mesma Regencia, em nome 
do Imperador, que V. S. faça saber aos 1\lagístrados que, 
0m casos semelhantes, a Constituição e o Codigo Cri
minal tlevem ser observados, não obst;:mte a falta de 
certas formalidades que obstam a sua inteira, pontual e 
prompta execução. O que se lhe pal'ticipa para sua in
telligencia. 

Deus gu 1rdc a V. S.-Paço em 29 de Outubro de 
1831.-Diogo Antonio Feijó.-Sr . .Tosé Paulo de Fi
gueirúa Nalmco Araujo. 

N. 352. -FAZENDA. -E;u 29 DE ouTUBRO de1831. 

M:mua abonar nncimentos aos Empregados do Thesouro nos dias 
em que (leixarcm de comparecer á Repartição por estarem oc
cupados em scniço militar. 

O C0nselheiro Thesoureiro-mór do Thesouro Nacional 
Antonio Homem de Amaral fique na inl.elligencia de que 
aos empregados do mesmo Thesouro, que por escala de 
serviço militar deixarem de comparecer nas suas respe
tivas rqnrtições deverá mandar abonar os seus venci
mentos, não se reputando faltas, as que por tal motivo 
fizerem no serviço do mencionado Thesouro. 

Rio de Janeiro em 29 de Outubro de i83i.-Bernardo 
Pereira de Yasrow:ello.~. 
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N. 3;)3. -GUERRA.- E~I :1.9 DE OUTUBIW DK l8:H. 

Declara que os vencimentos de etapa c carne são devidos aos Ma· 
jores e Ajudantes de 2. a linha em effectivo serviço, e que devem 
residir na Côrte os Officiaes de Estado-Maior do Exercito. 

Illm. oExm. Sr.-HavcndoaRegencia, emnome do 
Imperador, por Decreto de 11 de Outubro presente, á vista 
do que ponderára o antecessor de V. Ex. em seu officio 
n.o 13 de '18 de Março deste anno, t1ispensado o Coronel 
do Estado-Maior, Visconde de Castro, do commando da 
fronteira do Rio Pardo, o p;::rticipo a V. Ex., a lim de 
que lhe mande logo suspender o vencimento ou grati
ficação que por tal titulo percebe, encarregando V. Ex. 
o dito commando, ou ao Coronel do o. o ){cgimento ele 
Cavallaria de 2.a linha, ou a outro Official de sua cseolha, 
sem que por elle possam perceber gratificação alguma. 

Manda a Regcncia, além disto, que V. Ex. faça tam
hem suspender a gratificação que, pelo commanclo do 
Registro de Santa Victoria, se abona ao Major do H.egi
mento n. o 39 de Cavallaria de 2. a linha, Joaquim José de 
Andrade e Vasconcellos, empregando V. Ex. neste com
mando, ou o mesmo l\lajor, querendo, ou qualquer ou
tro Official, sem vencimento de gratificação; pratica11Llo 
V. Ex. o mesmo com o Capitão Joaquim Pedro ele Al
meida, que está no commando do Registro do Porto dessa 
Capital, sendo substituído, ou por um 01ficial dos a
vulsos, ou por um inferior. 

Ordena outrosim a Regencia que V. Ex. mande tam
lJcm suspender os vencimentos de etapa c carne, que ató 
agora indevidamente se tem ahi abonado a varios Offi
ciacsde 2.a linha, não só ·porque unicamente pertencem 
aos Majores e Ajudantes de 2. a linha em effectivo serviço, 
como porque uma tão abusiva pratica não é fundada 
na lei. 

E porque na Córte é que devem estar os Officiaes do 
Estado-Maior para serem empregados segundo o seu pres~ 
timo, cumpre que V. Ex. intime aos que ahi estão des
empregados que a preferirem o continuar a residir nessa 
Província, que ficam considerados como com licença, 
abonando-se-lhes, na conformidade ela Lei de 24 de No
vembro do anno proximo passado, metade elos seus res
pectivos soldos: o que tudo participo a V. Ex. para seu 
conhecimento e expedição das ordens. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 
29 de Outubro de 1831.-.il!anoel da Fonseca Lima e Silva" 
-Sr. Manoel Antonio Galvão. 

""> I ? f\j )·· ) 
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N. 354-. -IMPERlO.-ElU 3! DE OUTUBRO D~ 1831. 

Declara a parte que eompete ás Camaras Municipaes, hem comu 
aos Juizes de Paz, na destruição dos quilombos de pretos fugi
dos. 

Sendo presente á Regcncia, em Nome do Imperador, o 
officio de 21 deste mez da Cama r a Municipal da vi lia de 
S. Salvador elos Campos, em que expõe a duvida em que 
entra, si em cumprimento dos artigos do seu H.cgimcnto 
deve concorrer com as despezas ncccssarias para a eles.., 
truição elos quilombos, c si üos Juizes de Paz pertence 
obrigar os povos áqucllc serviço, visto achar-se semelhan
te objecto espccificadamcnte a seu cargo pelo art. 5." ~ 6. o 

da Lei do 15 do Outuhro de H·27: Manda a mesma Hcgcn
cia, pela Secretaria de Estado elos Negocios do Imperjo, 
responder á referida Camara que, sendo incumbido ás 
Camaras Municipacs, c tamllem aos Juizes de Paz a vigi
lanci'i do soccgo c tranquillidade dos seus respectivos 
municipios, c muito princip::llmcn te so])re os quilombos 
de negros fugidos, claro cslá que tanto as Camaras, como 
os Juizes de Paz devem concorrer para se conseguir o fim 
proposto, a primeira fazendo face a algumas pequenas 
despez-as~ que para isso sejam prccisJs, c os segundos con
vocando e dispondo a gente necessaria para a ex.ccução 
da emprcza. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 3i de Outubro t1e 1831 _ 
-JoséLino Couti11ho. 

N. 3vn.-IMPERIO.-El\I 31 nE ouruBno nE 1831. 

Declara que os estudantes da lJnivcrsidade de Coimbra estão su
jeitos ao exame sómente das rn~lterias que estudaram na mesma 
Universidade. 

Tendo o Governo submeltido á deliberação da Camara 
dos Srs. Senadores o officio de Vm. de 14, de Novembro 
do anno passacl o, em que participa que, procedendo-se em 
virtude da Lei de 26 de Agosto deste anno aos actos dos 
estudantes habilitados a fazêl-os na Universidade de Coim
bra, entràra em duvida a Congregação dos Lentes do Cur
so Juridico dessa cidade, se deviam ser examinados nas 
matcriasque se aprendem naquella Universidade, ou nns 
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que se ensinam no dito Curso; e sendo tleGithdo na re
ferida Camara que á vista dos arts. 2. o e ti. o da mencio
nada Lei é claro que os estudantes brazileiros, quere
grcssar:un de Coimbra até asuJ publicação, sómente são 
obrigados a fazer exame das ma terias para que estavam 
habilitados na indicada Universidade nos respectivos 
annos em que se achavam, c segundo os seus estatutos: 
Assim o manda a Regencia em nome do Imperador corn
municar a Vm. para sua intelligencia, e a fim de fazer 
constar á sobredita Congregação. 

Deus Guarde a Vm. -Palacio do Rio de Janeiro em 31 
(le Outubro de 1831. -José Lino Coutt:nho. -Sr. Lourenço 
José Ribeiro. 

N. 3~6.:- JUSTIÇA.- EAI 3 DE NOVEAIBRO DE i83l. 

Proh1be no calabouço o castigo :ue mai:3 de 50 ~çontes em 
escravos. · 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, pela Secre
taria de Estado dos Negocias da Justiça, que pela Inten
dencia da Policia se não consinta que no calabouço se 
dêm mais de 50 açoutes em escravos á requisição ele seus 
senhores, e em dous dias, c quando tenham commettido 
algum crime, eleve preceder processo legal para, em 
consequencia de sentença, serem dados mais açoutes; 
visto que mais de 50 deve entender-se excesso de eor
recção, e por isso prohibido pela Lei. O qne lhe p1rticipo 
para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 du Novembro de 1.83i. 
~ Diogo Antonio F'eijó, 

N. 357.-JUSTIÇA.-EM 3 DENOYElHBRO DE i831. 

Sobre a administração do Convento dos Religiosos franciscanos 

Foi presente á Regencia a representação ele V. P: 
Rm. , em que faz ver o embaraço em que se acha na 
adminisi,ração elo seu Convento, depois das Portarias dr 
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27 de Agosto e 13 de Outuln'o~ nas quaes .;;e llw fazía 
ver,- que ninguem deve ser constrangido em objectos 
de Religião, e que a mcsm:t Hcgencia se persuadia que 
nenhum Hegular coado pólle desernpenlwr deveres de 
consciencia, e que a Religião só perde, e nada ganha, 
quando ha constrangimento;- c que se via reduzido ao 
fatal dilemma, ou de ser a cada momento reprehcndido 
pelo Governo de empregar a coacção para reprimir sub
ditos desobedientes, etc. , ou se tornaria responsavel pela 
immoralidade de seus subdilos, cujos excessos c rela
xações lhe devem ser por sua indifferença imputados, 
concluindo- que, se o Governo, por um effeito de sua 
bcncvolencia, não se dignasse dirigir de uma maneira 
directa os negocias e causas peculiares dos Religiosos, 
não terül rouiJado o tempo com tão longa exposição, 
etc.- Manda a mesma Rcgencia, em nome do Impe
rador, responder-lhe, para sua intelligcncia: 

1. o, que aquellcs princlpios professados pelo Governo 
são os mesmos que V. P. Um. reconhec.:e verdadeira
mente em theoria na sua representação, que todas :1s 
sociedades verdadeiramete religiosas praticam, o que a 
tJonstituição do Imperio no art. 179, ~ Õ. 0 proclama como 
um direito individual, que deve ser garantido; 

2. 0
, que nenhuma razão tem em julgar-se rcllu:ddo 

ao fatal dilemma de ser a cada momento repre11endido 
pelo Governo tlc empregar a coacção para reprimir sub
ditos desobedientes, etc., não só por ser vão e chimerico 
esse temor, não tendo motivo algum da parte do Governo 
que o induzisse a tal cousa esperar, visto que as Portarias 
só tratam de coacção em objectos religiosos, como porque 
o mesmo Governo reconhece o direito que tem qualquer 
associação de regular a sua administração interna, e do 
qualquer chefe ele família emprcgur castigos correc
eionaes, em que se convencionarem os associados, em
quanto quizerem fazer parte tla mesma associação; sendo 
porém certo que se tonw responsavel pela immoralillacle 
dos seus subditos, que, pela voz publica, e confissão 
mesmo de V. P. Rm., muitos se têm tornado escanda
losos, c até incorrigíveis; o que não aconteceria se, ou 
desde principio puzcsse em effectíva observaneia as 
regras da easJ, ou, cleix:mtlo tle ambicionar grancle 
numero de suiJditos, tivesse por si mesmo despedido 
aquelles que só querem gozar das vantagens da Religião, 
sem expór-se aos inconvenientes da 0ssociação, desgraça 
que, bem longe de attrilmir-se ás Portarias mencionadas, 
e aos princípios ncllas exarados, deve-se sem duvida á 
rcpugn:_meia em rctluzil-os á prati1~a: 
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3. 0 , que o Governo desviando-se da marcha anterio
mente praticada, longe ele conceder aos Religiosos licença 
para residirem fóra tlo Convento, tem reenviado os seus 
requerimentos a V. P. Rm. para lhes deferir, declarando 
só mente a sua opinião; entendendo que taes licenças não 
devem ter outro fim que sa tisfazcr deveres de conseiencia, 
que cstãofóra da alçada do Governo, e nunca evitar por 
meio dellas a coacção produzida por castigo civil e tem
poral, cujo emprego iria de encontro á Constituição no 
supracitado artigo, e sujeitaria a quem a empregasse ás 
penas decretadas no art. 191 do Codigo Criminal; e este 
procedimento do Governo jámais em boa fé poder-se-ha 
dizer que é direcção directa dos negocias e causas pecu
liares dos Religiosos, como V. P. Hm. afiectou entender~ 
porquanto um só facto não appareccrá que prove seme
lhante ingcrencia da parte do mesmo Governo, o qual 
prestará comtudo em qualquer tempo a devida protccção 
aos su!Jditos do Imperio que forem de qualquer modo 
violentados para praticarem actos religiosos contra sua 
vontade, quando lhes é livre pela Constituição, não só o 
escolherem o culto que quizercm, como até a separa
rem-se da associação política ürazileira , satisfazendo 
unicamente os regulamentos policiaes. 

Deus Guarde a V. P. Bm.-Paço em 3 do Novembro de 
!831.-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Provincial dos Reli
giosos Franciscanos desta Córte. 

N. 3~8.- GUERRA.- El\1 3 DE NOVElUBRO DE 1831. 

à'Lmda ficar sem Bffeito na Provlncia do Minas-Geraes a creação 
dos Conselhos de administração para fundos de fardamento nos 
corpos de l. a linha. 

111m. c Exm. Sr.- As razões apresentadas pelo Com
mandante elas Armas dessa Província ele :Minas Gcracs 
em seu ofiicio n. o 38, de 9 de OutuiJro findo, para obs
tarem á prompta execução ela circubr de 26 de Julho 
do corrente anno, que manda estabelecer em todos os 
corpos de i. a linha do Exercito Conselhos de adminis
tração para fundos de fardamentos, sendo ponderosas c 
fumladas nas peculiares cireumstancias do 1. o Corpo de 
C1vallar:a tle i. a linha, que já mer·eeeram á passada arL 
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ministração toda a attcnção para deixar de veritlcar-se 
ordem identica, não podiam deixar igualmente de ser 
attendidas pela Hogencia, em nome do Imperador, que, 
tomando em consideração, resolveu, em consequencia, 
que, ficando por ora sem effeito o disposto na citada cir
cular, e reservada a sua execução litteral para quando 
estejam mais concentradas no lugar da Parada as praças 
do sobredito i. o Corpo, quo actualmente por encargo do 
serviço publico se acham disseminadas pela Província c 
fóra della, cxp:;ça V. Ex. de accôrdo as ordens precisas 
para que, em Jugar de se recolherem os 60 réis determi
nados p::trJ. fundo de fardamento de cada uma praça ao 
cofre p::tra isso destinado, continuem ollcs a ser, como 
até agora, entregues ás mesmas praças dircctamcnte p1ra 
se apromptarem de seus uniformes, na fórma da pratica 
seguida. O que p:lrticipo a V. Ex. p:1ra seu conhecimen
to c execução. 

Deus Guanle a V. Ex..-Palacio do Uio (le Janeiro em 
3 de Novembro do i83L-.1lfanoel da FonBeca lima e Silva. 
-Sr. Manool Ignacio de Mello o Souza. 

N. 3;)9.- GUER R. A.- E;,I ~DE NOYE}ílllW DE 1831. 

Manda que nrto sejam nomeado3 para o serviço das Guardas 
l\Iunicipaes os milicianos que se acharem em activo serviço na 
tropa de linha. 

Illm. c Exm. Sr.- Podendo acontecer que um mesmo 
individuo que pertença aos Corpos de Milicias e ás Guar
das Municipaes se veja na collisão de ser chamado si
multaneamente a serviços disparatados, o por isso cons
trangido a faltar a um clellcs? e sujeito, em conscqucncia, 
a castigo de correcção, como V. Ex. (pelos papeis inclu
sos que peço me restitúa) verá quo aconteceu com o i. o 

Sargento da comp::mhia de granauciros do 1. 0 regimento 
de infantaria de 2. a linha, José Martins Lopes, ora preso 
na fórtalez1 da Conceição: espero que V. Ex. se digne 
expedir ordem a fim de que não sej:nn nomeados para 
o serviço das Guardas Municipaes os Milicianos que so 
acharem em activo serviço na tropa de linha. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 4 de N ovomlJro de 
t83l.- Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. Diogo An-. 
tonio Feijó. 
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N. 360.-GUElU\A.-EM 4 DE NüYE~lBRO DE 1831. 

Manda destacar mensalmente um Cirurgi:to para cada uma 
das fortalezas da Curte. 

Sendo presente á Regencía, em nome do Imperador, 
o seu oflicio de 29 de Outubro proximo passado, em 
que requisitava llffi Cirurgião c Botica p:1ra a fortaleza 
da Lage, determinou que não só para esta, mas para 
todas as fortalezas deste porto, Ym. haja de fazer des
tacar mensalmente um Cirurgião ele sua nomeação: 
officiando outrosim ao Hospital .Milit:tr paru que for
ncca a cada uma das mesmas fortalezas uma caixa ele 
me.dL~amcntos. O que participo a Vm. para sua intel
ligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 4 do Novembro 
de i83l.- .1.Wanoel d(t Fonsec(~ ·Lima e Silca.- Sr. Fran.., 
cisco C1rlos de Moraes, 

N. 361.-JUSTIÇA.-EM 4 DE 1\0YEl\'IBHO DE :18~H. 

Resolve duvidas que occorreram no julgamento de uma 
appellação crime. 

A Regencia, a quem fiz presente o ofi1cio de 29 do 
mez antecedente cxpowlo as duvidas que occorreram no 
Julgamento da appellação cri me vinda ela Junta de Justiça 
de Ouro Preto sobre a sentença que condemnou a galés 
perpetuamente a Romão, crioulo forro, Manda, em nome 
do Imperador, rcsponuer a V. S. que, não sendo possível 
presentemente a interpretação authcntica que V. S. 
exige, c nem mesmo neccssaria no parecer do Governo; 
e não devendo parar a administração da justiça, póde 
conciliar-se o respeito devido á letra ela lei com a jus
tiça, mandando os 1\iagistraelos antes elo proferirem a 
sentença ouvir a parte ou a seu procurador sobre a reela
mação concedida pelo Codigo Criminal no artigo por 
V. S. mencionado, porque não é provavel que queira 
renunciar semelhante beneficio, uma vez que lhe chegue 
ao seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em li de No vem bro 
de i83l.- Diogo Antonio FeijJ.- Sr. José Paulo de 
F'igueirôa N ahuco Araujo. 

t ; 
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N. 36~.- JUSTIÇA.-- E.u 5 IH\ NOYEJlBHo DK 18:JL 

Dtlclara que quando a lei não prescreve a f<Jrrna do aeto que 
determina é licito á autoridade execut:1l~a como melhor con
vier. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. 
de 31 do mez passado, o1Ierecendo novas duvidas sohre 
o processo <lo ex-Presidente da Província Llo Maranhão, 
tenho a dizer a V. Ex. que, não constituindo a Lei 
executor das ordens do Supremo Tribunal de Justiça ao 
Ministro e Secretario de Estado desta Repartição, todas 
as vezes que ella determinar algum acto sem prescrever 
a fórma, é livre á autoridade a quem fôr incumbida a 
sua execução lançar mão do meio que melhor convier 
para conseguir o tlm; e que, sendo o réo de quo se trata 
militar, é obvio que o Supremo Tribunal de Justiça 
deverá officiar ao seu respectivo superior, não só para 
fazer suspender o exercício de suas funcçõcs, c metade 
do soldo, como reconhecer a inhabilidade contrahida 
em conscquencia da pronuncia, que bast:lrá ser com
municada, e não enviada por cópia, visto que o mesmo 
Tribunal em casos taes não é obrigado a justificar o seu 
proceder, e obra com plenitude de autoridade. 

