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de 16 de Junho de 1832.- Determina que os 
pesos e medidas em toda a Província do .Ma
ranhão, sejam exactamente iguaes aos da capital 
da 1nesma Província ...••••••.••••••••••••••••.• 
de 16 de Junho de 1832.- Manda construir dons 
cáes no porto da capital da Provincia do .Ma-
ranhão ..••••••..•...•.....•••...••.•..•.•••.•.•• 

de 16 de Junho de 1832.- Declara qlle as eleições 
dos Deputados para a Legislatura de IB;ii a 1837, 
sejam feitas em todas as Provincias no intervallo 
do I. o de Janeiro ao ultimo de Junho de 1833.; 

de 16 -de Junho de 1832.- Declara que a dispo
sição do art. 2. o da Resolução de H de Novem
bro de 1831, é sómente relativa ao augniento de 
ordenado dos actuaes Ptofessores, indep~ndente 
de novo concurso •.•••••.•.•.••••.••..••..•.•••• 
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DECRETO- DF. tG DE Ju~uo m: 183~. 

netrmn i na que os prsos e medidas em toda a Província do 
Mal'anh:lo, sejam exaetamente iguaes aos da capital da mesma 
Prü\'incia. 

A Rcgenr.ia. em Nome elo Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por lwm Sanccionar, e ~fandar que se 
f'xecute a segnintr. Resolução da Assmnhléa Geral Legis
lativa, tomada sobr·e outra do Conselho Geral da Pro
víncia do .Maranhão: 

Art. L o Emquanto se não estabelece um ~yc:.tema 
gfwal de pesos, e merlidas para todo o lmperio, serão em 
toda a Provinda do Maranhão os pesos e medidas exacta
mtmte iguaes aos da capital da mesma Província. 

Art. 2.0 A Camarada sobredita Capital será obrigada~ 
sob sua responsahili(l:lde, a remetter dentro de tres 
mezes, contados 1a publicação desta na mesma Capital, 
a toda c:. as Camaras da Pr·ovincia padrões de todos os pesos 
e medidas, fJUC ::.âo obrig-adas a tt>r exactamente con
(:r-rtado~, r, :-~feridos pelo ;;;eu padrão: havrndo depois de 
cada uma das di las C:\mar'as :1 suJ re';peet i v a import:Hll~i:L 
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Art. :L o Sr,is ffif•zes depois da publicação desta .. ron
fonnr o art. 2. ''., todos os que em razão de seus of't1cios 
são obrigados a ter pesos e medidas~ porque compram, 
vendem~ recebem, ou entregam alguma cousa, n<iO 
poderão ter outros senão os indicados no art. 1. o, 
marcados, e aferidos pelo padrão, conforme se acha 
determinado nas Leis existentes a este respeito. 

Art. 4. o Os infractorcs do art. 3. o ficam sujeitos ~s 
penas impostas pelas posttP·as policiaes das respectivas 
Camaras contra os que compram, ou vendem por pesos 
c medidas não coneertadas, e aferidas pelo padrão 
competente, além de outras prnas. á que t'stiverem 
sujeitos pelas Leis existentes; segundo a falsitlade~ ou 
malicia em que forem achados. 

Art. õ. o Aqucllas pessoas, que não são obrigadas a 
ter pesos e mcditlas aferidas, na fúrma do art. 3. O, 
sendo ar,hadas a vender, comprar, recPbcr, ou em
pregar alguma cousa por pesos, ou medidas, que não 
estejam aferidas pelo padrão geral, ~olfrerão a mesma 
pena daquelles, que são obrigados a ter os pesos, e 
medidas aferidas em razão de seus offlcios. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro e Secretario de Estado Cios Ncg-ocios 
do lmperio~ assim o tenha entendido, e faça executar. 
Pala~io do Rio de Janeiro, em dezaseis de Junho de 
mil oitocentos trinta c dons, undecimo da lndepen
dcncia c do Impcrio. 

FnANCisco DE L nu E SILvA • 
.Josrt DA CosTA CAnVALHO. 
JoÃo BnAuuo 1\foNIZ. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO -DE !6 DE JUNHO DE 1832. 

Manda construir dous cáes no porto da capital da Provincin. do 
1\laranllão. 

A Rrgencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Ha por bem Sanccionar, e :Mandar que 
se execute a :".C~uintr Hrsolut:ão da Assrmbléa Geral 
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Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral ua 
Província do Maranhão: 

Art. l. o Que, como principio de beneficio ao Porto-, 
se construam dous cúes, um desde a ponta de S. Fran
cisco ató o I!:Sar·apé de Jansen, outro desde o B:tluarte 
até a ponta do3 Hemeuios, segunuo o plano e or~;amento 
q uc se junta. 

Art. ~-o Que esta obra seja posta em ~rremal.ação, 
pago seu importe por uma consignaçãv ue 4,:0006000 
mensaes pelo cofre nacional. 

Art. 3. o Que na falta de arrematante, o Presidente 
da Província em Conselho, ouvinJo ;;t Camara respet:
ti v a, ma ntla r á fazer esta obra, nomeando um bom 
Aumin istrauor eom o ordenaJ.o de 4,00JOOO annuaes; 
o qual servirá de pagador·, e dará as suas conta;; 
mensacs á Junta tla Fazenda, que n:lo devem execder 
da quantia apontada no artigo antccctlcnte. 

Ar·t. 4,. o Que todo aquelle cidadão, que tiver direito 
ã posse de alguns dos rcguengos, qne se apr·ovei tam. 
poderá goza l-o, pagando a despeza fci ta com o des, c 
entulho do seu terreno (ou fazcntlo-o ú sua custa) dentro 
do prazo de um armo, t1cpois de aprovei ta do aquelle; 
na falta do que se julgará callido em commisso. 

Art. n. o Que todos os terrenos assim aproveitados, ú 
cxcepç;io dos que se destina rem [Jara uso puulieo, e 
daquelles, de que trata o artigo antecedente, sejam 
divididos pela Camara, depois de marcadas as 1·uas 
nccessa l'ias, e vcnt1 idos a p;1 r ti c ula res, rever lendo o seu 
producto ao cofre nacional. 

Art. ü. o Que, para fac i li ta r a venda dos tciTcnos em 
questão, se concedam prazos á p:1gamen tos annuaes em 
letras com os tlauores, que a Lei ex.ije, pelo espaço de 
dez annos. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
do lmperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
}Ja[acio do Ilio de Janeiro, em dc~zaseis de Junho de 
mil oitocentos trinta e Jous, undedmo da InLlencn-
dencia e do Imper i o. ... 

~,_,.....,.~~--~ .......... 

Fn"~:"'t::l~Gb;:DE LiMA~LVA. 
Jos1~ DA CosTA CARVALIIÓ~"'. 
Jo:\o BRAULIO MoNil. 

Jowf Lino Coutin.'~o. ·-.·.~ .-
~:J.) 
·-;-,.. 

/ 
_;/ 
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DECHETO- DE 16 DE JUNHO DE 183~. 

Declara que as eleições dos Deputados para a Legislatura de ff'l;).f. 
a it\37, sejam feitas om todas as Províncias no intcrvallo do L o 

de Janeiro ao ultimo de Junho do i833. 

A Regenr-ia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e l\landar (flW 

!-le execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legülativa: 

Artigo unico. As eleições dos Deputados. que hão de 
servir na Legislatura de 1834 a l8a7~ serão feitas, em 
toda3 as Provincias do Imperio, no inlervallo, que de
corre do primeiro de Janeiro ao ultimo de Junho de :18:33. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro e Seeretario de Es t.ado dos Negodos 
do lmpcrio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
l'alacio do Rio de Janeiro, um Jezaseis de Junho de 
mil oitocentos tf'inta c dou~, undcciwo da Indepcn
dencia c du Impcrio. 

FnA~CI5co DE LntA E SILVA • 

.Jos~ DA CosTA C.\THALIIO • 

.JoXo Bn .. \ULIU 1\foi\'IZ • 

.Josd Lino Coutinho. 

DECRETO- DE lG DE JUNHO DE 183~. 

Declara que a disposição do art. '2. o da ncsolw;ào de H de No· 
vembro de i83i, ~~ sómentc relativa ao augmcnto de ordenado 
dos actuacs Professores, independente de novo concurso. 

A Hegeneia, em Nome do Imperatlor o Senhor 
D. Pedro ll , Ha por bem Sanccionar, e Manda r que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo unico. A disposição do art. 2. o da Resolução 
rle H de Novembro de 1.83:1, que fez extensiva a provi
dencia desta Lei ás cadeiras já e xis tenLcs, é sómen te 
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relativa ao alwmento do ordenauo do::) actuaes Profes
sol'es, indepenJen te de novo concurso. 

José Lino Coutinho, do Conflelho do mesmo Im· 
perador, Ministro e Secretario de Küado dos Negocios 
do Imperio, o teaha assim entendido, c faça ex•~eutar. 
I•alacio do I\io de Jdnciro, em dezaseis de Junho de 
mil oitocentos trinta e dons, umlecimo da Indepen
denda c do lm per-i o. 

'FnA~C.ISCO DE~. jA.~ f~~I.Y~. 
Jost~ DA Cosr ICAnVALBO. 

Joio B1uuuo Ô'l'·az. 

José Lino CoutinliiJ. 

DECHETO - DE Hi DE JU~HO DE 183'!. 

Cn'a varias escolas de primf>iras lf'tras f•m di1Tcrcnlcs comarca~) 
da Província da Bahia. 

A 1\egcncía. em Nome do Imper:Hlnr o Senhor 
n. p,•dro li, lla JlOJ" bem Sanceional', e Mandar que se 
ex.ecutt~ a seguinte Hesolnção da Assemhlóa Geral L<"gis .... 
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
vinda da Bahia. 

Art. 1. o Eru catla uma das comarc:as da mesma Pro
vincia da Bahia, havPr;io as scguin Lcs escolas uc pri
meiras letras, a saber: 

Na comarca da cidade. 

Art. 2.° Ficam conservadas dezasetc escolas de pri
meiras letras já existeu tcs na cidade~ que serão eol
Iocadas da maneira seguinte: perto da Matriz do Pilar 
duas, sendo uma para meninas ; perto da Alfandega 
duas, sendo uma para meninás; de S. Haymundo uma; 
da 1\Iatriz dr S. Pedro Velho duas~ sendo uma para me
ninas; do Hospício da Palma uma; da Saude duas, 
sendo uma para meninas; perto tia Praça de Palaeio 
du:1s, ::'·c'rHlu uma par;.t lllCllÍ11as; du Fcnciro de Jcsu~ 
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uma; da rua do Paço uma ; da Cruz do Pascoal uma ~ o 
de S. José duas, sendo uma para meninas. Seus Pro
fessores, e Mestras vencerão o ordenado de quinhentos 
mil réis. 

Art. 3. o Ficam conservadas as cinco cscobs, já exis· 
teutes nos suburbios da mesma cidade, e se crêa m mais 
cinco, que todas serão collocadas assim: perto da Matriz 
da Penha duas, sendo uma para meninas; do Senhol' 
do BJm Fim uma; dos l\hres uma; da Matriz das Brotas 
duas, sendo uma para meninas; da Matriz da Victoria 
duas, sendo uma para meninas; no povoado da Barra 
urna ; e no do Rio Vermelho uma. Seus Professores, c 
l\Iestras vencerão o ordenado de quatrocentos mil réis. 

Art. 4.° Ficam conservadas as nove escolas, que já 
existem no termo da cidade, e se cream mais seis, que 
todas serão collocaflas assim : uma na povonção ela Ita
poã; uma perto da Ma triz de Santo Amaro da Ipi tanga ; 
nma no Assú da Torre no lugar da Praia do Forte; uma 
no povoatlo da freguezia elo Monte-gordo; uma no da 
freguezia de Pirajá ; uma no 1 ugar de Nossa Senil ora da 
Escada; uma em S. Tlwmé ele Paripc; uma no povoado 
da freguezia de Passé ; uma no Cabo to junto á Ca pella 
de S. Roque; uma em Cotegipe; uma no povoadu da 
Ilha dc'llaparica; uma no de Santo Antonio das Vellas
qucs; uma no da freguezia ele V era-Cruz~ uma no de 
Santo Amaro do C1 tú; c uma no da Ilha de Maré. Os Pro
fessoras llcstas escolas vencerão o ordenado de trc
zen tos mil réis. 

Art. 5. o Crêa-sc uma egcola na vi lla de Abran tes, c 
o seu Professor vencerá o ordenado de trezentos 
mil réis. 