Deus Guarde a V. Ex. - Paco em t) de No vem bro 
do !831.- Diogo Antonio Feifó.- Sr. José Albano 
Fragoso. 

N. 363.- IMPERIO.-El\1 7 DE NOVEi\IBI\0 DE !831. 

Sobre a representação da Camara 1\Iunicipal da cidade de Olinda 
relativamente ao aforamento de terrenos e approvação de suas 
contas dos annos de !829 e 1830. 

Tendo a Camara dos Deputados remottido á Regencia 
com otncio de seu Secretario de 27 do mez passado a 
representação que á mesma Camara dirigiu a Muni
cipal da cidade de Olinda em data de 7 de Julho do 
corrente anno, queixando-se do Conselho Geral ela res
pectiva Província: 1. o por não lhe haver concedido a 
faculdade que impetrára na fórma do art. 42 da Lei do 
t. o de Outubro de 1828 para poder aforar v a rios sólos 
ctevolutos no recinto do seu f oral (como se exprime a 



Cunara); 2. 0 por haver glosado varias parcellas de des~ 
pez:t.s por clla feitas nos annos de 1829 c 1830: manda 
a mesma H.egenci:1, rm nome do Imperador, pela Secre
taria t1e Estado dos Neg·ocios do Imperio participar á 
referi(b Camara .Municipal, de conformidade com o 
parel'Cl' da Camara dos Deputados, que não tem lug<lr a 
mencionada queixa, porque, quanto á L a parte, a Lei 
do i. o de Outubro de '1828 deixou salJiamcntc aos Con
selhos Ger,:cs a concessão de tal faculdade, por isso que 
mais Lem instruidos devem ser das necessidades ela 
Província; e quanto á 2. '\ é de admirar que ainda no 
presente anno haja uma Camara de uma cidade do Im
perio, que gastasse em 1829 e 1830 as rendas do seu 
município em pagar propinas aos actuaes Vereadores, ao 
Ouvidor ela comarea, ordenados a Alcaiues e Escrivães 
de Aleaitles, a Sacristães c Administradores de capellas, 
a Solicitadores de causas, etc., e igualmente em fazer 
festas, por exemplo: a da restauração de Pernambuco, 
a do Anjo Custodio, etc., distribuindo por occasião ele 
taes festas cêra lavrada aos ditos Vereadores, Ouvidor, 
e mais empregados, e repartindo por elles folhinhas de 
algilJeira, etc. E louvando a mesma Regencia o zelo do 
Conselho Geral em glozar semelhantes despezas, que 
sem duvida devem só ser pagas pelos bens elos Verea
dpres que as autorizaram com o especioso argumento 
de que sempre foram feitas e approvadas pelos Corre
gedores, argumento na verdade estranho depois da Lei 
do l. o de Outubro de 1828~ vão ser na data desta 
expedidas as convenientes ordens para se tornarem 
eflectivas as referidas glosas. 

Palacio do llio de Janeiro em 7 <le Novembro de 1831. 
-José Li no Coutinho. 

N. 364.- FAZENDA.-El\17 DE NOVEMBRO DE !831. 

Declara que o Thesoureiro da Junta de Fazenda não póde ser 
negociante, podendo-o ser o Juiz de Fóra, pela Lei Deputado da 
mesma Junta. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de 
Sua .Magestade o ImpeJ;ador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional: Faco saber á Junta da Fazenda 
da Provincia de Mato Grosso, qur nesta data de ordem 

N) t1 
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da Regencia em nomG elo Imperador se responde :w 
officio que dirigiu o Presidente da dita Província sob 
n. 0 4 de 6 de Agosto deste anno áccrca da duvida em que 
entrára á vist:l do Coclip:o Criminal, tlc estarem ou não 
legalmente servinLlo o Deputado Tllcsoureiro Geral da 
mesma Junta João Poupino Caldas, c o Juiz de Fóra pela 
Lei Procurador da Corôa e Fazenda da dita Província, 
não obst:mte serem negociantes; que inclubittl.velrncntc 
se acha o primeiro comprehenclido no (lft. 148 do dito 
Cocligo, devendo por isso deixar de ser Thesoureiro ou 
deixar o commercio, não acontecendo o mesmo com o 

segundo por não ser dos mag·istraclos vitalicios, de que 
trata o clito artigo, como respondeu o Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional que foi 
ouvido a este resp2ito. E, portanto, determina a mesma 
Regencia, que em conformidade desta Imperial decisão 
a r~fcrida Junta de accôrdo com o seu Presidente dê as 
providencias neccssarias para o!Jservanciél da Lei. O 
que se lhe participa p:lra sua intelligencia c cumpri
mento. Amaro Velho da Silva Bittencourt a fez no 
Rio de Janeiro em '7 de Novembro de 1831.- .Mariano 
Pinto Lobato~ Contador Geral da 2.a Repartição~ a frz 
cs:-revcr. -Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 3ôt>.-GUERRA.-E~t 8 DE NOVEMBRO DE !831. 

Ma!lth dispensar· do servi.~o militar os milicianos existentes na 
Ilha de Paquetá. 

Para satisfazer á requisição elo Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios da .Justiça, expeça Vm. as ordens 
precisas p:1ra que sojaiil dispensados elo serviço militar 
os milicianos existentes na Ilha ele Paquetá, aos quaes 
fará constar que Hcam obrigados ús eonclas municipacs 
a Ui. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Novembro de 1831. 
--Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Fnncisco Carlos 
de }foraes. 
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N. 366.-GUERHA.-RM 8 DE NOVEMBRO OE 1831. 

Manda que os milicianos do .i. 0 regimento de infantaria de 
2.a linha e os officiaes sem corpos sirvam nas Guardas Mu
nicipaes[ 

Em conformidade do que me foi requisitado pelo Mi
nisterio da Justiça, cumpre quo Vm. expeça as ordens 
precisas para que os milicianos do ~. 0 regimento de in~ 
f<:mtaria de 2.a linha do Exercito c as praç.as a clle adcli
das, bem como os Officiaes de La linha que não têm 
corpos, nem estão reunidos ao batalhão de Officiaes solda
dos da p.1tria, sejam compellidos a prestar serviço nas 
Guardas 1\funicipaes, dispensando-se aquelles do peque
no serviço que fazem aos domingos e dias santos. 
Deu~ Guarde a Vm.-Paço em 8 de Novembro de :l83L 

-Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Francisco Carlos 
Llt: Morae3. 

N. 367.-GUERHA.-E:\t 8 DE NOVE:ilBRO DE f83L 

Approva o Hegimento de signaes que se devem fazer àa Ilha Raza 
para a Fortaleza de Santa Cruz e S. João quando haja fóra da 
barra navio em perigo. 

Approvanclo a Rcgcncia em nome elo Imperador oRe
gimento do signaes, quo se devem fazer tla Ilha Raza para 
a Fortaleza de Santa Cruz c S. João quando fóra ela barra 
haja navio em perigo, a fim de ser soccorrido pelas barcas 
de soccorro, o manda rcmetter a V m. a fim de que com 
cópia dellc expeça as nccessarias ordens aos Comman
dantes das fortalezas do porto. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, 8 de Novembro de t831. 
-Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Francisco Carlos 
ele Moraes. 

Regin-.ento •le slgnaes u ((Ue ~Se reYe1•e o Aviso 
acima. 

L o Quan Jo acontc(;;t a lgurna c ousa na Hha Raza que seja 
preeiso lá ir embarcação~ deverá dar~sc na mesma Ilha 
um tiro, r. içw hanrlrira hr;JJH'a no m:~stro rlos sip:nars, 
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o que a Fortaleza de Santa Cru1: reconhecerá, fazendo o 
mesmo signal até que a Fortaleza de S. João o reconheça 
da mesma maneira. 

2. o Logo que qualquer embarcação se ache em perigo 
na Ilha Raza ou em outra qualquer Ilha, deverá dar-se 
na dita Ilha Baza tres tiros com intcrvallo~ de um ao 
outro, de cinco minutos, e içará uma bandeira branca no 
mastro dos sig·naes, c sendo de noite dará os mesmos tiros, 
e içará uma luz no dito mastro. 

3. o Logo que a Fortaleza de Santa Cruz reconheça estes 
signaes, os fará igualmente até que a Fortaleza de S. João 
os reconheça, com uma luz içada no páu de bandeira, e 
um tiro, sendo de noite ; e sendo dia~ com um galhardo
te branco içado no dito páu ele bandeira. 

4. o Logo que o Commandante da guarda do Forte de S. 
João veja estes signaes, mandará immcdiatamente dar 
parte ao Commandante das barcas do soccorro. 

R i o de Janeiro, L o de Novembro de 183:1..- Vasco Lou
renço, Tenente Coronel graduado. 

N. 36S.- FAZENDA.- EM 8 DE NOVEl\lBRO DR !831. 

Declar~ que os Guardas da Alfandega estao sujeitos ao serviço 
da Guarda Municipal. 

Fique V. S. na intelligencia de que os Guardas da 
Alfandega são obrigados a prestar serviço nas Guardas 
Municipaes, não podendo prevalecer o pretexto, com 
que a isso se têm evadido, de se acharem alistados na 
mesma Alfandega para acudirem a ella logo que seja 
nccessario, como me foi communicado em Aviso da 
Secretaria de Estado dos Negocios Ja Justiça Je 3 do 
corrente. O que V. S. fará const:u aos mesmos Guardas 
para sua in telligcncia. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 8 de Novembro 
de 1831.- Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Con
selheiro Juiz da Alfamlega desta Córte. 
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N. 369.- IMPERIO.- EM 10 DE NOVEMBHO DE 1831. 

Providencía sobre a vaccina. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia,em nome do Imperador, 
Ha- por bem quo V. Ex. expeça as ordens neccssarias 
para que nessa Província se ponha em actividade a pro
pagação da vaccina, despendendo a quantia votarla pela 
Assembléa Geral n:-~ Lei do orçamento para e.~se impor
tante objecto, e que remetta a esta Secretaria de Estado 
todos os annos uma relação exacta do numero das pes
soas vaecinadas, e das que produziram verdadeira vac
dna com as convenientes reflexões sobre o seu progresso 
ou retrogradação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em tO de Novembro de 1831.-JoséLinoCoutinho.
.Sr. Prcsiden te da Provincia de .•.... 

N. 370.- IMPERIO.- EM to o E NovEMBRo nE t83L 

De«lara que ás Camaras Municipaes compete a inspecção dat~ aulas 
-de primeira,s letras nos termos do seu Regimento. 

Constando á Regencia pot officio da Camara Municipal 
da villa de Cantagallo. que Vm. se oppuzera no dia 27 
de Setembro do anno PélSsado ao exame, a que pretendia 
proceder o Fiscal da díta Camara para poder informar 
sobre o estado da sua aula, c sobre o numero e adianta
mento dos seus discípulos: a mesma Rcgencia, tendo 
em vista o que Vm. ex pendera a este respeito na sua 
resposta de lO ele Dezembro dito, dada ao Ouvidor da 
comarca, ha por bem, em nome do Imperador, declarar 
a Vm. que pela Lei do !. o de Outubro de 1828 têm as 
Camaras Municipaes a seu cargo vigiar sobre as escolas 
de instrucção primaria da mocidade, e quo por isso 
deve Vm. prestar-se ao exame do Fiscal, ou de qual
quer commissão da Camara, quando esta o julgue con
veniente; bem entendido que este exame não se estende 
ao conhe.cimento do methodo de ensino, porém sómente 
á frequencia quo Vm. e os seu~ d iscipulos dev.em ter 
nos dias de serviço, e ás horas marcadas na Lei: com~ 
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peti'ndo igu~lmente a Vm. a o!Jrig;u;Jn de dar todo~ 
os annos á Cam~ra uma circumstanciatla rrlação elos 
alumnos matriculados na sua aula, dos que Lêm eifecti\'a 
frequencia, de sua applicação? c seus progressos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio d1~ Janeiro em 10 
de Novembro ele 1831.- José Uuo Coutinho.- Sr. Ma
r.wel José ele Azevedo. 

N. 3jl.- JUSTIÇ,\.- EM il DE NOVF.l\IDRO DE t8:Jr. 

Nos processos por castigos rigorosos em escravos compete· ao~
Juizes de Paz pronunciar os réos c remettcl-os ao Juiz Cri
minal. 

Tendo o Desembargador Ajudante do Intenclentc Ger~T 
da Policia lcvatlo á presença da Rcgcnci:l os offieios quc
Vm. lhe dirigira, partieipando o trat;nnento cruel e 
castigos rigorosos praticados por João lVbnoel Teixeira 
em um seu escravo menor de H anno-;: a mesma H e· 
gencia, em nome do Imperador, manda louvar a Vm. a 
humanidade e justiça com que se conduziu neste negociO'~ 
e com o que mostrou saber desempenhar cabalmente a 
confiança que os seus constimintcs em Vm. depositaram, 
p1ra guarda c segurança de seus direi tos; ficando na 
in telligencia que em casos taes a Vm. compete, na con
formidade da Lei de 26 de Outubro ui ti mo~ do exemplar 
incluso, pronunciar os réos, e depois remettêl-os ao 
Juiz Criminal respectivo. 

Deus Gaarclc a Vm.- Palacio do Rio de Janeil'o em H 
de Novcrnbl'o de ts:~t.- Dioga Antonio Feijó.- Sr. Juiz 
de Paz da frcguezia de Inhaúma. 

N. 372.-JUSTIÇA.-E~I 11 DE NOVE~IBHO DE 183,}. 

As Camaras Municipaes não têm competencia para embaraçai." 
os actos do poder judiciario. 

Particip:mdoaCamara MÚnicipal ua villa de C:mtagallo,. 
em officio de 14 elo cor rente, ter mandado suspender") 
até decisão do Governo, os julgamentos dos Juizes d.e 
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P,1z tlo :~~:u distrícto, que absolviam alguns índivid~ios 
multulos p:~bs 1\IesaB P;Jrodtiacs, por estar em duvida 
se corn p;'tia ou não :1.0:; rderidos Juizes tars absolvições: 
manda a Bcgcnei8, em nome tlo imperador, pela Se
creLuiJ de EsL1do dos Nr~gocios da Justiça, commu
ni(:;:r :J referida Cunan, p:ira sua intclligencia, que 
ao seu Procur,1dor co;npctia Dppcllar elas scntcnç,ls dos 
J uizcs do Pn, quando ;1s ju lgassc injust8s, c nunca in
tromettl·r -se no Poder· Jud iciario; devendo portanto 
mandar (lcelarar sem cffí~ito :-:quclla suspensão; e que, 
p;Jr attrilmir-sc á ignoraneia este seu procedimento, 
não se manua rcsponsalJilisal-a, na certeza ele que com
pete-lhe sómente, quando vier no conhcciracnto da pre
varicaç.ão de ;:dgum empregado, denunciai-o ao Governo, 
e nunca embar,1çar a execução dos seus netos. O que 
n sobredita Gamara devn ftear entendendo, pnra nunca 
mais commettrr outra arhitrarictl:de. 

P:llaeio do nio de Janeiro em 11 de :Nnvrmbro de 
:lS~H. -Diogo Antonio Feijó. 

N. 373.-I.MPERIO.-El\I H DE NOVEl\iBI10 DE 183L 

Sobre a incompatibilidade na accum~Iaçao dos C[tr.;;os dos 
membros dos ConsBlhos Gcraes e das Camaras i\Iunicipaes 
com o dos Conselhos Gcracs do Provincia. 

Illm. c Ex.m. Sr.-A Rcgcncia, a quem foi presente 
o officio de V. Ex. do 23 do nwz passaclo sobre a du~ 
vida de dever-se tlar jú á execução o Decreto de i2 
de Agosto que prohibn que os membros (los Conselhos 
do Governo das Provinci;1s, bem como os ftaS Camé1 ras 
.Municipacs possam ser dos Conselhos Gcracs, tendo 
porém a opção; ou si o (li to Decreto deve rumprir-sc 
quando se tiverem ele fazrr ;JS futuras eleições: h a por 
bem mandar responder a V. Ex. que, não declarando 
o mesmo Decreto que a su.1 execução ó para o tempo 
elas novas eleições, claro r~ I.;'! que deve cumprir-se im
me(! ia La mcn te. 

Deus g·uardc a V. Ex. -Pala cio do Hio de Janeiro em 
i~ de Novembro de i83i.-Josr! Lino Coutinho.-Sr. 
Honorato .To~é de Barros Paim. 
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N. 374.-INIPERIO.-El\I 14 DE NOVE~IBRo DE 1831. 

Sobre o recurso interposto por um cidadão ela deliberação da 
Camara .Municipal de Maricá ácerca da abertura de uma es
trada pelas terras do sua propriedade. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camara 
Municipal da villa de Maricá na data de 6 do mcz pro
ximo p::~ssado, servindo de informação aos requerimentos 
de José Francisco Modesto e Rego, em que este se queixa 
do ter a dita Camara mandado abrir uma estrada pelJs 
terras de sua fazenda: A mesma Regencia á vista dos 
docu1nentos apresentados pelo recorrente, e das razões 
por elle expostas contra a deliberação da Camara, e das 
que esta apresentou em sua informação; manda, em 
nome do Imperador, pela Secretaria ele Estado dos Ne
gocias do Imperio declarar-lhe, que o supplicante tem 
justa razão de se queixar do procedimento della, porque, 
abstraindo dos motivos particulares de vinganças e 
desaggravos pessoaes, si a estrada é nova, como a Ca
mara assevera na sua informação, e se deduz do pri
meiro requerimento dos moradores do município, que 
a pediram, não podia assim mandar-se abrir, sem se 
ter verificado pelos meios legaes, que se não empre
garam, a verdadeira necessidade ou utilidade della~ e a 
indemnízação do prejuízo que por tal abertura venha 
á propriedade do Sl~pplícante; e si a mesma estrada já 
foi em outro tempo usada, em todo ou em parte, como 
se manifesta clarissimamente por todos os documentos 
juntos á informação da Camara, pelo allegado do se
gundo requerimento dos sobreditos moradores, c pelo 
que consta de um dos que foram npresentados pelo 
supplicante., que desde muitos annos se acha vedada, 
ató com conhecimento e approvação da Camara, que 
ha mais de 13 annos indeferiu igual requerímento 
dos pretendentes á estrada, tambem não podia mandar-se 
abrir, sem que primeiramente fosse o supplicante op~ 
positor competentemente convencido por meio da rei
vindicação, de que a Camara devia usar para haver esta 
servidão, na conformidade dos arts. 41 e 81 da Lei do 1. o 

de Outubro de 1828. Em taes circumstancias ha por 
bem a Regenda, deferindo a pretenção do supplicante, 
que fique sem effeito a obra da estrada, visto ter a Ca
mara procedido cxtralegalmente em todo este negocio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Novembro de 
183l.-José Lino Coutinho. 
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N. 373.-INIPERIO.-EM iõ DE 1\'0VElUBRO DE 1831. 