Art. 6.° Ficam conservadas as duas escolas j~ exis
tentes na villa da C·tchoeira, e se crcam mais qua
torze, que todas serão co I locadas desta fórma: duas 
na povoação da mesma vi !la, sendo uma para meninas; 
<1uas na ele S. Fclix, sendo uma para meninas; uma na 
da Muritiba; uma em Belém; uma na Cruz das Almas 
uma no povoa elo ela frcguezia de S. Gonçalo dos Campos; 
uma no da Capella das Mercês; uma no da dos Hu
mildes; uma no da Conceição da Feira; uma no arraial 
da Feira de Santa Anna; uma no arraial do Pedrão; 
uma em Santo Estevão cleJacuipe; unu em Santa Anna 
do Camisão; cu ma na freguezia de S. Thiago de Iguapc. 
0:; Professores c Mestras destas escolas vencerão o or
denado ele trezentos mil réis, á exccpção tlo Professor e 
.Mestra da povoação da di ta vi !la, que vencerão o de qui
uh(_'n tos mil réis. 
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Art. 7.° Ficam conservadas :tsquatro e~colas já cxis
ten tes na vil! a de Santo Amaro da Puriilcação, e :--;c crt>am 
mais duas, que todas serão collocadas assim: duas na 
povo:1~ão da freguezia da villa, sendo uma p:tra mc
n i nas ; uma no povoado da freguezia da Saubára ; uma 
no da do Rio Fundo; uma no da Oliveira; c uma no de 
Camurugé. Os Professores, e Mestras destas escolas 
vencerão o onJenado de trezentos mil réis, á nxcepção 
do Profc5sor, e Mestra da povoaç.ão da freguezia da 
villa, que vencerão o de quiHhentos mil réis. 

Art. 8. o Ficam conservadas as seis escolas já exis
tentes na villa de S. Francisco de Sergipe do Conde, c 
se crcam mais quatro, que serão todas collocadas desta 
maneira: urna no povoado da vi !la; uma no de Para
mirim; uma no de S. José; uma no de Santa Anna do 
Catú; urna no da freguezia de S. Sebastião; uma no do 
Senhor do Bom Fim da .Mata ; uma no da Poju1:a; uma 
no da fregurzia de Nossa Senhora do Soccorro: uma no 
da Ilha da ~ladre de Deus; e uma no da Ilha do Bom 
Jesus. Os Professores destas escolas vencerão o orde
nado de trezentos mil róis. 

Art. 9.° Ficam existindo as tres escolas já erradas 
na villa de .Maragogipe, e se cream mais sete, que seriio 
toclascollocadas assim: duas na povoação da villa. sendo 
uma para mrninas; uma na ele Nag-é; uma n:l da ft·e
guczia de S. Felippe; c uma na ua Feira do Curralinho. 
Os Professores tleslas escolas vencerão o ordenado de 
trezentos mil réis~ á cxcept;ão do Professor, e Mestra 
da povoação da vi lia, que vencerão o ordenado de qua
trocentos mil réis. 

Art. 1.0. Ficam conservadas as cinco escolas já exis
tentes na vil la ele Jaguaripe, e se cn~am mais ~e te, que 
umas e outras serão assim collocadas: uma na povoa~·ão 
da vi lia; uma na da Allll~a ; duas na de Nazareth, sendo 
uma para meninas~ uma na da Concrição da outra parte 
do rio de Nazarcth; uma na da Lago, frcguczia de 
S .. Miguel; uma na <la Capella denominada do Padre 
Matheus; uma na tla Estiva; uma na ela 1\'laragogipinha 
de baixo; uma nas barreiras de Jacuruna ; uma na da 
frcguezia da Piraj uh ia; e uma no povoado da Encar
nação. Os Professores destas escolas venc~rão o orde
nado de trezentos mil réis. 

Art. H. Cream-se sete escolas~ flUe serão collo
cadas nos seguintes lugares: uma na villa da Abbatlia; 
uma na v.illa de Miranclella; uma na villa da Agua 
fria; uma na do Pombal; uma na de Sonre; uma 
na da Pedra Branca; e uma na do Conde. 0.-; Profc:;-



sore~ dr~!~ts escola~ vrnrcrão o ordf'naJo dr trrzrntos 
mil réis. 

Art. -12. Fira conser·vnda a NiCola já existente n:t 
vi lia de Inhamhupe de cim:-~, e se cream mais tJ·Ps, que 
~rrão todas collocadas assim : uma no povoado da vil la~ 
uma na de Santo Antonio das Alagoinhas; unw na dt~ 
Nossa Senhora da Conceiçi.io do A porá; e uma no Ar r a ia l 
do Trondonó. Os Pcofessores destas escolas vencerão o 
ordenado de trezentos mil réis. 