Sobre os terrenos de marinhas que pretende a Camara Muni
cipal desta Côrte e remoção das barracas da praia de D. Ma
noel. 

Sendo presente á Regencia o officio da C11nara Mu
nicipal desta Cidade, com a data de 12 do corrente, em 
que, expondo a duvida em que se acha, se lhe pertencem 
ou não as marinhas, pede provideneias para poder re
mover e fazer cessar os prejuízos que causam á com
mod idade e socego publico as barracas si tua das na praia 
de D. Manoel, as quaes, além de impedirem o embarque 
e desembarque elas pessoas c generos que ali i a portam, 
embaraçam a venda publica dos mesmos generos, e 
servem de escondrijo a vadios, malfeitores e ladrões: 
manda a mesma Regencia, em nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, 
parlicipar á dita Camara que, abstrahinclo ela duvida 
de lhe pertencerem ou não as marinhas, esta ella au
torizada a dar todas as providencias sobre aquelle local 
ou quaesquer outras, a fim de promover o commodo dos 
cidadãos, desobstrulr e desempachar taes sítios, c por 
esta fórma dar fim ao asylo que nelles procuram os 
malfeitores c vadios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1õ de Novembro de 
1831.-José Lino Cotttinho. 

N. 376.- GUERRA.- E~I iõjDE NOVEMBRO DE 1831. 

Regula os vencimentos dos réos militares sentenciados aos tra
balhos de fortificação por tempo maior de seis annos, e por isso 
excluidos de voltar ao serviço militar. 

Não sendo sufficientomente explicita a doutrina dos 
arts. 2. o e 3. o da Provisão do Conselho Supremo Militar 
de 20 de Março de 1829, relativos aos vencimentos dos 
réos militares sentenciados á trabalhos de fortificação, 
por tempo maior de seis annos, e por isso excluidos de 
voltar ao serviço militar, segundo a disposição do Decre
to de 13 de Outubro de 1827, o que tem dado lugar á ano
malia de élbonar-se á taes réos differentes quantias p:ua 
alimentos, e fornecerem-se arbitrariamente, e sem épo~ 
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ca fixa os vcstuarios de caridade, que indica a mesma 
Provisão, s2m com tudo clecl;:r~:r a sua qualidade, e con
vindo em consrquencia regul:lr taes vencimentos de 
maneira que não existam, como até agora, soecorros 
diversos á individues em ülenticas eircumstancias: Re
solveu a Regencia, em nome do Imperador, que os réos 
militares scntcneiados, e excluídos na fórma dos citados 
~~rtigos da Provisão• sejam abonados pda Thesouraria 
Gera] das Tropc:s com a quantia de oitcnL1 réis diarios 
parJ alimentos, e pelo Arsenal do Exercito em cada seis 
mezcs com uma camisa, uma calça, e uma esteira, e de 
dous em Jous annos com uma manta, uma jaqueta, e um 
chapéo, tudo porvia dos Almoxarifes das fortalezas, em 
que se acharem. {) que participo a Vm. par:.~. seu co
nhecimento, governo c cxc~·ução na pJrtc que lhe per
tence. 

Deus Guarde a Vm. - P:iro em HS de Novembro de 
i83L -. !Janoel da Fonseca Linia e Silca.- Sr. Francisco 
Carlos ele .Moraes. 

N. 377.- FAZENDA.- E:l11;) DE NOVEMBRO DE 18:51. 

ltfanda. que cs Vereadores da Camara 1\Iunicipal, que têm servido 
de Provedores da Saude Publica, prestem suas contas no Tlle
souro Publico Nacional. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios ela Fazenda, que a Ca
mara Municipal desta Côrte faça com que os Vereadores, 
que serviram na mesma Camara de Provedores da S:mde 
Publica prestem com a possível brevidade neste Thesouro 
as suas contas, na eonformidade do art. 36 da Lei de H) 
de Dezembro de 1830. 

Paço em 15 de Novembro de 1831.- Bernardo Pe
reira de Vasconcellos. 
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:". 378. -- JU~·Tii_,:A. -~EM i~ DE NO\'El\lBHO UE lS::H . 

.Manda observar a r~n'ic:l <i e rtJcnvia rem-se os autos appellado-s 
sem tkix.ar tra:;Ia,~lo. 

Foram presentes á Hegendu os ofücíos de V. S.~ data
dos de 14 do corrente, em quc-:'·,!eclara que a demora na 
remessJ d-os autos appclbuos do JUiz de Paz de S. José, 
sobre o ajuntamento illicito nas noites de 28 e 29 de Se
tembro é devida á neccssídaJc do traslado que deve ser 
deixado no Juizo, ~~do uma certidão pedida tios mesmos; 
e que a demora do processo appcllado em que é parte in
teressJda fgnacio Pereira, é attt'ibuida ao Juiz de Paz 
adjunto de S:mta l\ita, que, recebendo em 2G de Julho, 
() entregára aos ~H do proximo mcz p:~ss~Hlo: G mesma 
Regencia, em nome do Imperador, m:m;b declarar a 
V. S. que sohro a necessidade do traslado dos autos, faça 
observar o que achou em pratica no Juizo a t:ll respeito~ 
pois que eonsta ser pratica em muitos outros reenvia
rem-se os proprlos autos sem deix~r traslado, como acon
tece no Juizo de Paz Ll'oncle são remettülos; com o que 
evitam-se demoras, despez:1s, s;;m que pcssa temer-se in
conveniente algum pela proximilbdc de ambos os Juizos. 
Bem tissim que, não sendo a V. S. imputada a demora na 
decisão da outra appclla\;ão, convém <.:omtudo que esteja 
-ao facto do andJmctlto do todos os proecssos do seu Juizo, 
para dar-lhes o neccssario impulso, sem o qual se eterni
zarão, e para cujo mal tant::ls causas concorrem. 

Deus Gu:trde a V. S.--Paco em H> do Novembt·o de :l83L 
- Diogo Antonio Fe1jó.-·Sr. José Maria l\Iontciro ele 
Barros .. 

N. 379.- JUSTiÇA.- Ku fG DE ~oVElUBRo DE 183i . 

.Manda dccla!\lr aos Juizes de Paz que as froguezias, cujo terri turío 
fôr sujeito a diversos municlplo.s, ficam p-ertencendo áquelle 
em que estiver collocada a Matriz. 

lVIand1 a Heg·eneia, em nome do Imperador, pela 
Sccretal'ia de Estado dns Negocias da Justica, que a 
C:tmara l'·~unicipal da Villa Heal da Praia G1:ande faça 
constar a todos os Juizes de Paz do seu districto que, 
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por Resolução da Assembléa Geral, as freguezias que 
estiverem em territorios sujeitos a differentcs mu
nicípios tlcam d'ora em diante pertencendo ãquelle 
onde estiver collocada a Igreja Ma triz, revogada a do 
anno passado, que determinava o contrario, a fim de 
poder-se concluir quanto antes o alistamento ordenado 
para as Guarda8 Nacionaes. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Novembro de 
1831.- Diogo Antonio Peijó. 

N. 380.- FAZENDA.- EM 16 DE NOVEllBRO DE !831. 

Sobre a jur1sd1cçao das Juntas de Fazenda na demarcação doo 
limites das cidades para lançamento da decima e designação 
Jos lugares notaveis sujeitos ao dito imposto. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Consell10 de 
Sua Magestacle o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos N egocios da Fazenda e Presidente do The
souro Nacional : Faço saber á Junta da Fazenda da 
Provincia de Goyaz, que, sebdo presente á Regencia, 
em nome do Imperador, o seu offici{) n. o 72 de 2 de 
Julho deste anno, em que dava parte da sua corres
pondencia havida com a Camara Municipal da cidade 
capital da mesma Província, e de não ter annunciado,. 
tanto á demarcação por e lia feita dos limites da mesma 
cidacle para o lançamcn to da decima, como a designação 
dos lugares notaveis sujeitos ao dilo imposto: houve 
por bem Mandar declarar á di ta Junta, conformando-se 
com a resposta do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, a quem se deu vista 
deste negocio, que, com quanto procedesse bem em 
oppôr-se á isenção total do lançamento da decima na ci
dade, porque isso era negar-se a exeeução á Lei, todavia 
excedeu-s·e, arrogando a si uma autoridade incom
petente, quando por sua decisão inntilisou a deliberação 
da referida Camara Municipal a respeito da demarcação 
dos limites dentro dos quaes se deveria fazer o dito 
Iançamen to: e detli!rrnina igualmente que, para reme
diar-se a injustiça ou lesão que comidera haver em tal 
delihrr21)!o, hem .como na relativa ã dc5ignação dos 
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lugares notavois, ordene ao Procurador da Fazenda 
Nacional, que uso dos recursos declarados no arl. 73 da 
Lei do L o de Outubro de 1828, quo providentemente 
occorre a semelhantes inconvenientes, que podem re
sultat· das deliberações das Camaras :Municipacs no 
desempenho daquella altribuição, visto que a Lei de 2õ 
de Agosto de 1830 foi omissa nessa parte, sem duvida 
por existir já aquella, onde se apontam as medidas a 
observar em taes casos. O que tudo se participa á mesma 
Junta para sua in telligencia e execução. Amaro Velho 
da Silva Bitancourt a fez no H.io do Janeiro em 16 de 
Novembro de 1831.- Marianno Pinto Loba to, Contador 
Geral da 2. 0 Repartição, a fez escrever.-Bernardo 
Pereira d8 Vasconullo!t. 

N. 381. -FAZENDA.-EM 17 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Sobre a permissão concedida a Carlos C. Rosemberg, do uso de 
uma lancha de sua construcçãp para a pescaria no alto mar •. 

Remetto a V. S. a cópia da Portaria expedida pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, ácerca da 
permissão concedida a Carlos Christiano H.osemberg, do 
uso de uma lancha ele sua construcção para a pescaria de 
alto, e conservação do peixe vivo, ficando sujeito na en
trada e sahida deste porto ás visitas e registros determi
nados pelas Leis da Policia delle, como me foi communi
nicado por Aviso da referida Secretaria de Estado de 10 
do corrente; a fim ele que pela parte que lhe toca, a 
execute. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em i 7 de No vem bro de 1831. 
-Bernardo Pe,reira de Vasconcellos.- Sr. Conselheiro 
Juiz da Alfandega desta Côrte. 
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IlesJlve duvidas S)lJre o me>do de punir os desobedientes, e sobre 
a formação Jo conselho do qualiflcaç;'io. 

Em rcsposb ao sc•u omcio, 1latado de -1<1 do corrent:', 
em quo p8Lie instrucção sobre a dcsobeflicncia ás suas or
dens, e o cmbarJço em que se acha peb faltJ. de comp:l
reci nwnto dos E lei lorcs p:1ra form:1r o conselho de qua
lific;u;ão: muiLla a Rq:;-cnda, em nome do Imperador, 
comn).unicar-lhc: cmquanlo ao L 0

, que no art. t28 do 
Colligo Criminal encontrarú a pen~l que deve impôr aos 
dcso!JeJientcs; c no seu regimento o moilo de applieal-a, 
no art. 157 a quo devo ser imposta aos que largam o 
excrcit;io do emprego sem prévia licença; e n:~. Lei no
vissima de 26 de Outubro, o processo a que ilcvc lançar 
mão em casos semelhantes. Emqu;mtoao 2.0, que, não 
podendo inteirar o numero dos Eteitorcs que faltarem 
pelo meio lemin'<Hlo, no ar_t. 1~ da Lei de lH de Agosto, 
estando presentes quatro Eleitores, deverá continuar o 
serviço, a 1lm de que este não cesse; bem como para que 
os diligentes não soHram por causa dos negligentes. 

Deus Guarde a Vm.-Paladodo H.iodeJ;Jneiro em 17 
de Novembro de 1831.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Juiz 
de Paz de Campo Grande. 

N. :Js:L-JUSTii.,:A.-E~l 17 DE xov:·:)mRo oE 18~1. 

DeclarJ que os réos de crinws policiacs devam ser ofllcialmente 
processados c punidos com as penas designadas na lei. 

Foi presente á Rcgcnch a sua respost:1, em datél de 9 
do corrente, ao Aviso de 31 do mcz p~tss;Hlo, relativo a 
não ter sido punido, em conformiuacie com a Lei, o réo 
José Joaquim lVIachaclo, que, pela parte do Com mandante 
que o prendeu, consta ter ameaçado a uma mulher em 
sua proprla cas:1 com uma pistola, c que com clla dera de
pois tiros, além de ser vadio c aclur-su embriagado; con
tentando-se Vm. em o olJrigar a p:lsi:lr tc~rmo de bem vi
ver, como se pelas Leis não estivcss_~m designadas penas 
a tacs llelictos, e se as pc~rLes oHeud idas pudessem {lispen
:~ I!' ddlllS :to~ dclilHJW'll tr>S~ IJ!lL' om I' i:t lmen te tlt->Yf'lll srr 
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process:u1os como incursos em crililes polici<te;;: lllêtrHla 
port:..tnto a mesma UegcnGia~ em nome do Imperador~ que 
Vm. dê inteiro cumin·imcnlo ús L;•j:~ a t:d respeito, p:tr
til'ipando o resultado tLs d ili.'.!:ent:ias ;1 que proceder; e 
que p.n·a o fui"\H'O mais cscbrccido, uJo oHen·1;a moti
vos á rcsponsa';j\icbdc. 

Deus Guarde a V m. -Paro nn ! 7 tlt• No vem! '1'0 de 18~H . 
-Diogo AntoniaFeijó.-'Sr. Ju~:t. de Pn da fre~.;uezi:t de 
Santa Anna. 

N. 384.- IMPEH.iG.- E:u 18 DE NOVE~liDHO DE 1831. 

Manda que as sessões da congregação dos Lentes dos Cursos Ju
ridicos sejam privadas e reconuitas e trata dus actos de 
insubordinaçã dos estudantes. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente ú Hegencia o officio 
de V. Ex. na da ta de 31 do mez passad<L em qun res
fJOJHJe iJs c.í'gui(:õrs qtH~ o Dr. C!ernen!e F.ildo de Souza, 
Lente e Secretario desse C\itSO Juriuicr~, orrcrccr em 
sua rrpresentação que sn acJJa inclusa 110 dito olTicio, 
11ão só contra o aLuso úc se faze1·em ~s congregações 
dos Lentes a portas abertas, e de assistirem a ellas tu
multuariamente os estudantes, mas ta m hem contra o 
insulto que estes lhe fizeram quando sabia da sccretll·i;t, 
queixunclo-se so1Jre tudo contra o estudante Josó lp:n:.tcio 
Nogueira Penido, e asseverando por 11m que V. Ex.. ou 
não póde, ou niTo quer metter no dilo estalJelccimcnlo 
a devida ordem. E ccmquanto a Bep:cncia julgue atten
lliveis as coarctaclas com que V. Ex. responde a cada 
uma daquellas arguiçõcs, com tudo niTo deixa de reflectir 
que assiste alguma razão no Lente queixoso, porquanto, 
sendo certo que no prineipio é que se devem a tal h a r os 
male.-:, está claro que, si nas primeiras congregações 
fosse vrdada a assistencía dos estudantes, elles não 
fariam hoje os des:tcatosl que perpetraram, de vrxarem 
e porem em coacção os Lentes, e de os insultarem 
depois . .Mas como Lüdo o torn po srja proprio para ~e 
acautelarem maiores rrogressos do mal; e niio se 
achando em lei algum::~, nem mesmo nos novos Esta
tutos delenninaua a publicidacle das congregações, visto 
que nellas não se trata de negocias gcracs publicas, ma~ 
sim d(\ que respeita unicamente á gerencía interna e 
priva ti v a da At:aclnnia: 1Jrdcna a Regcnda~ em nome du 
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Imperador, quo d'ora em diante as congregações sejam 
privadas e reconditas, sem com>entir-se a assistcncia de 
outra alguma psssoa dentro da sala propria, nem na 
proximidade della, d'onde se possa ouvir a opinião dos 
que alli decidem. 

Quanto porém ao criminoso desacato tão indignamente 
praticado com o dito Lente, nesta dJta são feitas as con
venientes participações á Repartição dos Negocios da 
Justiça, para se proceder legalmente contra os autores ele 
semelhante attentado. Havendo por fim a Regencia por 
muito recommendado a V. Ex. para que empl'egue toda 
a vigilancia, e mesmo ponha em pratica a dureza das 
lr,is penaes, para atalhar pela raiz o espírito de insubor
dinação que desgraçadamente reina em uma grande parte 
dos discipulos desse Curso Juridico, e fazer emendar a 
sua desnormal conducta, com cujos actos tão repetidas 
vezes tem sido magoada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa lacio do Rio de Janeiro 
em 1.8 de Novembro de 1.831.- José Lino Coutinho.
Sr. José Arouche de Toledo Rendon. 

N. 385.-JUSTIÇA.-EM 1.9 DE NOVEMBRO DE 1831. 

Manda que a Camara Municipal da Villa Nova de S. José pro
ponha as divisas que julgar mais convenientes para a sua 
freguezia e as circumvizinhas. 

Tendo chegado ao conhecimento da Regencia o officio 
da Carnara Municipal da ViHa Nova de S. José, pedindo 
que sejam desmembrados todos os Parochianos das fre· 
guazias de ltambi, Itaborahy e S. Gonçalo, comprehen
didos no termo do seu município, e que d'ora em diante 
fiquem pertencendo á freguezia matriz da referida villa, 
para que assim possam ter execução os arts. 13 c 32 da 
Lei de 18 de Agosto proximo passado : manda a mesma 
B.egencia, em nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça, que a sobredita Camara 
proponha as di visas que julgar mais convenientes para a 
sua freguezia e as circumvizinhas, declarando a ex
tensão com que fica cada uma e o numero de pc~soas 
comprehendidas em taes di visas. 