Art. f 3. Fica conscl'vada a escola já existente na 
vi lla de ltapicurú de cima, e se crcam mais duas, qut' 
srriio colloc:-H1as assim: uma no povoado da villa: um::t 
no de Jercmoabo: c uma no da fr·eg-uezia do Tuc:11w. 
Os Professores dest:.JS escolas vencerão o ordenado de 
trPzentos mil réis. 

Art. 14. Fit~a consrrvada a escola já f'Xistentr no 
povoado dn. vi lia da Jacobina, n se cream mats sets, qut• 
ser·ão eollocadas desta f(lrma: uma 110 povoado d:J ,·iJia; 
nm:t no arraial da Sande: uma no julgado de Santo~~": 
uma no arraial do Joazciro ~ nma no do Pamht'1 ~ uma 
no do Hiarllão; e nma no do ~lono do Chap{~o. o~ Pro
fe:::;sore:; destas escolas vencerilo o ordenado de t l't·-
Züntos mil rt''is. ' 

Art. ll). Fi1·a conservada a f'scola já ex.isten te na 
Villa Nova da Rainha, c se (Tt\t mais uma, sendo ambas 
collocadas assim: uma no povoado da villa, e uma no 
arraial da Frcp:uezia Velha. Seus Proressorcs vencerão 
o ordenado de trezentos mil1·áis. 

Art.lo. Crear-se-ha na villa do Livramento e Minas do 
Rio de Contas seis t'seolas, as f1Uacs serão assim colloca
das: duas no pO\'Oado da villa, sendo uma para meninas; 
uma no arraiol do Senhor Bom Jesus; uma no lugar 
da Villa Velha:, uma em Santo Antonio de Paramerim; 
e uma no Brejo Grande. 0:-; Prnfessores, c .Mestra~ 
destas escolas vencerão o ordena elo de trezentos mil rt~is. 

Art. !7. Fica com;ervada a escola já existente na 
villa do Urubú, e se cream m3is tres. que serão collo
eadas assim: uma no povoado da vi lia; uma no arraial 
de 1\lacaubas; uma na povoação do julgado do Chique
Chique, e uma no do j ulr!ado da Serra da lliúba. Seus 
l'rofessores vencerão o ordenado de trenzentosmil r(~is. 

Art. i8. Cream-sc na Vi lia Nova do Príncipe, conhe
cida pol' Santa Anna do Caeteté, cinco escol:ls, as quae<.; 
serão assim co1locadas: uma no povoado da villa ; uma 
no arraial da Conquista; uma no da Umbu:-ana; uma no 
dt~ Botiagú ~e nma no de Santo Antonio da Bati':-!. Sr11s 
Professores vcnn~r:Io o onlrn:Hlo de trezentos mil rt"is. 
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Na comarca do Rio de S. Francisco. 

A1·t. 19. Cn~am-se na Villa da Barra <lo Rio de S. Fr:m
ci.:eo trcs es~.;olas, que serão collocadas assim: uma no 
povoado da villa ; uma no do julgado de Carinhanha; 
e uma no da freguezia do Rio Preto. Seus Professores 
vencerão o ordenado de trezentos mil réis. 

Art. 20. Cream-so na vil1a 1lo Pilão Arcado tres es
colas, que serão collocadas desta maneira: uma no po
voaflo da freguezia da villa; uma no arraial do Brejo 
du Zacarias; e uma no lugar denominado-Arraial. Os 
Professores destas escolas vencerão o ordenado de 
trezentos mil réis. 

Ar L. 21. Crêa-se uma escola no povoado da vi lia de 
Campo Largo, vencendo o seu Professor o ordenado 
~I e trezentos mil réis. 

~Va comarca do.-. Ilhéo.r; . 

Art. 22. Ficam conserv~das as duas escoias já exií-1-
tentes nas villas da Barra do Rio de Contas, e :Marahú. 
Os seus Professores vencerão o ordenado de trezentos 
mil réis-. 

Art. 23. Crê:t-se uma escola na Vilh Nova de Oli
vença, e o seu Professor vencerá o ordenado de trezentos 
mil réis. 

Art. 24,. Ficam conservaúas as duas escolas existentes 
na vi lia de V a tença, e se cream mai::.:. quatt·o, que umas e 
ilntras serão collocadas assim: duas no povoado da 
1lit<~ vi1la, send0 urna pal'a meninas; uma ua povoação 
de Jequericá; uma na dg Cajaiba; uma JJa de .Mapen
dipe, e uma na de S. Fidelis. Os Professores e :Mestras 
vencerão o ordenado de trezcn tos mil réis. 