Palacio do Rio de Janeil'o em i9 de Novembl'o de 
1831.- Diogo Antonio Feijó. 
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N. 386.- JUSTIÇA.- EM :19 DE NOVEMBnO DE 183J. 

Declara que o Docreto do 30 de Agosto de i831 n:to alterou os 
dis trictos municipaes. 

A Rcgencia, em nome do Imperador, a quem foi prc
scn te o officio de Vm. de 2 do corrente, em que per
guntava se á vista do Decreto de 30 do Agosto ultimo 
continuava essa frcguezia a pertencer ao districlo mu
nicipal desta cidade on á vil!a de Itaguahy, Manda de
clarar ·lhe que arjuclle Decreto só teve por fnn marcar 
os districtos par.l os Juizes Cl'irninaes desta Côrte por 
execucJo ela art. 1ü ela Lei ele 6 de Junho cle3te anno e 
por isso em na ela alterou os a c tuaes cl istrictos mun ici
paes que devem continuar como se acham divididos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
19 de Novembro de 1831.- Diogo Antonio Fmjó.
Sr. Juiz de Paz da freguezia de Marapicú. 

N. 387.- IMPERIO.- EM 21 DE NOVEMBRO DE l83-l. 

Declara os pontos sobre que deve versar a inspecção que as 
Camaras Municipaes têm nos estabelecimentos puhlicos pelo 
art. õ6 da Lei do L o de Outubro de 1828. 

Sendo presente á R~Jgencia o officio do Vice-Presi
dente da Província do Espírito Santo com data de 23 
do mez passado, acompanhando o officio da commissão 
nomeada pela Ct1mara Municipal da cidade da Victoria, 
em que pede se lhe declare, si o art. n6 da Lei do l. o de 
Outubro de 1828, quo lhe incumbe examinar o estado 
dos estabelecimentos publicos, é relativo sómentc á sua 
construcção mecanica: manda a mesma Rcgencia, em 
nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Nc
gocio8 do lmpcrio declarar ao dito Vice-Presidente, 
para o fazer constante á referida Camara, que aquelle 
artigo não só é relativo ao estado pbysico dos estabele
cimentos que designa, mt1s tambem ao moral, econo
mico, c político delles; finalmente comprehende tudo o 
que convem para a manutenção, e bom andamento da 
âdministração de taes estabelecimentos. 

Palacio do Rio de Jt1neiro em 2:1 de Novembro de 
18:ll . - José Lino Coutinho. 
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N. :;ss.-~lA!UNHA.- Kn ~H DE NJVEM;mo oR 1831. 

Sobre o:; p,1ssapJrtcs c p;tsses ás embarcações empregadas na 
navcgar.:ão de cabotagem. 

I IIm. e Ex rn. Sr.- Em s~l ução aos seis qnesi tos quo 
fazem o objecl.n do offieio qne V. Ex. dirigi r a á esta 
Sceretnria de Estado com dat:1 de ~O do má proximo 

- pa~sailo sob u." 41, mnnda a Hegencin, em nome do 
Imperador, declarar a V. Ex. qu:mto ao L O, qne o'; 
primeiros p:tssaportes que se cxpcdil'em ás embarcações 
empregadas na naYeg:1ç:'fo de c;lbotagem, e os cp1c se 
reformnrem quando se derem os casos especificado.:;no 
art. 4. 0 da Carta de Lei de 1.0 de Setembro de 1830 
devem pagar, além· da imporlancia do pergaminho, 
em que taes p:-~~sapor·tes são estampados, o mesmo 
emolumento que até agcra se percebia pela SPcretaria 
dessn Presidencia, na eonforwidade do Hegimento em 
vigor; quanto ao 2. 0

, que os pnsses que se expedirem 
juntamente com os passaportes· em rrue se lançar o 
-visto- de que trata o citado art. 4. 0 devem t:nnbem 
ser gra tnilos_, porquanto é isto o que se deduz do mesmo 
artigo, e bem assim do Decreto de 8 de Junho do 
corrente anno: quanto ao 3. 0 e 4.0, que as embarcações 
nacionacs que se não empregarem na mcnciQ.Ilada na
vegação de cabotagem deverão pagar pelos respectivos 
passaportes e passes o emolumento estabelecido pelo 
Regimento; quanto ao Ü. 0

, que wma vez que neste se não 
faz menção de emolumento pelo sello, não se deverá 
e1Je perceber; e quanto ao 6. 0 finalmente, que se deve 
dar aos emolumentos percebidos pelos passaportes dos 
navios nacionaes, c pelas portarias ou passes dos estran
geiros a applicação e destino que determina o sobreci
tado Decreto de 8 de Junho, cujas disposições cumpre 
observarem-se. 

Deus GuarJe a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Novembro de l83i.- Joaquim José Rodrigues 
Torres.- Sr. Presidente da Província do Espirito 
Santo. 



f: ,I 
I 

Não pódc c.xcrccr autoridacle o Juiz de Paz que não residir nn. 
frrguezia. 

Verific:mdo~~e, pelo omcio Lla C1mara .Municipnl da 
Yilta de S. João do Princire, ser infl1ncbda a repre
sentação que fizeram os moy·adorcs do lugar da Cape! la 
de Nossa Senhora do H.ozario de Serrcnhn, tanto na 
p:-~rtc relativa :10 suborno na eleição ele Juiz do Paz c 
supplente do Cura to tlo Arrozal por ser drstituida de 
prova,comon::~. pretençãocle umJniz de Pazdo districto 
da sobredita Capeila por não scl' clla curada, e estai' por 
isso fóra da consider!lção da Lei: manda a Rcgcncia, 
em nome do Imperador, pela Secret<1ria de Estado do.~ 
Negocias da Justiça, partici11ar á referida C:Jmara que 
não foi attendida a representação daquelles moradore~, 
não só pelas razões já ponderada~, como por lhes não 
resultar prejuízo algum a falta elo Juiz que pretendem, 
em razão da proximidade em que se acham do Cura to elo 
Arrozal, não podendo consequentemente conlinu<~r a 
servir o Juiz de Paz supplente Nuno da Silva Reis, 
porquP, residindo rllc no Cm·ato ua Posse, não póde 
exercer-autoridade no Arrozal, como ponderou a mesma 
Camara. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 do Novembro de 
18:H. - Diogo Antonio Fc(jd. 

N. 390.- JUSTIÇA.- E~I 23 DE NOVEl\HlRO nE 1831. 

Não compete ás Camaras Municipacs tomar conhecimento e julgar 
da legitimidade e procedcncia das escusas apresentadas pelos 
Officiaes da Guarda Nacional eleitos Juizes Ordinarios. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo representado o Ouvidor dessa 
comarca que havendo-se procedido á eleição dos Juizes 
Ordinarios da Vílla Nova da Rainha para o presente 
anno, sahira entre outros eleito o Tenente Coronel do 
batalhão 71 da 2. a linha Manoel Pereira de Araujo e que 
recusando este exercer este lugar em razão daquelle 
posto e não sendo por elle Ouvidor aceita tal escusa~ a 
Camara Municipal da referida vi lia lhe conccdêra e pas
sára a nomear outro em seu I ugar: 



288 DECISÕES 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, declarar a 
V. Ex.~ para o fazer constar á mencionada Cn mar a, que 
e !Ia não só excedeu neste caso manifesta mento os ele
mentos das suas attribuições, como commctteu o crime 
punível pelo art. 139 do Codigo Penal tanto em tomar 
conhecimento e julgar da legitimidade c procedencia da 
escusa que apresentou aquelle Tenente Coronel, pois se 
essa faculdade lhe tinha sido dada pelo art. 2. o ~ tO da 
Lei de 22 de Setembro de 1828, logo depois lhe foi tirada 
pela do 1. a de Outubro do mesmo anno, como em pro
ceder á eleição de outro Juiz para servir em lugar da
quelle legitimamente nomeado. Manda outrosim a 
mesma Regencia que V. Ex.., fazendo constar isto mesmo 
ao Ouvidor, lhe ordene que não só faça intimar ao Juiz 
nomcauo pela Camara para deixar este cargo empossando 
nelle o que sahira em pelouro e fôra por ella escusado, 
mas tnmbem informe sobre as razões da escusa offerecida 
pelo mesmo Juiz com declaração especificada das. circum
stancias daquella vil la para se poder conhecer si a respeito 
della deve ou não prevalecer a disposição do Alvará de 
t8 de Dezembro de 1822 e conceder ou não o Governo a 
escusa a pretexto do poslo de 2. a linha. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio ele Janeiro em 
23 de Novembro de 4.831.- Diogo Antonio Feijd.- Sr. 
Presidente da Província da Parahyba. 

N. 391.- IMPERIO.-EM 24 DE NOVEMBRO DE f83t. 

Sobre a remessa do quadro es.tatistico dos empregados das 
Repartições Publicas das Provincias. 

Tendo a Lei de t<i de Junho do corrente anno deter
minado que as nomeações dos empregados das Provín
cias se façam pelos respectivos Presidentes em Conselho, 
independentemente de confirmação do Governo central; 
e devendo o mesmo Governo conhecer quaes os indiví
duos que se acham no exercício dos seus empregos nas 
differentcs Repartições das Províncias: ha por hem a 
Regencia, em nome do Imperador, que V. Ex. remctta 
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com a brevidade possivcl a cada uma das Secretarias de 
Estado um quadro estatístico dos empregados nas Re
pn.rtiçõcs Publicas dessa Provincia, cujo conhecimento 
lhes pertence; c que para o futuro participe á Secreta
ria de Estado, onde convenha, qualquer alteração que 
occorrer no referido quadro estatístico. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 24 de Novembro de 
1831 .-José Lino Coutinho.- Sr. Presidente da Pro
víncia de .... 

N. 392.- IMPERIO.- EM 24 DE NOVEMBRO DE :1831. 

Manda suspender o pagamento do ordenado aos Conselheiros de 
Estado que se ausentarem da Côrte sem licença por escripto. 

lllm. e Exm. Sr.- A Regencia, em nome do Impera
dor, h a por 1Jem que seja suspenso o ordenado de Conse
lheiro de Estado áquelles dos mesmos Conselheiros que 
sem licença por escripto se tiverem ausentado da Côrte, 
onde devem residir, salvo quando nas respectivas licen
ças se declarar o contrario: o que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia, e expedição das ordens neces
sarias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 24 de Novembro de · 
!831.- José Lino Coutinho.- Sr. Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. 

N. 393.- IMPERIO.- El\1 2~ DE NOVEMBRO DE {83:1.. 

Ordena que os pensionistas da Academia de Bellas Artes se ap
pliquem nos dias de serviço em trabalhos proprios de sua pro* 
fissão. 

Constando á Regencia que os pensionistas da Acade
mia das Bellas Artes, apezar de receberem dinheiro da 
nação para seus ordenados, não se empregam em ser
viço algum de utilidade áquelle estabelecimento, contra 
o fim para que foram creados aquelles lugares: ha por 
b~m a mesma Regencia, em nome do Imperador, que 
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d' OLI em d i:mtc,e 11os dias de ser v iço em que a A·~ademi;1 
estiver abcrt1, sejam os ditos pensionisbs occupados em 
traiJalhos utcis de sua ;1pplieação c estudo, ou formando 
composições suas proprias, ou copiando os originaes dos 
melhores autores, para assim se poderem enriquecer a 
sala c os galJÍnetes da mesma Academia com obras de 
seus alumnos. O que participo a Vm. para sua intelli
gencia c execução. 

Deus Guarde a Vm:--- Paço em 24: de Novembro de 
1831.- Josl Lino Coutinho. 

~. 391.-JUSTIÇA.-E?!I2;) DI; NOVE~tiBllO DE :i83i. 

Hesolvc duv!da3 sc!H'C a intclligencia do art. 26 tlo Decreto de 110 
de Dczem~~ro du 18:10. 

A Regcncia, em nome elo Imperador, a quem foi pre
sente o ofllcio de V. S., datatlo ele 20 do Junho ultimo, 
pedindo que sejam remo v idas, desde já, as duvidas quu 
têm sido suscitadas por alguns Juizes ácerca da intrl
ligencia l1o art. 26 do Decreto de 20 de Dezembro lio 
anno passauo; manda responder a V. S. que, sendo a lei 
clara a respeito úe se admittirem revistas só de senten
ças definitivas que terminam o processo, é almso tolera
rem-se outros casos~ pelos quaes se tornarão responsaveis 
os Juizes que o consentirem, c que V. S. faça sa!Jcr isto 
mesmo, e participe qualquer acto em contrario. 

Deus Guarde a V. 8.-Paco em 25clc NovemlJro de !831. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Paulo de Figucirôa Na
lmco Araujo. 

N. 39D.-JUSTlÇA.-EM 2D DE NOVEMBRO DE 1831. 

Resolve duvidas sobre o conflicto de jurisdicção entre o Juiz de 
Fóra da cidade de Goyaz c o Presidente da Província. 

A Regencia, em nome do Imperador, scndo-Jlw pre
sente o officio de V. S., datado de 20 de Junho proximo 
passado, em resposta ao A viso de 11 do mesmo, que a com
panhou a remessa dos papeis relaüvosao conflicto dojuris
dicção entre o Presidente da Província de Goyaz e o Juiz 



J.e Fora llaquell:1 ci(l~Hle; manda re:;puntl('r a V. S. q i.l(' 
não cabia duvida da compctencia do Juizo da Curú:1 para 
conhecer do conflicto de jurisdicção entre as autoridades; 
c fazel-o terminar pelos seus julgados ; porque, tendo
lhe clla sido expressamente estabelecida pela Ord., liv. 
1.0

, tit. 9, ~§ 2 e 11, c pelos Regulamentos das diversas 
Relações elo Impcrio, que á mesma Ordenação se remctb 
tem quando tratam llos respectivos Juizes dos Feitos da 
Corôa, nenhuma legislação posterior até o presente lh'a 
fez cahir ou mingoar ; devendo V. S. fazer cficctiva a 
sua primeira c regular deliberação. procct1en<lo-sc a res
peito do impedimento do Juiz actual, nascido da propa
lação de seu voto, da maneira que o direito insinúa em 
c:1sos tacs. Por esta occasião se me offcrece dizer a V. S. 
que a duvida neste caso passou a cserupulo, c os cscrupu
los soLre a intolligencia c oLscrvancia das leis só servem 
de tropeços á A(lministração da Justiça, que mui to perde~ 
quando a promptidão lhe falta. 

Deus Guarde a V. S.-Pa~o em ~;) de N oveml1ro d1~ 
1831.-Diogo AntonioJi'e~jó._:_Sr. José Paulo de Fi?urir(IJ 
Nalmco Araujo. 

N. 396.-JUSTIÇA.-E:u 26 nE NovEMnno nr: u~:H. 

Louva a promptidão, asseio c disciplina com que se: apresentou 
o batalhão de Guardas Naclonaes da Cantklaria. 

A Hcgcnda assistiu com prazer á L a parada do hatalllão 
de Guardas Nacionaes, que teve lugar no Imperio do 
Brazil, c louvando a prornptidão com que se organizou, 
o asseio c disciplina com que se apresentou, tem toda a 
esperança, pelos serviços já prestados pelo mesmo quando 
Guarda Municipal, que, fiel ao juramento que em seu 
nome prestou a Officialillade , será reunido aos mais 
cidadãos armados em defesa ela patria, c sustcntaculo 
verdadeiro da tranquillidauc, segurança, ordem e liber
dade dos Brazileiros: manda portanto, em nome do 
Imperador, que Vm. communiquc estes seus senti
mentos ao batalhão de seu commamlo, c ao Capitão 
Commandante da cavallaria do seu districto, para sua 
intell igencia. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2ü de Novembro de 
183L- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Commandante do 
bat(llhão elas Guardas Nacionacs de Candelaria. 
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N. 397.- JUSTI~:A.- ElU 2ô DE NOVEMBRO DE 183i. 

Louva o zelo e a c ti vidade com que foi promovida a organização 
da Guarda Nacional d1 Candelaria. 

A Regencia, em nome do Imperador, dando o devido 
apreço ao zelo e actividade com que Vm. promoveu a 
organização da Guarda Nacional no seu districto, bem 
como ao exacto desempenho de seus deveres, quando 
encarregado de dirigir o serviço da Guarda Municipal 
do mesmo, reconhece 6 seu patriotismo, e agradece a 
cooperação que tem prestado ao Governo na tarefa de 
manter a tranquillidade publica, contando com a conti
nuação dclla para tão interessante fim. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de NovemlJro de 183!. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Juiz de Paz supplentc da 
freguezia da Candclaria. 

N. 398.- JUSTIÇA.- EM 28 Di~ NOVEMBRO DR t83L 

Resolve sobre a divisão dos emolumentos cobrados na 
In tendencia Geral da Policia. 

Sendo presente á Regencia o officio de Vm., de 18 do 
corrente, servindo de informação ao requerimento que 
acompanhou o de João Machado Nunes, 1. o Escri
pturario dessa Intendencia, e o de Francisco Xavier 
B1rreiros, Official da Secretaria da mesma, sobre a di
visão dos emolumentos; e conformando-se a mesma 
Regencia com a resposta elo Procurador da Corôa, manda, 
em nome do Imperador, participar a Vm., para sua in
telligencia, que o Official que serve de Ofllcial-maior 
continue a perceber as duas partes dos emolumentos 
que estava recebendo, em quanto servir o referido lugar. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 de Novembro de 
!831.-- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Desemhélrgador Aju
dante elo Intonclente Geral da Policia. 
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N. 39H. ---JUSTiÇA.- EM 29 DE :"'OVEMBRO DI<: 1831. 

Instrucções para as rJnda3 municipaes permanentes. 

1. o De dia e de noite haverá rondas ele infantaria por toda 
a cidade; e de cavallaria nos seus arredores. 

2. o De tliJ, bastará que a ronua conste de um a dous 
soldados, excepto nos arredores, ou ruas pouco povoadaE, 
os quaes, tendo ncccssidaclc de reforço, apitarão, e se
rão immediatamentc soccorriclos pelas rondas vizinhas, 
c Guardas Nacionacs c 1\iunicip:ws da vizinhança. 

As obrigações das rondas são as seguintes: 
3. o Prender a qualquer pessoa que estiver espancando, 

injuriando, ameaçando.> furtando, clamnificando, ou 
commettendo qualquer outro crime; ou que constar 
havei-o commettido á pouco tempo. 