Art-. 25. Ficam cons-ervadas as quatro escolas já exis
tentes nas villas de Camamú, Santarem, e Ilhéos, e 
povoação de Canavieiras. Seus Professores vencerão o 
ordenado de trezentos mil réís. 

Art. 26~ Cream-se duas escolas, que serão collocadas, 
nma no povoado da vitla de Barcellos, e uma na povoação 
de Igrapiuna .. Seus Professores venceriío o ordenado 
de tr·ezentos mil réis. 

Art. 27. Fica conservafla a escola já existente na 
Yilla de Cairú. c s~ crcam mais dua~, crue tocbs sPrão 

1'.:\.fiTK 1. ::! 
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assim col\ocauas: uma no povoado da dita villa; uma 
no do Morro; c uma no da Velha Boipeba. Seus Profes
sores vencerão o ordenado de trezentos mil réis. 

Art. 28. Fica conservada a escola já existente na 
Yilla da Nova Boipeba~ e se crca mais uma no povoado 
de Ta peroá. Seus Professores vencerão o ordenado 
de trezcn tos mil réis. 

Na comarca de Porto Seguro. 

Art. 29. Ficam consrrvadas as quatro escolas já ex is
tentes, uma na vil la de Porto Seguro; uma na de Al
cobaça; uma na rlc Caravellas; e uma na de Belmontc. 
Seus Professores vencerão o ordenado de trezentos 
mil réis. 

Art. 30. Cream-sc cinco escolas, que serão collocadas 
nos seguintes lugares: uma no povoado de Villa Verde; 
uma no da Villa Viçosa; uma no da villa de Trancoso; 
uma no da villa do Prado; e uma no ela vi !la de Porto 
Alegre. Us Professores de-stas escolas vencerão o orde
nado de trezentos mil réis. 

Art. 31. Os Professores, e l\Icstras do ensino mutuo 
serão fornecidos de casas, e utensílios á custa da Fa
zenda Publica. 

José L in o Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lm· 
perio, D tenha assim entendido, e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em dezaseis de Junho de mil oitocentos 
trinta e dons., undccimo da lndependcncia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LBJA E SltYA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAuuo MoNiz. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO -DE 6 DE JULHO DE 1832. 

Autoriza. o Governo a mandar receber ouro na Casa da Moeda 
desta Corte até o tim de~Junho de !833, independentemente de 
guias. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Houve por 
bem Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte 
Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado a mandar 
receber ouro na Casa da Moeda desta Côrte, até o tlrn 
de Junho ue 1833, posto que não acompanhado das 
competentes guias, para o reduzir a barrras, ou moedas, 
cohrando os devidos direitos. 

Bernardo Pereira de Vas~oncellos, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha as3im 
entendido, c faça exrcntar com os despachos nAces
:-;arios. Palacio do Hio de Janeiro, em seis de Jullw 
de mil oitocentos trinta c dous, undecimo da Indcpen
dencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jos~ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAuuo MONIZ. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos .. 

DECRETO- frE ü DE JULHO DE 1832. 

Eríge em vílla o lugar do Espírito Santo do Cerrito, no Jaguarão, 
na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

A Regencia , em N orne do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
·vincia de S. Pedro do Rio. Gran:le do Sul: 

Art. L o O lugar do Espírito Santo do Cerrito~ no 
Jaguarão, Província de S. l1 edroodo Rio Grande do Sul~ 
t"~ elevado a villa, 
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Art. 2. 0 O seu termo comprehende os distrir-tos de 
S. João do Herval, e Arroio grande da Lagóa 1\lcrim, 
t:onfinando pelo norte com o rio Piratinim; pelo 
sul com a lagóa Merim; pelo leste com o rio S. Gon
c:alo até a barra do Piratmim; e pelo oeste com o rio 
Jaguarão até a foz do Canuiota, subindo por este até 
as pedras altas, e pontas <lo Piratinim. 

Art. 3. o Haverá na vil la do Espírito Santo do Ger
rito, no .Jaguarão, Juizes Ordinarios, Juizes de Orphãos, 
Tabellião do Judicial e Notas, assim como o Inquiridor, 
c Contador, que servirão cru ambos ()::; Juizos. 

José Lino Coutinho, Llo Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro c Secretario de E:.;LJdo dos. Ncgocios 
do lmperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro, em seis de .Julho do mil 
oitocentos trinta e dous, UIHleeimo da lndepcndcncia 
e do lmperio. 