4. o Prender os que, reunidos em numero de tres ou 
mais, derem indieios de assim estarem para commetter 
algum crime. E sendo de noite, estando reunidas cinco 
ou mais pessoas, sem algum flm justo e reconhecido, 
serão presas. 

Õ. 0 Quando houver reunião por causa ele algum espec
taculo, ou outro qualquer motivo justo, observará 
a ronda que no ajuntamento s~ conserve ordem e tran
quillidade; e havendo indícios de ser ella perturbada, 
fará avisar a qualquer Juiz de Paz ou Criminal mais 
vizinho para que a venha mandar dissolver; e então fará 
o que pelo mesmo Juiz pessoalmente lhe fór ordenado. 

6. o Prender os que estiverem fazendo tumulto, motim 
ou assuada. 

7. o Prender o que estiver dou do furioso ou embriagado. 
8. o Prender os que trouxerem armas de qualquer na

tureza, excepto os militares trazendo as do seu uniforme, 
estando em serviço. 

9. o Prender os que estiverem commettendo alguma 
acção evidentemente offensiva da moral publica e bons 
costumes. 

10. Prender os que forem encontrados com instru
mentos de furto ou de qualquer crime. 

H. Prender os que andarem com distinctivos que 
lhes não competem. 

!2. Apalpar a qualquer pessoa que se tornar suspeitJ., 
para ver se tem armas ou instrnmcntosdc crime, pren
dêl-a, quando sej<nn encontrados. 

13. Conduzir á prcscw;.a. de qualquer Juiz a pessoa 
que se tornar suspeita pelo lugar e tempo, não rljjndo 
rlla razão s~lli"~adoria tLt sua artual t'OlFlurt~l. 



t'L Para prender criminosos poderá de dia entrac 
r m casa alheia; c quér de dia como ele noite poderá cn trar 
ncll:t. quando de dentro se lhe peça soccorro, ou nella S(' 

estiver commettomlo violoncia contra alguom. Quando 
de noite se refugiar algum criminoso para casa alheia~ 
requererá ao dono que lh'o entregue, c recusando este.; 
L1rá guardar as entraclas c s;dliclas, dará parte ao Juiz 
mais vizinho, c fará então o que por cscripto lhe fôr por 
este determinado. 

1~. Nas tabernas, lojas, açougues, estalagens, c outr:1s 
cas1s publicas, poderá entrar para prender criminosos~, 
e dispersar reuniãc ele escravos, ou outra qualquer qul' 
esteja nos termos rio art. !1;," 

HL Não consentirão que se dêm gritos, nem hajil 
vozPrias pcl:ls ruas; c quando não se calem dt~pois de 
avis~dos, serão conduzitlos á presença do Juiz para pu
ni!-cs conforme ;:s posturas. 

!7. Os delinqüentes serão presos um dia úordcm do Juiz 
de Paz do districto, u'outro ú or(lcm do Juiz Criminal, 
e n'outro á ordem do Intendente Ger:il da Poli(·ia. 

18. Cumprindo com o seu dever i'CJH oxcep~ão du 
pessoa alguma, serão com todas prwlcntes~ circumspr~c
tos, guardamlo aquclla ci1·ilid:-Hh~ e respeito devido aos 
direitos do cidadão. 

19. Se resistirem a SlT pres(}s, apalpados, olJserv:1dos, 
ou de qualquer modo embaraçarem ao cumprimento do 
seu dever fleclarado nestas Instrucções, applicarão a 
força ncccssaria para effeetuar-sr a diligencia, sc~m (JUe 
corra risco os da ronda ou os (rue a ajudarem. 

20. Quando encontrem algum morto, gravemente fe
rido ou espancado, o farão conduzir á sua casa; c sendo 
pessoa miscravcl~ á Casa (la l\Iisericorclia; c lhe prestarão 
no momento toe! o o soccorro que a humanüladc exige. 

2,. Darãototlosos dias aoCommandante da companhia 
parte circumstanciada de tudo quilnto fizeram e observa
rão, com declaração do lugar, hora e testemunhas; c 
quando estas não estejam presentes~ chamarão clous ou 
trcs vizinhos para testemunharem, declarando na parte 
seus nomes c moradas para serem procura Lias pelo Juiz. 
Estas partes originaes serão logo levadas aos Juizes, a 
ruja ordem foram presos os criminosos: e ele tmlas far
sc-ln um extracto em que se declarem sómen te os f a c tos 
e observações com as circumstancias do tempo e lugar, 
para ser enviado ao Ministro da Jusliç:1 no mesmo dia. 

Hio de Janei rn em 2!} rlc NoYembro de ·i 83J. ·-Dior;n 
~ntnni0 Fcijd. · 

t\I' .:_F•.: r ·:/r.\:f\:_/-:·, :í' 



N. 100.-lMPEH.IO.-E~12n oE "'o\E~iBno nE ltj:a. 

Mantla executar provi,oriarnontc :lS posturas da Camara :Htwi 
cip::tl d:-~ C1'lrtc solmJ espcctaculos publicos. 

Tendo a Regcncia, em nome do Imperador, n't confor
midade tla Resolução da Assembléa Geral Legislativa de 
25 do Outubro proximo passado, Approvado provisoria
mente as posturas ua Camara .Municipal desta eitlaLlc re
lativas ao thcatro, e constantes do edital incluso; me 
ordena que assim o p1rtidpc a Vm., a fim de que tenlum 
a devida execução, procedendo-se para esse cffcilo á aber
tura do referido the:ttro. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 29 de Novembro du 
1831.- José L'ino Cantinho.- Sr. Saturnino de SoUZ'l e 
Oliveira. 

Edl~al o que se rerere o aviso acima. 

Nenhuma peça ou de recit1, ou de p~mtomima, será 
posta em scena sem ser para isso licenciada pelo Juir. lns
pector do thcatro, sendo nas de pantomima licenciado o 
programma: os infractores serão mult:tdos em 3015Cl00 
c terão 8 dias de cadeia. 

Os autores que alterarem as pcç1s~ ou que nas pmto
mimas c Llanças aprcsenttrem attitmlcs dcshonesbs c o!Js
cen::ts, o1Iunsiv,1s ela monl pulJlica~ serão mult:tclos em lO 
a 206000. c terão ~a 8llias Llc cadeia. 

Ninguem dentro do thoatro poderá dirigir em vozes 
altas palavras ou gritos a quem quér que fôr, excepto aos 
actores os de-bravo, caput, ou fóra-, e neste mesmo caso 
poderá o Juiz impôr silencio, quando seja perturbada a 
tranquillidadc do espectaculo: os infractores serão mul
tados em 6 a 10~000, e terão 2 a 6 dias de cadeia, sem 
prejuízo elas penas impostas no art. 7. o ela Lei de :.:26 de 
Outubro uo corrent0 contra os que fizerem motim, as
suacb, ou tumulto, quando a desordem chegue a tomar 
esse caracter. 

Ninguem poderá declamar, ou recitar ele cór, ou pm· 
cscrlpto dentro üo theatro peça alguma, nem repartir 
csaiptos não impressos, sem ter entregado ao Juiz lns
pcctor do thcatro uma cópia assignalla pelo responsavnl 
qnc a houH~l· de recitar, e sem que o lDI'Smo Jniz 11H• 
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ponha - visto- em outra igual, a fim de poder veriii
car-se a responsabilid1de no caso de a imso: os infrac
tores serão multados em lO a 208000, e terão 6 a 8 dias 
ele cadeia. 

Ninguem poderá estar na platéa, ou á frente dos ca
marotes, sem estar decentemente calçado, e vestido de 
casaca, sobrecasaca ou farda: os infractores serão mul
tados em 6.i)OOO e terão 3 dias de cadeia, e os portei
ros das platéas, que os t:cixarcm entrar, incorrerão n:1 
metade destas penas. 

Fica prohibida no theatro a entrada ás pessoas quo se 
acharem em estado de em1wiaguez; si porém alguma 
conseguir entrar, será lançada fóra, o posta em custoJia 
onde o Juiz ordenar, até passar a embriaguez. 

Qualquer pessoa, que arrojar moedas, pedras, laran
jas, ou outros quaesquer objcctos para dentro ou fóra da 
caixa do theatro, soffrerá 8 dias ele cadeia, c 30 nas rc
incidencias, sendo logo capturado não só pelos vigias do 
theatro, como por qualquer pessor\ do povo, c conduzido á 
presença do Juiz para o julgar immedialnmento. 

E para que chegue á noticin de todos se mandou 
publicar o presente edital. 

Paço da C mura Municipal do Rio de Janeiro em 22 
de Novembro de !831.- Bento de Oliveira Braga, Presi· 
dente.- Luiz Joaquim de Gouvêa, Secretario. 

N. 4-0L-JUSTI\)A. -E~I 3 DE DEZElU!HlO DE 18'H. 

Sobre o julgamento das cansas dos sul)l1itos francczes. 

Acabo de receber o oflicio de V. Ex. em que insta paL1 
que as causas dos subclitos da França sejam sempre rc
mettidas ao mesmo Magistrado, para assim evitarem taes 
demoras com que são vexados. Ao Governo do Brazil, bem 
como a toda a nação, são visiveis os males resultantes do 
processo actual, e que só podem terminar por meio de 
disposições legislativas que estão fóra do seu alcance. As 
leis têm marcado os Magistrados que devem julgar certas 
causas e o meio de os substituir; fazer o contrario, se não 
é crear Juizes de commissão, é sem duvida violar a lei, 
c quem quizer residir no Brazil deve necessariamente su
jeitar·se a ella; nem o Governo Francez, sabio e justo 
eomo é, poderia tornar ~SI'andalo de que os seus suhdítos 
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íiotfressem no lmperio os mesmos inconvenientes que 
soffrem os naturaes clelle, uma vez que o Governo se pres
ta, como tenho assegurado a V. Ex., a fazer da sua parte 
todos os esforços para que os processos se abreviem quanto 
fôr compatível com as leis que os regulam. Sinto sobrc
manein não poder concordar com V. Ex. no expediente 
lembrado; mas posso assegurar-lho que serei incansavel 
em promover a administração da justiça aos suhditos da 
França, como faço aos llo lmperio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 3 de DezemlJrodc 1831. 
-Dioqo Antonio Feijó.- Sr: Eduardo ele Pontois. 

N. -í02.- MAH.INHA.- E:\I :J DE DEZE:UIHW DE H~: H. 

Revoga a ordem que determina que os pedidos do3 Commandall
tes dos navios da Armada á lntendencia da Marinha, sejam 
rubricados pelo .Ajudante de Ordens. 

Resolvendo a Regcncia, em nome do Imperador, que 
fique de nenhum etieito a ordem em virtude da qual os pe
didos feitos pelos Commandantes dos navios da Armada 
á Intendencia da .Marinha eram rubricados pelo Ajudan
te de Ordens, porquanto em semelhante objeeto deve ob
servar-se o que se acha determinado por Loi, além ele 
não convir augmentar mais um embaraço de que ne
nlmma vantagem rcsult1 ao serviço, c á FClzenda Na
ciona I; assim o participo a V. S. para su::t intelligencia, 
e execução na p:1rte, que lhe toca. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 3 ele Dezembro ele i83i .. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. João Taylor. 

N .!.t03 . -GUERRA.- El\15 DE DEZEMBRO DE i8~H. 

Nomeia urna com·missão para organizar um novo Plano dP 
estudos da Academia .Militar. 

Mostran1to a exporiencia qu2 o Plano tios estudos da 
Academia Militar creada pela Carta tle Lei de !1: ele Dezem
bro ele ·iblO~ diá~ vellf'l'(ll1rla~ i'OlllO fonte, tLl qu:1l até 
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:tgora a Ortlt;i:didade elo Exercito do Brazil lemJJebido u::; 
principias de uma mais solida instrucção scicntifica, não 
preencho totlavia os luminos:Js fins a que se propozera, 
atLenta a menos regular clistri!mição de suas matorias, 
carcncia ele outras, que o augmento das luzes c conhc
cilnentos sciontiilcos hoje fazem indisponsaveis, o d ispcr
clicio de algumas ropctitlas, quanto melhor economia do 
tempo o maior aproveitamento dos alumnos, clles podem 
ser instruidos em outras mais interessantes c analogas á 
naturezJ. elas armas a que pertencem : resolveu a Hogcn
eia, na conformidade da Lei de 15 de Novemuro proximo 
passado, mandar, em nome do Imperador, proceder a 
um novo Plano ele estudos mais methodico, e apropriaclo 
ás luzes do tempo, que deve começar a ter effeito no fu
turo anuo lcctivo; c desejando a mesma Regcncla quo a 
organiz:tção de um têll Plano seja conflada a pessoas dou
tas e entendidas, que, tendo em vistas: 1.0

, a melhor dis
tribuição lias ma terias para os ui1Icrentcs annos do curso 
proprio do cada arma uo Exercito, de modo que não haja 
supcralmmlancia ou super11uid[:clo na parte theoriea; 2.", 
a multiplicação dos exercícios praticos, época c tempo 
do sua duração, para dclles tirarem os alumnos a maior 
vantagem; 3. o, a clirecção e disciplina das aulas p.1ra que 
se não introcluzr~ nelias a relaxação, e durante o curso, 
os alumnos militares não percam a necessari,l subordi
nação, origem de toda a ordem; 4. 0 e finalmente, a indis
pensavel ilxação das bases da organização do Corpo de 
Engenheiros Nacionaes, segunuo o podo a hoa divisão dos 
trabal110s desta arma aos tliffercntes ramos do que se com
põe, o 1Jcm assim a mais Incida distribuição elas ma terias 
que devem formar o seu respectivo curso; verificassem 
a espectação da Rcgcneia em tão importante assumpto, 
houve por bem, tendo consideração ao saber, zelo e pru
dcneia de Vm., de o nomear para esta scientifica commis
são, l1em como ao Coronel Manoel José de Oliveira, c a 
Frei Pedro de Santa Marlanna, esperando que, como dis
tindos Lentes da mesma Academia, e conhecedores uo 
que convenha alterar, omittir ou melhorar, hajam de 
empregar todos os seus esforços para realizarem as espe
ranças do Governo, que muito lhe re(~ommenda a maior 
iJreviclade e cxaccão ucste tr;llJallJO. 

E porque a reforma dos estudos da Academia Militar 
deve ser, na fórma da citula Lei, feita slmulLtnoamonlc 
com as da Academia da Marinl1a, tenho do participar a 
Vm. quo, pela Repartição da Marinha, foram nomeados 
os Lentos claquella Academia.) o Capitão de Fragata gra
lluatlo José ele Souza Corr[•;1 ~ f' o C·1 pilão-Tenente Frau-



I'J:)L'O "\liguol Pin's~ ~·om os qu;lL'S devo Vm. ~ rom os ou .. 
lros clous Lentes~ concert:u· o mo(lo c tempo de suas reu
niões, c divisão dos rcspedivos trabalhos, aos quacs 
devem logo pro::otlor, damlo de twlo conta, para a mes
ma Hcgcncia poder deliberar c mandar expedir as nc
ccssarias ordens. O quo p:trliei po a V rn. para seu conllc
(:imento c cxc0ução, pela parte que lhe compete. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em() de Dezembro de 1831, 
-]Jfanoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. João Panlu dos 
Santos D:nTcto. 

N. 404.- GUERBA.- El\l õ DE DEZEMBRO DE i83l. 

NomeLl. uma commissão para formar um projccto de regula
mento para os Ilospitaes Hcgimcntaes do Exercito. 

Achanúo-sc o Governo autorizado pela Lei de irJ de 
Novembro proximo passauo para proceder ás convenien
tes reformas nos Hospitaes 1\hlitJres permanentes, e 
mesmo a suhstltuil-os pelos regimentaes; o reconhe
cendo elle por longa experioncia a vantagem que estes 
Wm so1Jrc ;,qucllcs, não sú quanto á economia üa Fazenda 
Nacional, como a respeito do melhor tratamento dos 
militares enfermos; o ainda mais, pela aetual reducção 
110 Exercito : resolveu porUmto a Bogcncia) em nom(• 
do Imperador, p1ra tornar cfiedivos os uteis flns 
daquella Lei, mandar nomear unn commissão üe Fncul
tati vos habeis o intolligentcs, para que, á vista elo Hegu
lamento dos Hospitnes Hegimcntacs de 1820, o dos llegi
mentos dos Hospitacs l\Iilitarcs de 180v, ,1813 c 18Hi, c 
das doutrinas dos mais aclarados cscriptorcs em tal olJ
jccto, compendiando o que fôr mais vant(ljoso, se forme 
um projodo Jc rcguhnnonto p:tra os Hospitaos H.cgi
mcntacs do Exercito do Brazil~ p:tr~l o tempo de paz, c 
no de guerra, p:1ra os Hospitacs interinos a.mlmLmtes de 
c:nnp tnha, podcmlo :1provcitar p::tra um o outro fim, 
todo o material aetualmcntc existente nos Hospitaes 
permanentes Militares; c como tenha a Hcgcncia ;\s 
melhores informações dos conhecimentos praticos l' 

theoricos, zelo o patrioti&mo do Vm., houve por hrm 
nomeai-o para esta commissão, assim como o Mcllico 
Agostinho Thomaz do Aquino, c o Cirurgião formado 
Cl:tudioLuiz da Co:~L:i, f' na certeza de qtw a~' luzes de 
Ym. c nos o:Jtros !lnns meml1ros r'srus;lm :1o novPrnn 
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marcar pontos cardiaes sobre que versem os seus traba
lhos, todavia entende dever chamar a attenção da com
missão aos objectos seguintes : 

1. o A localidade, arranjo c ediJicação dos Hospitaes 
Regimentaes dentro, ou o mais proximo possível dos 
quarteis dos corpos a que pertencerem, contendo aloja
mento para os Officiaes e para as oJncinas, indusivc o 
dispensatorio ou deposito de fornecimento. 

~.o Uma simples e clara escripturação, por onde se 
possa conhecer a receita c despeza, e tudo que diz res
peito á fiscalisação, para ter lugar a responsaLilidadc elos 
funecionarios, declarando-se as épocas em que se deve 
proceder á inspccção, e por quem, para que de tudo seja 
o Governo informado. 

3. o A convenioncia da applicação dos soldos e etapas 
das praças que por doentes forem recolhidas aos Hospi
t1es Regiment:1cs. 

~. 0 Uma tabella clara e bem entendida das dietas, que, 
cortando dispenlicios, não damnifique a saude dos doen
tes por uma pratica mesquinha, nem prenda as mãos dos 
Facultativos na administração elos necessarios alimentos. 

5. o Qual será mais preferi vel, se a manutenção de 
uma botiea nacional, ou contractar com boticas parti
culares o fornecimento dos rcmedios; e elo mesmo modo, 
se a adopção de um forrnulario geral, ou deixar a thera
peutit;a á disposição <los Facultativos. 

6. o O methodo de supprir ue rcmedios os Officiaes que 
se curarem em seus quarteis particulares. 

7. o A policia dos Hospttaes, numero e qualidade dos 
empregos, obrigações, vencimentos e responsabilidades. 

8. o E finalmente: um modelo dos relatorios das enfer
midades reinantes, epidemicas e endemicas, factos pa
thologicos notaveis, e grandes operações que occorrercm, 
ficando ao arbítrio da commissão propôr tudo o mais que 
julgar conveniente á saude da tropa. 

A' vista do expendido, espera a Begencia que os tr:l
balhos da comrnissão corresponclerão ao interesse que 
tem pela saude da tropa e economia da Fazenda. O quo 
participo a Vm. para seu conheeimento e execução, pela 
parte que lhe compete, recommendando-lhe a possível 
ürcvidade no complemento desta tarefa. 

D:ms Gu1rdc a Vm.-· Par,o em ti (lc Dezembro elo 1831. 
-.Manoel da Fonseca Lima e Silm1.- Sr. Christovão José 
dos S:mto:.;. 
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N. liOõ.- GUERRA.- EM õ DE DEZEMBRO DE 183L 

Nomeia uma commissão para organizar um plano geral, pelo 
qual se regulem os trabalhos do Arsenal da Côrte, e dos que S3 

deverem conservar ou crear nas Províncias. 

Convindo, na conformidade da Lei novíssima de 
1.5 de Novembro proximo passado, proceder-se quanto 
antes á reforma e reducção do Arsenal do Exercito, e 
organizar-se aquellc estabelecimento de maneira que 
possa ser realmente atil e interessante á nação, sem 
augmentar o numero c ordenado dos seus respectivos 
empregados: determinou a Regencia, em nome do Im
perador, que uma commissão ad hoc, composta ele Vm. 
como Inspector do Arsenal, do seu Ajudante o Major 
José de Vasconcellos Menezes de Drummond, e do 1. o 

Official da Contadoria da Junta do mesmo Arsenal José 
de Cupertino Ferreira, c que ora serve de Contador, 
procedesse a tornar effcctivos os fins daquolla Lei, for
malizando um plano geral, pelo qual se regulem os res
pectivos trabalhos, tanto do Arsenal da Córte, como 
daquelles que se elevem mandar conservar ou crear nas 
outras Províncias do Imperio, que elevem ser designados 
pela mesma commissão; cumpre-me portanto commu
nical-o a Vm., a fim de que, de ac0órdo com os dons 
outros membros,_tendo muito em vista o mais simples c 
regular systema de contabilidade, para com facilidade se 
poder tomar conta aos Fieis, Almoxarifes, e mestres (bs 
officinas, e verificar-se o emprego da materia prima á 
face das peças manufacturadas, e outrosim a distribuição 
das classes, compra de genoros, fornecimentos, arreca
dação, e fiscalisação de tudo que fôr concernente ao dito 
estabelecimento, haja de apresentar, dentro de breve 
prazo, o indicado plano, para que, obtendo a approvação 
díl Regencia, se expeçam logo as necessarias ordens para 
ser posto em execução. 

Indicando o Governo os objectos mais salientes sobre 
os quaes póde a commissão buscar os seus trabalhos, não 
lhe tolhe o apresentar tudo quanto entender ser melhor 
e mais conveniente ao bom andamento daquelle estabe
lecimento, e a melhor economia da Fazenda; antes 
espera do seu zelo e conhecimentos que dará a este ob
jecto um tal desenvolvimento~ que muito tenha o mesmo 
Governo de louvar-lhe. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em õ de Dezembro de l83L 
-Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. João Paulo dos 
Santos BaiTcto. 
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N. 400.- GUEHHA. -- Eí\I ~DE DEZE;UBHO DE 18:JL 

Declara que quaesquer Officiaes, apczar ue sua mais clevaua pa
tente, são subordinados aos Commandantes das Armas do lugar 
em que residem. 

Com quanto parecessem á Regencia, em nome do Im
perador, attencliveis os motivos que induziram a V. S. a 
dirigir-me o seu ollicio do L o do corrente mez, pedindo 

1 instrucções que mostrem cspeciflcadamente as funcções 
c attribuições elo Commando elas Armas da Côrte e Pro
víncia do Rio de Janeiro, de que se acha investido: 
manda todavia a mesma Regencia declarar a V. S. que, 
não existindo ainda a Lei regulamentar de que faz 
menção o art. H:iO do Ctp. 8. 0

, do Tit. ~. 0 -JaConstituição 
elo Imperio, tão necessaria pnra pôr de accôrdo a <_Iisci
plina do Exercito em todos os seus ramos de adminis
tração, e ela qual uevcm derivar todos os regulamentos 
c instrucçõcs que digam respeito ao Exercito, seja con
siderado em geral c em um corpo, soja dividido em 
guarnições ele Provincias, não pó de o Governo alterar o 
que se acha estabelecido c até agora em vigor ácerca <-le 
objcctos taes, c nenhum outro meio tem V. S. de bem 
desempenhar os encargos da sua commissão, que não 
sejam os marcados nas ordens, rcgulamen tos c leis 
existentes, e que se não opponham aos princípios consti
tucionaes. Pelo que respeita porém ao escrupulo que 
V. S. apresenta como ele grande peso c consideração) 
p:1ra deixar ele exigir de Officiaes do Estndo-Maior-General 
mais antigos c do maior graduação á sua no Exercito, 
subordinação e obcdiencia ás suas ordens, na qualidade 
de Commandante elas Armas, elle se desvanece logo que 
V. S. reflicta que, pertencendo ao Poder Executivo, na 
fórma do ~ ~.o elo art. 102, do Cap. 2. o do Tit. ~.o da 
Constituição do lmperio, a nomeação elos Commandantes 
da força de terra e mar, e tendo V. S. merceido a escolha 
para commandar a força da Côrte e Província do Rio ele 
Janeiro, não é ao seu posto militar no Exercito a quem 
semelhantes Officiacs superiores em graduação dão dcfe
rencia, e estão subonlinaclos, mas ao Commandantc das 
Armas elo lugar em que residem: c se aos Commandantes 
de praças, na conformidade elo ~ 12 elo Cap. 18 do Regu
lamento de infantaria de 18 de Fevereiro Lle 1763, se 
maneiam o!Jedccer quacsqucr OiHciaes, apezar ele sua mais 
elevada p:ltentc, com qunnta maior razão não devem ser 
subordinados aos Com mandantes das Armas, que em tal 
í'ategoria; e muito maiOI': são eonsüleraclos, ú vista (bs 
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disposições tlo Decreto de H de Setembro de i7G2~ e 
especialmente do de 29 de Outul11'0 de 1807, que faz 
estes superiores úquelles. Eis qu:mto por agora tenho 
de communicar a V. S. em solução ao seu citado ollicio. 

Deus Guarue a V. S.- Paço em ;) de Dezem l>ro de 
18~H.-J.llanoel da Fonseca Lima e Silra.-Sr. Antc'fd 
José Ferreira (}e BritiJ. 

N. (1.07 .-GUERHA.- Ku 6 DE DEZElUBRo DE 1831. 

Prolli!Je aos Officiaes do Exercito o uso de bigodes. 

A Regencia, em nome do Imperador, convenciJa das 
judiciosas razões que V. S. pondera em seu officio de 
hontem, a respeito dos bigodes com que novamente 
appareccm alguns Officiaes quando estão em desuso em 
toda a classe militar desde 7 de Abril elo pres(jnte anno: 
Determina que de hoje em diante fique prohibido seme
lhante clistinctivo. O que pJrticipo a V. S. para que 
assim o faça constar na ordem do dia. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em G de Oezcm1Jro de 1831. 
-Manoel da Fonseca Lima e Silz1a.- Sr. Antero José 
Ferreira de Brito. 

N. 408.- JUSTIÇA.- El\1 7 DE Dl~ZElUBRO DE 1831. 

Manda que a applicação de _pena aos Guardas Nacionaes em 
serviço extraordinario de destacamento seja regulada pelo 
Cap. 2. o do Tit. 4.. o da Lei de !8 de Agosto deste anno. 

Manda a Regencia, em nome do Imperador, que Vm. 
se regule na applicação das penas pelo Cap. 2. 0 do Tit. 4. 0 

ela Lei de 1.8 de Agosto elo corrente anno, visto que as 
Guardas Nacionaes estão em serviço extraordinario, 
prestando destacamentos, cada batalhão, para todo o 
serviço da Côrte, pela falta absoluta de tropa ele Lu linha. 

Deus Guarde a Vm. muitos annos.- Palacio elo Rio 
de Janeiro em 7 de Dezembro ele 1831.- Diogo Antonio 
Feijó.- Sr. Tenente-Coronel Commanclante do In talhão 
da Guarda Nacional da Candeia ria. 

1\J 11 'f 
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N. 409.- JUSTIÇA.- EM 9 DE DI<:ZEMBRO DE 1831. 

Manda promover uma subscripção para concerto da cadêa da 
villa de Maricá. 

Representando a Camara Municipal da villa de Maricá, 
por officio de 7 do mez passado, o máo estado da cadêa 
da dita villa, e que as suas rendas não lhe chegavam 
para satisfazer o que determina a Constituição no Tit. 8. o, 
art. 178, ~ 21, e a Lei do L o de Ontubro de 1828, 
pedindo portanto providencias a tal respeito : manda a 
Regencia, em nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Justiça participar á referida 
Camara que, no estado actual do Thesouro Nacional, 
não póde o Governo concorrer com quantia alguma para 
o dito fim, devendo ella neste caso promover uma 
subscripção, para a qual hão de certamente concorrer 
os cidadãos do seu munici pio que desejam o melhora· 
mento dos estabelecimentos publicas, principalmente 
das prisões, quo se faz tão recommenda vcl pelo má o 
estado em que se acham. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de i83t. 
- Diogo Antonio Feijó. 

N. 410.-GUERRA.-EM 9 DE DEZEl\IBHO DE i83L 

Dispensa os Officiaes Milicianos de serem destacados na Côrte. 

A Regencia, em nome do Imperador, tomando em 
consideração que o serviço que prestam na Côrte os Offi
ciaes Milicianos nos contingentes respectivos, além de 
dcsnecessario, como a expericncia tem mostrado, se 
torna não só dispendioso á Fazenda Nacional, mas pre
judicial ao interesse particular de cada um delles, pela 
penosa separação de suas famílias e fazendas : deter
mina que os ditos Officiaes Milicianos sejam dispensados 
de ficarem aqui clest&cados. O que participo a V. S. 
para sua intclligencia e devido cumprimento, expe
dindo para esse effeito a ordem necessaria. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em n de Dezembro de 
!831.-Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Antero 
José Ferreira de Bd to. 



DO GOVERNO. 

N. 4iL-lMPElU0.-EJ\1 9 DE DEZEMBRO DE i83L 

Manda proceder ex-otficio a respeito da denuncia do desca.., 
minho de cartas no Correio destajCOrte. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Apparecendo no Diario do Governo 
n. o 131, de 5 do corrente mez, uma correspondencia em 
fórma dfl denuncia ácerca do descaminho que levam as 
cartas e mais papeis fechados no Correio desta capital, 
suppondo-se até que algumas são abertas; e sendo a 
dita correspondencia redigida de maneira ta], que parece 
antes imputar aosOfficiaes e Agentes do me§mo Correio 
estas e outras malfeitorias, altamente culpoPas, por en• 
tenderem com o sagrado principio do sigillo das cartas, 
e a sua prompta e fiel entrega: a Regencia, em nome 
do Imperador, ha por bem que V. Ex. expeça as ordens 
necessarias ao Juiz do Crime do bairro de S. José ou a 
outro qualquer, para que proceda ao exame legal do 
facto denunciado na referida correspondencia, por ser 
um crime publico, para se castigar o infractor, quando 
descoberto, e salvar-se deste modo a honra de tão me
lindroso estabelecimento, caso o crime, como é de es
perar, não tenha sido perpetrado por algum dos seus 
empregados. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paço em 9 de Dezembro de 
1831.-José Lino Coutinho.-Sr. Diogo Antonio Feijó. 

N. 412.- IMPÉRIO.- El\1 lO DE DEZEMBRO DE 183!. 

Sobre a multa imposta á Camara Municipal da villa de Coritiba, 
e a respeito da falta de assignatura. dos Vereadores nas actas 
das sessões a que estiverem presentes. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regencia o officio 
do antecessor de V. Ex. na Presidencía dessa Província, 
datado de 31 de Outubro do corrente anno, em que 
participa as razões que novamente expendeu a Camara 
Municipal da villa de Coritiba para não ser compcllida 
a pagar a multa, que lhe foi imposta pelas Portarias de i9 
de Maio e 29 de Novembro do anno passado, pelo motivo 
de não chamar dentro de oito dias, como ordena o art. 21 
da Lei do l. o de Outubro de 1828, o immediato em votos 
para. supprir a falta do Vereador Lourenço Pinto de Sá 
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RiLas, que sahira ele i to Deputado: a mesma Regenci:.1.; 
á vista do que expõe ~gora a dita C1.mar.1 IUunicipal, ha 
por bem, em nome do Imperador, que ella seja alliviadJ 
da multa que lhe foi imposta, pois que, verificando-se 
que o dito Vereador fôra substituído temporariamente, 
só emquanto impedido por vir tomar assento na Camar,l 
(los Deputados, e que por conseguinte júmais se lhe 
dera uma escusa ahsolutn, pela qual (1eix:tsse ele ser 
contr;clo no numero dos Vereadores, claro é que não sr 
re::llizou o c::1so de que tratam os arts. 20 e 21 da referida 
Lei, para poder rceahir a multa pela falta de solemni
dadcs estabelecidas quando algum Vereador é total
mente escuso. 

Não pódc porém a Regcneia deixar üc estranhar o 
procedimento da C·1mara, quanJo no fim elas sessões não 
faz assignar as a c tas por todos os V creaclorcs que assis
tirJm, contecenclo depois, como agora acontece, quf' 
não queiram assignar actas pass:.1clas p:1ra se escaparem 
á responsabilidade c á multa; c espera que ella para o 
futuro não commetta mais um erro de offieio, tão grave, 
c tão culposo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 
i O de Dezembro de 1831.- José Lúw Coutinho.- Sr. 
Raphael Tobias de Aguiar. 

N. 413.- JU3Tl~A.- EM 10 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Daclaea qu-:e não é da attrilmição d;) Governo ingerir-se nos actos 
elo PDder Jttdiciario. 

Tendo sido dirigido ao Governo, pelo Corregedor do 
Crime da Côrte c Casa, para dar as providencias por 
esta Secretaria ele Estado, o traslado dos actos de que
relia que deu Florümn'< Perpetua Fclicid~:(ie, con i. r a cs 
bens quercllaclos ele Lisardo Antonio ele Oliveira c M<moel 
Joaquim de Santa Rita, em que se vê a pronuncia clJda 
pelo dito C:Jrregcdor do Crime e ntra o J u:z de Paz de 
Itaguahy; e sem!o alheio da :<ttrilmição do mesmo Go
verno ingerir-se nos actos do Poder Judiciario, que 
devem ter totlo o seu cffeito independente de n lgum 
outro poder: manda á Rcgencia, em nome (L: Impe
rador~ que V. S. declare ao dito C'wregedor uo Crime 



que deve fazer effectivo o seu desp:1cho ~ mandando 
intimai-o ao dito Juiz ele Paz, c participando á Camara 
respectiva pwa sua intelligenciJ, e pn·a que dê as pro
videneias da sui1stítuição que marra a Lei, quando o 
proprietario se ~char legitimamente impedido. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 10 de Dezembro de 
t8:3L -Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Paulo de Fi
gueir(}:1 N;1 huco Ar:1ujo. 

N. 'd4.- JUSTI<tA.- E;n f2 DE DEZEMBRO nE i8Ji. 

Des1gna a fortaleza da Conceição para prisão dos Guardas 
Nacionaes e l\Iunicipaes. 

lllm. c Exm. Sr. -Convinrlo clestin:n' prisão decente 
p:1ra os Guardas N acionaes e Municip:1es, rogo a V. Ex. 
queira ordenar que na fortalcz·1 da Conceição sejam 
:Hlmittidos os sobreditos, não só á ordem dos Juizes de 
Pctz como elos seus respectivos Comm:mdantcs. 

Deus Guanle a V. Ex.- Paco em 12 ele Dezembro 
de 1831.- Diogo Antonio Feijó.:_ Sr. Manoel da Fonscra 
Lim3 e Silv:L 

N. 4UJ.- GUERRA.- EM 12 DE DEZEMBHO DE !831. 

Marca o numero das tabellas relativamento aos trabalhos para 
o orçamento da dcspeza militar de> Imperlo, e fixa a época de 
sua remessa. 

Illm. c Exm. Sr.- Devendo fixar-se a época, em que 
annu~llmcnte devem ach::1r-se nesta Secretaria de Estado 
dos Negocias ela Guerra, vindas das Provinei:1s, as in
formações neccss:trias p::n·a o orçamento da despez1 
militar do Imp2rio, que tem de aprcsenbr-se 00 Corpo 
Legislativo ; e outro~im est1bclecer·sc> o mcthodo mais 
simples c claro de tacs in formações : ordena a Rcgencia, 
em nome do ImpercHlor, que a sobredita época soja a ào 
ultimo dia do mez de Fevereiro: e que a~ informaçõrs 
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se façam por meio de tabellas, cujo numero, e methodo 
constam da relação inclusa. O que assim participo a 
V. Ex. para que neste sentido expeça as ordens precisas, 
dando já principio com a remessa das tabellas para o or
çamento do anno financeiro de 1833-183~. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro de 1831.- Manoel da Fonseca Li1na 
e Silva.- Sr. Presidente da Província de .... 

Relação dal!t tabellas, á que se reYere o A. viso 
desta dat;a. 

Tabellas: 
Ns. i Officiaes de estado-maior....:!. a classe. 

2 Officiaes de estado-maior-2. a classe. 
3 Officiaes de estado-maior-desempregados. 
4 Officiaes de engenharia. 
õ Otficiaes de La linha-avulsos. 
6 Officiaes de 2.a linha-que têm vencimentos. 
7 Officiaes e mais praças-reformados. 
8 Artífices. 
9 Ligeiros. 

lO Divisões do Rio Doce. 
U Viuvas, e filhas dos militares, que têm venci~ 

mentos. 
t2 Trem militar. 
13 Hospital. 
i~ Pagadoria. 
fõ Despezas diversas. 
i6 Nomes dos Officiaes dos corpos de t.a linha. 
t 7 Divida passiva. 