FnAr'icisco rm LIMA E SILVA • 

.losl': DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAlJLIO Mo~Iz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO - DE 6 DE JULHO DE 1832. 

Autoriza o Presidente da Provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul a mandar abrir uma estrada de cima da serra até 
os campos da Colonia de S. Leopoldo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por bem Sanccionar, c Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa , tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul: 

Art. L o O Presidente da Provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, em Conselho, fica autorizado para 
mandar abrir uma estrada de cima da serra até o::; 
campos da Colonia de S. Leopolflo. 

Art. 2. o As dcspezas serão feitas por ronta ria Fa · 
Jcnda I'uhl if~a. 
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José Lino Coutinho, do Conselho de Sua Magestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios do Imperio, o tenha assim entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em seis de Julho 
de mil oitocentos trinta e dous, undecimo da In
dependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHo 

JoÃo BR.~ULIO MoNtz 

José Lino Coutinho 

lJECRETO- DE () OI<~ JULHO DE 183~. 

Manda augmentar com cem lampiões a illuminação da cidade 
do Maranhão. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccional', e Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
ProYincia do Maranhão: 

Art. 1. o Augmentar-se-ha a illuwinação da cidade 
do Maranhão com cem lampiões, que serão collocados 
onde f6r mais conveniente. 

Art. 2. o Pelos cofres publicos da respectiva Pro
víncia será fornecida a Cama r a da di ta cidade das 
quantias necessarias para a factura, collocação, e acen
dimento dos referidos lampiões. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~or.ios 
do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos necessario5. Palacio do Rio de Ja
neiro, em seis de Julho de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANcisco DE Lnu E SILVA. 

Jo.s~<: DA CosTA CARVALno. 

JoÃo BRA ULIO MoNIZ. 

José Li no Coutinho. 
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DECHETO -DE (j DE JULHO DE 1832. 

Manda estabelecer nm pharol n:l. barra da cidade da Bahia. 

A Regencia, em Nomg do Imperador o Senhor · 
D. Pedro H, Ha por bem Sanccionar, c 1\lamlar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provincia d1 Bahia: 

Que na barra desta cidade, ou no Monte do Con
selho, ou no lugar que fôr mais conveniente, se es
tabelaça o pharol, ou na fórma da p.lanta tirada jú 
para esse fim, ou na de outra melhor; applicando-se 
para o principio da obra 10:0006000, c para conti
nuação della até sua conclusão, o mais que fôr ren
dendo a contribuição do pharol. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palado do Rio de Janeiro, em seis de Julho de mil 
oitocentos trinta e dous, undecimo da Independencia 
c do lmperio. 

FRA~cBco DE Lnu E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BR.HLIO MoNiz. 

José Lino Coutinho. 

DECRETO---· DI~ H nE JULrit> nr. -183;2. 

Crêa na Província de l\Iinas Gcraes, um collegio de educaç<to, 
destinado á instrucção da moeidadc inll iana de um e outro 
sexo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Ha .por bem Sanccionar, e Mandar que se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa, 
tomada sobre outra do Conselho Geral da Província de 
Minas Geraes: 

Art. i. 0 Haverá na Província de Minas Geraes um 
collegio de educação, destinado á instrucção da moci-
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dade indiana, e collocado no lu~Jr, que ao Presidente 
em Conselho parecer mais apropriado. Havendo a nc
ccssaria divisão no cLlificto, que a isso se destinar, para 
nellc se aecomm.oJar a juventude de um e outro sexo. 

Art. 2. o Neste collegio ensinar-se-hão os dog-mas da 
Religião Ghristã, us princ.ipios de educação ctvil e 
moral, as primeiras letras, ollicios meeanicos~ prin
cípios de arithmctica, e [;rammatica brazilcíra. 

Art. :1." A direct:ão dn coll~;gio s:.;rá contiaJa a um 
Inspector, que vigie uão sú sobre a cr·onomia domestica, 
como sobre os outros empregauos. Haver;í tamhcm um 
Sacerdote apto para pli.!ntar nos c.orat;ue::; juvenis o 
germen das virtudes religiosas: um mestre habil para 
o ensino das primeiras letras, princípios de arithme
tica, c Je grammatil'a brazilcira ~ e uma mestra para o 
ensino da~ meninas; os quaes vencerão os ordenados, 
que pelo Presidente em Cunsrlho forem marcados. Ha
verão além destes o~ mais emrJregados indispcnsaveis, 
c que nos estatutos forem ordenados. 