OBSERVAÇÕES. 

As tabellas dos Officiaes de estado-maior devem conter 
o nome, posto, emprego (tendo-o), e vencimento de cada 
individuo: devendo ser descriptos na 2. a classe os 
Officiaes chamados de praças e registros; porém, com a 
sua dita denominação. 

A dos Officiaes de engenharia- o nome, posto, com
missão, activa ou de residencia, e qual ella seja, e ven .. 
cimento. 

A do~ Officiaes avulsos de i. a linha, o nome, posto, 
e vencimento. 

A dos Officiaes de 2. a linha, que têm vencimento-o 
mesmo. 



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

HO GO\'El\NO. 

A dos Officiaes e mais praças, reformados- o mesmo. 
A dos Artífices-o nome, posto, e vencimento dos 

Officiaes: numero, posto, e vencimento das demais 
praças. 

A dos Ligeiros-o mesmo. 
A das divisões do Rio Doce-o mesmo. 
A das viuvas e filhas dos militares, que têm venci

mento-o nome, e vencimento; formando-se tres clas
ses-f. a das que vencem monte-pio; 2.a das que forem 
agraciadas anteriormente á c~uta de Lei de 6 de No
vembro de 1827; e 3.a das que o forem pela referida 
Lei. 

A do Trem militar- o nome, emprego e vencimento 
de cada individuo, além de todas as mais despezas do Es
tabelecimento. 

A do Hospital-o mesmo. 
A da Pagadoria-o nome, emprego, c vencimento de 

cada individuo, e despeza de expediente. 
A de dcspezus diversas-deve conter a despeza, que 

se fizer com o Commando das Armas além dos soldos, e 
gratificações dos indivíduos, que por seus postos se de
vam já achar mencionados em alguma das outras tabellas: 
c JJem assim qw:tlquer despeza de menor importancia. 
Tamhcm notará o valor então corrente da ração de etapa 
e forragem. 

A da divida passiva deverá apresentar a importancia 
da divida passiva militar da Província, até o fim do mez 
de Dezembro ultimo, bem classificada por corpos, e annos 
a que pertencer. 

Em qualquer tabella, quando se mencionar o venci
mento de um individuo, será este annual, e em colum
nas clistinctas, que indiquem ser soldo, gratificação, 
forragens, etapa, etc. 

As obras, que se julgarem indispensaveis, ou mesmo 
uteis, deverão formar uma tabella, que contenha a sua 
descripção, e calculo provavel da despeza~ 

Finalmente: o numero das tabellas poderá ser aug
mentado, quando se offereça despeza, que por sua na
tureza o exija para mais clareza ; ficando em consequencia 
bem entendido, que o numero se deverá diminuir, 
quando na Província não exista algum dos objectos in
dicados. 

Secretaria de Estado em t 2 de Dezembro de i83i.
José Ignacio dct Silva. 



Ol':CISÔES 

N. 1,!0.- GUERHA.- E:u 12 n.E DEZE)IBRO DE 183L 

Declara o destino que devem ter o pessoal c o material do Corpo 
de Veteranos, abolido por Decreto de 9 do conente. 

A Hegencia, em nome do Imperador, em conformi
dade do ~ 4. o do art. 15, Cap. 5. o da Lei de 15 de 
Novembro proximo passado, que orça c flxa a receita e 
despeza do Imperio para o anno financeiro de 1832-1833; 
mandou por Decreto de 9 do corrente mez, da cópia in
clusa, abolir o Corpo de Veteranos: o que participo a 
V. S. para sua intelligencia e pontual execução. Com
munico juntamente a V. S., para seu devido cumpri
mento, que a Regencia houve por JJem determinar: L 0

, 

que os Officiaes do mencionado Corpo de Veteranos pas
sem a ficar avulsos: as praças de pret das duas primeiras 
companhias façam passagem para o 1. o corpo de ar
tilharia de posição de La linha; e as das duas seguintes 
p::~ra o 1. o batalhão de caçadores ele L a linha; e as duas 
ultimas para o 3. o batalhão desta mesma arma c linha; 
2. o, que os fundos das caixas de administração de farda
mentos e rancho do sobredito C'Jrpo de Veteranos sejam 
recolhidos á Thesouraria Geral das Tropas; e os arma
mentos, equipamentos, e utensis ao Arsenal do Exercito; 
3. 0

, que o Commandante do mesmo Corpo deve passar 
as competentes guias elas praças acima mencionadas, e 
fazer a entrega de tudo quanto está a seu cargo, com a 
brevidade que fôr possível; 4. 0

, e finalmente, V. S. re
metterá a esta Secretaria de Estado um mappa das praças 
do referido Corpo, com declaração dos destinos em que 
se acham, a fim de se providenciar sobre a retirada delies 
de alguns pontos em que existem. 

Deus Gu::~rde a V. S.-- Paço em 12 de Dezembro tle 
1831.- Manoel da Fonseca Lirna e Silva.- Sr. Antero 
José Ferreira de Brito. 
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N. ft.17.-GUEi.UL\..- co.'-:suLT.\ oo cusf>EUl.) sut-nE~w 
MILITAR DE 13 !JE DEZEMBRO m: '.!8:31. 

So!Jrt~ a maneira por que deve ser considerado o Alferes reforma
do José A.Iexandr0 pelo seu não comparecinwnto ao elwmado 
do Quartel-General. 

Sen!~,;r. - Em Portaria Ja Secretaria de Estado dos 
NegoeiGs da Guerra de 1~ elo corrente mez, manda Vossa 
.31agest:J.dc Imperial (JUe o C'Jnsclho Supremo Militar con
sul te com diL'ito o que parecei·, outra vez, sobre a maneira 
por que deve ser considerado o Alferes reformado José 
Alexandre, visto quo anteriormente ú consulta ele H drste 
mesmo mez, já pela referüla Secretaria de Estado se ti
nham expedido as ordens convenientes á Thesouraria Ge
ral das Tropas para o fim apontatlo na dita consulta. 

O Conselho reconhece que da parte do referido Alfere;-; 
ha desobcdiencia pela falta de observancia das ordens 
annunciadas pelo Quartel-General, para o seu compa
recimento no mesmo: porém ellc está desligado elo ser
viço mi1itar, gozando do premio de seus serviços feitos, 
e no gozo elas honras, c vencimentos que por Lei lhe com
petem, e por consequencia fóra dos casos sujeitos acs Ar
tigos de Guerra, e unicamente ligado á obediencia mi
litar, por isto que goza deste fôro. 

Nestas circumstancias, p1rece ao Conselho que o so
bredito Alferes unicamente póde ser considerado como 
desobediente, e como tal, pócle ser preso correccional
rnente; expedindo-se pJ.ra este iim as ordens necessarias 
á todos os Commandantes militares, em cujos districtos 
se presuma a sua resiclencla. 

Rio de Janeiro, 28 lle Novembro de 1831. -Lobato. 
- Telles.- Sampaio. 

Foram votos os Vogaes Luiz da Cunha Moreira, e José 
Manoel de Almeida. 

Como parece.- Paço, 13 de Dezembro de 1831. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Jlanoel da Fonseca Lima e Silva. 
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N. us.- FAZENDA.- EM 13 vE uEzE;umw nE tsai. 
Declara que para arrecadar-se a decima de legados não é preciso 

que a parte exlliba quitação do Iegatario. 

O Recebedor dos novos c velhos direitos fique na in
tclligencia de que, sendo deferido o requerimento de 
Francisco Rodrigues Ferreira, que na qualidade de tes
tamenteiro da Madre Catharlna de Senna, que pretende, 
sem apresentar quitação, pagar a decima de um legado 
deixado pela mesma Madre a Francisco da Silva Regadas, 
e que por ser este morto foi repartido pelos pobres, 
deverá fazer a colJrança da decima deste legado, na 
conformidade do ~ õ. o do Alvará de 2 de Outubro de 
l8H, dando-se-lhe conhecimento em fórma do pagamen
to, que fez sem lhe exigir recibos ou quitações, por com
petir ao Juiz da conta fiscalisar a distribuição das mes
mas esmolas. 

Rio de Janeiro em i3 de Dezembro de 1831.- Bernar
do Pereira d:e Vasconcellos. 

N. 4!.9.-FAZENDA.- E;ul3 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Recommenda toda a exactidão na remessa das 2as vias das guias 
das mercadorias e generos despachados pelas Alfandegas. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 
Magestacle o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Li'azenda e Presidente do Thesouro Na
cional: Faço saber á Junta da Fazenda da Provincia de ... 
que não tendo os Chefes de algumas Alfamlegas deste 
Imperio remettido para a desta cidade com a devida 
regularidade e promptidão a 2.a via elas guias das merca
dorias e generos nellas despachados, como são obrigados 
em cumprimento da Provisão de 31 de Janeiro de 1829: 
Manda a Regencia, em Nome do Imperador, recommen
dar á Junta toda a exactidão na remessa ele semelhantes 
guias. O que se lhe participa para assim o fazer executar. 

Francisco da Costa Barros da Fonseca a fez no Rio de 
Janeiro em 13 de Dezembro de 1831.- Candido Caldeira 
de Souza,Ajudante elo Contador Geral, a fez escrever.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 420.-FAZENDA.--EMi4 DE DEZEMBH.O DE i831. 

Manda suspender a legislação que isenta de direitos á intruducção 
do gado vaccum cavallar c lanigero. 

Em consequencia de sua representação de 4 de Novem
bro findo sobre o disposto nas Portarias de 29 de Agosto 
de 1.825, e i8 de Junho de 1.827, que isenta de direitos á 
introducção do gado vaccum, cavallar, e lanigero. A 
Regencia, em nome do Imperador, conformando-se com 
o parecer do Conselheiro Procurador da Fazenda, manda 
suspender o effeito das mencionadas Portarias. O que 
participo a V. S. para que assim o execute. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em i4 de Dezembro de 
lS~a.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. -Sr. Conse .. 
lheiro Juiz da Alfandega desta C6rte. 

N. 421.-GUERRA.- En 14 DE DEZE~mno DE i83L 

Remette o Decreto, Instrucções e modelos para a escripturação 
dos livros dos corpos de i.a linha. 

Havendo a Regencia, em nome do Imperador, determi
nado, por Decreto de 6 do corrente mez, que os livros de 
registro dos corpos de La linha denominados- Livros
mestres-fossem provisoriamente esc ri pturados, segundo 
os modelos e instrucções que com elle baixaram: manda a 
mesma Regencia remetter a V. Ex. as cópias inclusas 
do mencionado Decreto e Instrucções e bem assim um 
daquelles modelos respectivo aos corpos existentes nessa 
Província, e ordena que V. Ex. lhe dê a mais prompta 
execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 14 de Dezembro de 
i83i .-Manoel da Fonseca Lima c Silt'a.-Sr. Presidente 
da Prov:ncia de ... 
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.Modelo do Lino }festre do Registro Geral dos Oniciacs de Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Linha do Exercito a que se rder~c o 
Decreto de 6 e Aviso Circular de U. de Dezembro de 18~1. 

I 
-

XOME3, NATURAUDADES E DATAS DOS 
_.\SSENTOS DA 1 . a PRAÇA JURAMENTOS. 

DIFFERENTES POSTOS. SAHIDAS. OBSERVAÇÕES. 
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... 
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!l~drln do livro mestre do registro da Companhia do batalhão de eaçauores n. 0 a que se refere o Decreto de 6 e Aviso Circular de 16 dé Dezer11bro d2 1831. 
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N. 422.-GUERRA.- EM 14 DE DEZEMBRO DE :1831. 

Nomeia uma commissão para organizar um projecto de reforma. 
das Tbesourarias e Pagadorias de Tropas. 

Convindo proceder, com a brevidade possivel, a fa
zerem-se nas Thesourarias os melhoramentos para que 
foi autorizado o Governo pela Carta de Lei de 1õ de 
Novembro deste anno, ha a Regencia, em nome do 
Imperador, por bem que seja crcada pJra este effeito 
uma commissão composta de Vm. e de mais duas pessoas 
de sua escolha, a fim de organizarem um projecto de 
reforma das Thesourarias c Pagadorias de Tropas, conce
bido com tal e tão vantajosa simplicidade, que escuse e 
poupe tamanha expedição de ordens como as que o 
Governo se vê obrigado a passar, a fim de se rcaliz::trem 
pagamentos legalmente vencidos. 

Para se conseguir um tão desejado e conveniente 
effeito, que a Regencia confia das luzes e cxpcriencia de 
Vm. e socios que designar, lhe manda outrosim recom
mcndar que no projccto que lhe é incumbido, não 
só se possa fazer o expediente com um pequeno numero 
de empregados, mas que se facilitem os meios de fazer 
effectiva a responsabilidade dos malversares em suas 
funcções, estabelecendo outrosim um tal systema de 
guias de umas para outras Províncias que, juntas aos 
passaportes e verbas nelles postas pelas autoridades res
pectivas, sejam bastantEs para obstar a qualquer fraude 
aos indivíduos que tenham de receber pagamentos em 

, qualquer das Thesourarias que se apresentem, cumprindo 
ultimamente á commissão indicar os pontos c diversas 
Províncias em que devem ser estabelecidas tacs Repar
tições. O que tudo participo a Vm. para que os seus 
trabalhos e elos outros membros ela commissão se hajam 
de realizar neste sentido. 

Paço em 14 de Dezembro de 1831.- Manoel da Fonseca 
Lima e Silva.-Sr. José Joaquim Justiniano. 
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N. 423.- JUSTIÇA.- EM lo DE DEzEMBRo DE 183t. 

Solve duvidas sobre a abertura de um cartorio que se conserva 
fechado por ausencia do respectivo Escrivão. 

A Regencia, em nome do Imperador, a quem foi 
presente o seu officio de 29 do mez passado, manda 
declarar-lhe que nenhuma duvida deve ter em fazer 
abrir o cartorio do Juizo dos Orphãos dessa villa, que se 
acha fechado pela ausencia do respectivo Escrivão, a fim 
de que continue o necessario expediente, passando imme
diatamente a fazer culpa ao referido Escrivão, que deve 
ser punido na fórma do art. i 57 do Codigo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
15 de Dezembro de l83L- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Juiz Ordinario da villa de Itaguahy. 

N. ~24.-FAZENDA.-El\1 16 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Declara sujeitos a direitos ad valorem os objectos de ouro, prata e 
pedras preciosas, ainda mesmo usados, que se exportarem. 

Havendo-se indeferido a pretenção do Marquez de Jun
diahy da isenção de direitos de sahída das joias do uso 
de sua fallecida mulher, que pretende mandar para Por
tugal : o Administrador de diversas rendas nacionaes 
fique nesta intelligcncia, e hem assim de que em confor
midade com o que sobre aquelle negocio respondeu o 
Conselheiro Procurador da Fazenda, deverá fazer cobrar 
direitos por sahida advalorem dos objectos de prata, e 
ouro, e pedras preciosas, ainda que usados, como se pra
tica na Alfandega a respeito dos de entrada. 

Rio de Janeiro em i6deDezembro de i83L-Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 
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DECISCiES 

N. 42~).-JUSTIÇA. -EM 1ft DE DEZEMBRO DE 1831. 

Explica a disposição dos arts. 3. o c H das Instrucções de 29 àn No
ve;11llro ultimo. 

Podendo acontecer que as rondas não entendam como 
convem os arts. 3. 0 c f.í das Instruccões de 29dc Novem
bro p1ssado~ Vm., para pcrfeit1 intélligencia dclJas, lhes 
fará declarar que devem ser presos todos os indivíduos 
que forem encontrados no acto de perpetre~ rem crimes, e 
aquelles que ha pouco o houverem commettido serão 
igualn1cnte presos c levados directamcntc ao .Juiz de Paz 
ou Criminal nfais proximo com as testemunhas que ti
verem presenciado o facto, p:-~ra proceder-se í'ontra os 
mesmos na conformidade ria lei, e que poderão entrar 
de dia na casa alheia, nos casos n:1quellc artigo mencio
nados, c quando parJ ella se refugiar o réo que tiver sido 
encontrado em flagrante dclicto, como fica referido, pois 
que, fóra deste caso, ainda quando S8 s1iha que em al
guma casa se acha refugiado criminoso~ deverão proce
cler da mesma fórma que o fariam de noite. 

Deus Guarde a Vm.-P(1,co em 16 ele Dezembro de i831. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Commancbnte rhs Gu:1rda::. 
:\Iunicipae:;; Pcr:mancntes. 

N. 426.-JUSTIÇA.-Ei\1 19 DE DEZEMBRO DE 183L 

Na e:eição p:tra Offici:ws ela Guard:t Nacional só devem votar e ser 
votado3 o3 cicladão3 alistados no serviço ordhario. 

Sendo prcsen te á Regencia o requerimento incluso de 
Jonquim de Smta Amu Araujo Mouzinho, expondo que, 
proc·cdcnclo so á eleição dos Offieiacs p 1ra ::-:s Guard:\s Na
cionacs ness:1 vil11, recahira esta sobre alguns in\1 ividuos 
do corpo da reserva, contra a disposição d.l Lei ch org:J.
niz~:ção das mcsm~:s Gn;Jr\las: nnnda a He;:;·encia~ em nome 
do lrnperJc1or, que sendo vedatb a cxpGsição elo suppli
cante, Vm. proceda á novJ cl:jção, n:~ qual só devem 
vot:u c s.:-r vot:1dos os cidadão:;:. que se <':list1rer1. no ;;er-



v iço onlinario, e que~ feitl (\ numec\ÇJO dos Offlc~aes1 dê 
immediat:nnente p:1rte do twlo ao GoYcrno, enviando o 
mnppa <la forp ordinaria c de reserva. 

Deus Gu:m1o a Vm.-Palacio do Rioclc Janeiro eml9 
de Dezemln'o de ~ls:31.-DiogoAntonio Feijó.-Sr. Juiz de 
l\1z da rili:1 dJ Illn Gramlc. 

Declara que as attribuiçõcs que lêr:1 as Camaras M~micipaes sobre 
os estabelecimentos publicos, não se estendem á nomea(:ão, de
missão, c mudan~a de s8us rrnprc-gados. 

Sendo presente á Hegcnciu o officio da Camara Mu
nicipal desta cidade, dat~;do d;~ lO do corrente, em que 
participa os motivos por que não pódc cumprir a Portz:
ria de 3 dito sohre o emprego de Diogo "\Vcnccsláo Fer
nandes no lugar que serviu de feitor elo Passeio Publico, 
occupanclo o que actualmentc alli se acha o que o sup
plicante tem scrviuo das ohras do Maraeanã: a mcsmil 
Regcneia, louvando muito o zelo da dita Camara em 
punir por suas regalias c attriJmições, desejaria que no 
seu modo de pensar não houvessem algumas vezes suas 
:1ltas c baixns, bom como acontece agora áecrca do em
pregado do Passeio Publico, por ser claro que não lhe 
assiste razão alguma, em que se fumle, v1ra pretender o 
poderio de nomc;;r, demittir, c mudar empregados que 
não são Jaqudles da Lei de sua ereação, devendo aliás s:
ber quo a ingcrew:ia, que por Lei lhe é dada em taes cs
tC~bclceimentos, ediflcios e instituições public~JS, é tuo 
sómcntc a inspccção, cuidado n providcneia p.,ra su1 
conservação c pr;weito, mas não a que clla pretende 
arrogar-se sollre os cmpr·::;·;ulos, para os aJmittir, lançar 
fóra ou mudal-osj o que exclusivamente pertence ao 
Governo, que os nomeou : c tanto a Cam;;ra já reconhe
ceu esta genuína intclligencüt, que nada ponderou a tal 
rcsp21to qudwJo pelo Governo foi nomeado Herculos 
Octaviano Muzzi par;1 Dircctor Ja Junta Vaccinic<J, que 
tambem pela Lel se aclw a cargo das Municipa lidados. 
Nem póue igualmcnLJ valer-lhe o arl. 73 <la Lei, ele que 
lança mão para sustentar a su::1 prefercneia em taes prc
tençõe:;:, pois que rlla só permittr que os recursos 80 Go-
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verno, provenientes das deliberações da C1mara, Sf >I\: 
sobre objectos que a dita Lei lhe incumbe, e não alhí~it·::, 
como este, do seu poderio e direcção. 

Nestas circumstancias, manda a Regencia, em nonF 1jo 
Imperador, que se effectue a mudança que lhe foi deter
minada na Portaria de 3 do corrente, não obstant1· :' 
differença dos vencimentos dos dous empregados, vis1 o 
que o supplicante Diogo Wencesláo Fernandes se sujt·itt 
a receber os 640 réis diarios pelo lugar do Passeio Pu
blico, e o que dalli fôr mudado para as obras do M;1n
canã utiliza com o vencimento de 800 réis que perccbi;J 
o que dalli é removido. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de ftrlJ, 
- Joié Lino Coutinho. 

N. 428.- GUERRA.- EM 23 DE DEZElUBRO DE {8:1 ~. 

Faz algumas reducções no pessoal e material das fortaleza' 11:·, 
Côrte. 

Autorizado o Governo, pelo art. 17 da Lei nov1SS1 ma 
de 15 de Novembro proximo passado, a supprimir, ond~~ 
convier, os commandos dos fortes, fortins, bater i 1S :· 
pontos fortificados, foi-lhe presente o relatorio ua com
missão que anteriormente tinha nomeado para examin:u 
quaes as fortificações que, pelo seu pouco interesse no 
systema de defesa desta capital, deveriam ser desarl'ltt, 
das, e quaes deveriam ser conservadas em meio est.:rll., 
de armamento, agora que o Exercito reduzido não J!í'f
mitto a multiplicação de grandes destacamentos e n:HLI 

a receiar externamente, e resolvendo estender ás demai~~ 
Províncias do Imperio um systema regular de economüi 
no pessoal e material de suas fortificações, que, cor
tando toda a superfluidade, se limite ao necessario, ntas 
de sorte concertado, que em qualquer emergencia este
jam á mão os necessarios meios de segurança : hor v:' 
por bem a Regencia, em nome do Imperador, rendet1do 
ustiça ao infatigavel zelo e intelligencia do Coronei de 

estado-maior João Paulo dos Santos Barreto, e do Capi·· 
tão do f. o corpo de artilharia de posição de primeirn 
linha Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão, os qu:1e~ 
formaram a referida commissão, approvar, pilra tereJ!l 
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já lugar nas fortificações desta capital, as rcducções 
abaixo transcriptas, reservando para outra vez as que têm 
de ser feitas nas restantes das Províncias c nas outras 
do Imperio, bem como a expedição das ordens par.a a 
suppressão dos Commandantes, Ajudantes de haterias, 
Almoxarifes c Capitães das fortificações desarmadas: 

1.0 Que as baterias da fortaleza de Santa Cruz sejam 
guarnecidas de peças alternadamente, isto é, uma peça 
em baterin, outra debaixo da abobad:J, ou de rancho de 
palha, para se não arruinarem com as injurias do tempo. 

2. 0 Que seja desarmada a fortaleza do Pico, ficando 
sómente um Inferior ou Cabo com tres soldados armados 
de fuzil para a sua guarda . 

3. o Que o destacamento da Praia de Fóra fique reduzido 
a um Inferior e seis soldados, sendo Commandante desta 
')do Pico ou vice-versa. 

4. 0 Sejam desarmados na fortaleza de S. João os fortes 
de S. Martinho e S. Theodosio, recolhidas a armazens ou 
~olheiros as bocas de fogo e reparos, deixando-se porém 
na bateria baixa do primeiro as sete peças que nelle estão 
montadas. 

n. o Que os fortes do Carguatá e Boa-Viagem fiquem, o 
primeiro com um Cabo e um soldado, c o segundo rom 
um Sargento e tres soldados. 

6.° Fiquem na Praia Vermelha um Inferior c quatro 
~old(!dos, e na bateria só mente quatro peças, recolhendo
se a armazens ou telheiros as restantes com os reparos 
, ·m bom estado. 

7. 0 Que a artilharia da Vigia e do Annelseja ella guar
dada em algum armazem proximo daquelles pontos, ou 
sob telheiro ou rancho de palha que se deve construir. 

8. 0 Na Copacabana ficará um cabo com dous soldados, 
, m S. Clemente um Cabo e um soldado, e isto até que 
:1 Governo nomêe um Official para ficar encarregado do 
<uidado das fortificações desde o Leme até S. Clemente, 
:tcando no Leme um Cabo e dous soldados. 

9. o Que seja recolhida ao Arsenal do Exercito toda a 
palamenta que se achar nos fortes c pontos fortificados 
que se mandam desarmar, e igualmente toda a artilharia 
que estiver arruinada, ficando só a que estiver boa. 

lO. E finalmente, que se faça inventariar toda a arti
lharia, reparos e trem de guerra que ficar em qualquer 
das fortalezas, fortes e fortificações, bem como tudo 
que fôr recolhido ao Arsenal; a carga daquclles artigos 
S•~rá feita ao Commandante da fortificação, que :Jssignará 
,; competente recibo~ e a dos ultimas ao Official encar
l'l'gaclo rla execução desta rmnmissão,' o qual aprcsen-

DECI~üE~ DE j,~::li. '~i 
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tará conta separada Ja artilharia ;tnuinacl:!, para :se 
mamlar vroccder à venda della. 

Participando a V. S. as detel'minaçõcs da Regencia, 
tenho U!' prevcnil-o ue que eUa escolheu para esta com
missão o mesmo Capitão Polydoro da F'ons:•ca Quin~ 
taniiha Jordão, por esperar de seu prestimo c activi
daue o melhor desempenho della. Elle receberá de 
V. S. as prcr,isas ordens, e lhe irá dando conta sueccs
siva do qu:mto fôr cxec:ubndo e do que possa occorrer, 
rugulando-se nesta parte pelo mesmo rdatorio da com
missão de que clle foi membro: e logo que receba ordem 
da H.cgen<.;ia relativamente á suppressão dos Comman
dantl's, Ajudantes de baterias, Almoxarifes, c Capellães, 
me rarei Garg·u uo a transmittir a V. S., 1Jern como á 
Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito, p~ira vender 
a artilharia arruinada, quando o dito Capitão apresentar 
nota dclla. 

Deus Guarde a V. S.-Paçoem 23 de Dezembro de f831. 
- 1Wanoel d(t Fonseca Linw e Silva.- Sr. Antero José 
Ferrrira de Brito. 

N. '~rSU.- GCEH.RA.- EM 2.\ DE lJEZE:\lBIW DE i&'H. 

2\Ianda (rue nas Provincias se adoptc um plano regular de re
li ucção, assim no material como no pe:;so1l das fortifica~ões. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Dcterminan:lo a Hcgeneia, em nome 
do Imperador, na conformidade do o.rt. l7 da C~1rta de Lei 
novíssima de H> llc Novembro proximo passado, que 
manda extinguir, onde convier, os commandos de for
tes, fortins, baterias, e pontos fortificados, que em 
todas as Províncias do Impcrio se adapte, agora que 
nada h a a reeci ar exteriormente, e o Exercito tem sido 
reduzido r,ssim no pessoal como no material das for
tifi:.;ações, um plano regular de economia, que cortando 
toda a superfluidade, se limite ao simples nccessario, 
1nas de mouo combinado, que á menor occurrencia se 
achem á mão us meio~; de defes:t; tem resolvido o se
guinte: 

Lo Que na principal fortaleza, ou fortalezas, a sua 
guarnição fique reduzida sómente ao preciso para o ser
viço, e as lJoccas de fogo sejam postas em ordem alter
nadJ, istD é, uma peça em bateria, outl'a soh rancho de 
p~tlha vulgarmrntr rhamado de hrira no l'hãn, ~que se 
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eleve construir, para que as peças não sejam damniticadas 
com as injurias do tempo. 1 

2. o Que se desarmem logo os fortes, fortins, e mais i 
pontos fortificados, recolhendo-se ao trem da capital a 
palamenta, e praticando-se com as boccas de fogo o que 
acima Vai determinado. 

3. o Que nas fortificações desarmadas fiqu.em p3ra 
guarda e vigia, pequenos destacamentos de um Inferior · , 
ou Cabo com um ou mais soldados, e estes inc<::pazes de 
um scrvir.o mais activo.' 

4. o Qu~ desde o dia do desarmamento das ditas fortifi{~a
ções se não abone aos Commandantes dellas,.e aos de bate
rias, c aos Almoxarifes, se os tiverem, gratificação por tal 
excrcicío, e sómente o soldo de suas patentes; c quando 
tenham Capellão; este será supprimido. 

tl. o Que toda a artilh1ria, e pal:lmenta arruinada, que 
existir ft;-JS fortalezas e fortificações, seja recolhiJ.a á 
capital, onde será conservada até que a Regencia resol
va sobre o seu destinu á vista dos mappas especiaes, que 
se devem formalizar, e remetter á Secretaria de Estado 
dos Negocias da Guerra. 

6. o Para execução das ditas disposições, que M no
meie Official, ou Officiaes, os quaes deverão inventariar 
todo o trem de guerra que ficar nas fortalezas, e for
tificações, assignando conjunctamente com o Comman
dante, á quem foi feita a carga, um mappa por duplicata, 
dos quaes um ficará com o Commandante, e outro será 
remettido ao Presidente da Província, sendo separado o 
da artilluria arruinada. 

7. o E finalmente. Que para inspectar de seis em seis 
mrzes as fortificações desarmadas, e as fortalezas, fazer 
dar oleo ás peças, conhecer das reparações urgentes a 
que se deve de prompto acudir, se haja de nomear um 
OfíJ.ciai~ 0 qual dará ao Presidente uma êonta especificada. 
de tudo. 

Communicando assim á V. Ex. as ordens da Regencia, 
que V. Ex. fará cumprir nessa Província na parte que 
lhe forem relativas, devo observar a V. Ex. que encaran
do ellas o bem da Fazenda e a economia de guarnições, 
não excluem alguma modifiç.ação, que na sua execução a 
intelligencia ele V. Ex. julgue necessaria, e seja recla
mada pelas peculiares circumstan·cias dessa Província, 
dando porém V. Ex. conta de tudo para ser presente á 
Regencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
24: de Dozembro ele 1831.- Manoel da Fonseca Lima ~ 
Silra.- Sr. PNsidente ela Província de ..•.. 
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N. 430.- MARINHA. -EM 24 DE DEZEl\lBRO DE 18~; t 

Manda abonar oitenta réis aos escravos da nação, pelo tratnilw 
nos dias santos de guarda, c domingos. 

Determinando a Regencia_, em nome do Imperador. que 
a cada um dos escravos da nação, que trabalham w·sse 
Arsenal, se abonem oitenta réis por cada dia santo dn 
guarda, e domingo, em que forem empregados nos tr:i ~ 
balhos desse mesmo Arsenal; assim o participo a Vm. 
para sua intelligencia, e governo. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 24 de Dezembro de ,P<H. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Francisco Bi t'h·· 
no de Castro. 

N. 431.-IMPERIÜ,·-El\1 29 DE DEZEMBRO DE 1831. 

Ueclara que devem accumular o subsidio de Conselheiru do 
Governo os empregados publicos que conjunctamente exercercw 
este cargo. 

Illm. e Exm. Sr.-Accusando a recepção de dous A 'll·~c'; 
de V. Ex. de 17 do corrente ,ao primeiro dos quaes élC•,iii· 

panha o officio da Junta da Fazenda da ProvincL-t tb 
Ceará na data de 30 de Setembro, em que participa ter 
mandado satisfazer a João Facundo de Castro Menr·zc;;-., 
Thesoureiro da Mesa de diversas rendas, e a Agostinho 
José Thomaz de Aquino, Coronel de Milícias, auJlJ;)S 
Conselheiros do Governo daquella Província, todos (h 

vencimentos, com a condição de reporem aquelle que a 
Regencia não approvasse, sobre o que pede a co;n e
nien te deliberação; e ao segundo o requerimento de Fran· 
cisco Ribeiro Pinto, Vigario da vara da cidade da Vi e to
ria, em que pede as necessarias providencias, a fim de ,;e r 
embolsado do resto do subsidio que venceu como Coa
selheiro do Governo nas sessões ord inarias do ann d'.; 
1829, visto recusar-lhe satisfazer a Junta daquella Pro
víncia, não obstante reconhecer a sua divida: cumpre
me em resposta, com a restituição dos ditos pape··:~. 
participar a V. Ex., para sua intelligencia e exped i!:;i(• 
das convenientes ordens, que a Regenria ~ ew nome do 
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Impe!'ador, ha por bem Determinar, que aquelles, qu.e 
servem co_njunctamente os seus lugares, com exercício 
no Conselho, devem percebei· os seus respectivos venci
mentos~ e a diaria de Conselheiro. 

Deus G·uarde a V. Ex.- Paco em 29 de Dezembro de 
1831.-losé Lino Coutinho.-·sr. Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. 

N. 1-32. -JUSTIÇA. -EM 29 DE DEZEMBRO DÉ 1831. 

Recommenda que nas propostas para os beneficios curados se 
tenhil ·em muita consideração os Sacerdotes que obtiverem os 
votos dos fieis. "'. 

Exm. e Revm. Sr. -Se em todos os tempos os em
pregados" publicos devem ser a contento e satisfação da 
maioria perante quem servem,- mais deve isto acontecer 
em um Governo Representativo, e ainda muito mais se 
faz indispensavel consultar a vontade dos povos quando 
tem de se lhes dar pastores, os quaes, não sendo da sua 
approvação, nunca poderão prestar com provei to os 
serviços a que são destinados: manda portanto a Re
gencia, em nome do Imperador, que V. Ex., todas as vezes 
qut~ propozer Sacerdotes para serem apresentados nas 
Igrej3s Parochiaes, tenha -em muita consideração aquel
les que obtiverem os votos dos fieis a quem tenha de 

·presidir, tendo porém todo o cuidado em distinguir os 
votos extorquidos por força de rogativas importunas e 
outras suggestões, de que muito ordinariamente se 
servem os ambiciosos, com não pequeno prejuízo da 
causa publica, e que devem ser in leiramente despre
zados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 29 de Dezembro de 
1831.-- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Bispo de ......... . 
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·. ~. 433._:_JUSTIÇA.-E~I 2U DE DEiP.MBllO!DE i83J. 

Determina que na apresenta-ção para ·os·beneflcios;curados prG"' 
cure certificar-se da affeição ou repugnancia dos fieis ao Sacer
dote proposto. 

' . 
Jllm. e Exm. Sr.- Manda a Regencia, eiil nome (k 

Imperador, reme.ttcra V. Ex., por cópia, o Avísodiriki
do ao Rev. Bispo dessa Diocese, em data deste, nc qual:-:' 
lhe recommenda a attenção que deve ter nas proposl :JC:. 

dos beneficios curados á vontade dos fieis a quem tivert'1il 
de. presidir os Par.ocl1os: determina igualmenfe que 
V .. Ex., _na ap~;esen't~ p us ditos beneficios, sati;;:-
fa~a a mencionada'. réconim a:ção, pÍ'Dcuran.do cuid :\-
tlosamente certificar-se primeiro da affeição ou rl)pu:.r
nancia que te·nham os paroc.hianos ao Sacerdote propo~'',' 
pelo Prelado, a fim de eyitaren;t--se as:tão frequentes dr::·~
venças entre estes; elas quae~~ '<l!es.ultá tprnar-se inteir;<
mente inutiJ o Mii\isterio Parocl1i~l,_servindo então ~.":•
mente de gravame à"'o1{pwos~: O qJiW,_~·•Uw JJ(ll'~i'Clpap·~]· t 

sna intellige:rtcia e execução. · · ;~:~.); "-;~- -~ ·-
Deus Guarde a V. Ex. -_Palacio do IH o di/" Janeiro r:.J 

29 de Dezembro de 1831.- Dio~ Jintonio Ji'eijó.- Sr. 
Presidente da Provinda de.·. . "'· •- . 

li""'' --'" 

"'"'~''V'·"-~"'V'V· 

, .~. jt:i;. ~- . - ~ .,_, 

. . ·~"W . ·7}~~~-
N. 43~.-JUSTICA.-EM 29 DE DEZEltB'ka.ibE'i83L 

. . . V· ... i.....~": 

Recommenda que sejam legalmente providas às Igrejas parochiad ~"' 
por estrangeiros e as abandonadas. ..,.; -

Exm. e 'Rvm. Sr.- A Rep;encia, em nome dolmpel·a
dor, á vista da resposta de V. Ex. em data de iõ de No
venil)ro elo corrente, em que declara ter empregado em 
cura d'alma a. q.uatro Sacerdotes estrangeiros por não· h~1-
verem .Brazifeiros, que quízessem encarregar-se à:J':'> 

~Igrejas que aquelles actualmente parochciam, restando 
.·ainda dez ou doz~~ :onde não h a sequer uma missa ao;;; 
domiil,gOS, não pó de deixar de estranhar a V. Ex. a fJ -
cilidade com que; não obstante a Constituição dp lmperi,,, 
conserva estrangeiros em empregos, que além de ccclt ·-

\ siastico's; têm muito de civil, como seja o r~ó isti~v de ach~' 
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