Art. 4. o Poderão ser recolhidos neste collegio ns 
índios, logo que tocarem á idade de cinco annos com
pletos, e cmquanto não tiverem mais de doze~ e serão 
nelle conservados segundo os estatutos, até que tenham 
recebido o gráo de instrucção conveniente. Ao Director 
Geral dos Indios cumpre a execução deste artigo, fazendo 
a remessa uos lndios ao Inspector do collcgio, com de
claração de seus nomes, idaJes. nações, nomes de seus 
pais, e mais cireumstancias, a tirn de que se registrem 
no livro de matriculas do collcgio. 

Art. 5. o No collcgio serão tambem admittidos os In
dios adultos, que forem susceptíveis de instrucção, bem 
corno os meninos, e meninas brazileiras, que se: queiram 
instruir nas horas proprias da lição, com tanto qut) nem 
uns, nem outros tenham residencia dentro elo collegio. 

Art. 6. o No interior do collegio haYerá uma capella 
-convenientemente paramentada, onf!e o Capellão ce
lebre os Oficios Divinos. e instrua a mocidade nos prin
cípios da Religião do Imperio. 

Art. 7. o O Presidente em Conselho formará os esta
tuto~, que devem reger o collegio índia no. os quaes 
serão suumettidos á approvação do Conselho Geral. 

Art. 8." As despczas precisas para a eons trucção do 
collegio, pa~·amento de seus empregados, sustento, (\ 
vcstuario dos I mlios, serão feitas pela F a zen da PuiJI ica 
da Província, poJenclo-se applicar para el!e algum cdi
tkio p~rtenr't~nte ú naç;1o, se o houver. 

Art. ~.o Fi('alll revogatlas as lei:-: em contrarjo. 

.... ....,. 
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José Lino Coutinho, do Con:'clho do mesmo Imperador, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do Jmperio 
assim o tenha entendido e fac::~ executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em seis de Jullto de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Indepcndent:ia e do Im
perio. 

FRA:'iCISCO DI': LIMA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JóÃo BRAUI.IO MoNiz. 

Jose' Li no Coutin!zfJ. 

DECRETO-DE 6 DE JULHO DE 1832. 

Manda estabelecer no Lago dos Tigres, na Provincia. Je Goyaz, 
um porto de embarque para o Pará, e formar ali i com os 
Indios não civilisados, uma povoação com a denornina~:lo de 
-Porto Vermelho. 

A Regencia. em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, H a por hem Sanecionar, e .Mandar que se exeeute 
a seguinte Resolução da As~ernbléa Geral Legisla ti v a, 
tomada sobre outra do Conselho Geral Lla Província de 
Goyaz: 

Art. 1. o O Governo da Província, depois de exactas 
vistorias no Lago dos Tigres, e barr,1 tlcste no Rio Ver
melho, escolherá um lugar para servir de porto de em
barque para o Pará, oll'erccendo em todo o tempo um 
fundo de sete palmos de ag-ua pelo menos. 

Art. 2. o Feita a escollta deste lugar· serão mandados 
p:1ra elle, e ahi aldeados todos os Indiog não eivilisados, 
I{Ue estiverem nas aldêas de S. José de .Massamedes, e 
de Pedro IIJ do Carretão. 

Art. 3. o Os Indios conduzirão todas as ferramentas, 
e utensílios portateis do seu tl'abalho nas ditas aldêas. 

Art. 4. o Um dos dous missionarios, ou outro qual
quer· Sacerdote, que fôr nomeado pelo Prela1lo, <tcompJ
nhará os Intl i os para a nova pnvoa0:1n. 
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Art. :·;.{• Dos me;;;mo:;; Iwlios s:~ (~scolherá um ue cada 
ahWa para :Jirig·ir a sua l1orda debaixo uas vislas de 
um Inspec to r, que será nomc:tdo pelo Governo Provin
cial. 

Art. ü. o O mesmo Governo podt~rú de;;prnrler com 
este Inspector tJualqtwt· quantia, nJo maior, que os du
zentos e qnanmta mil réis, que se poupam com o mis
sionnrio se.ppl'imitl o. 

Art. 7. o A Junta (la F:lZl'llíh far:'t ventler em hast1 
publica os proprios n:H·ionaos das ditas <lnas aldl~as. 

Art. 8. o Não se farão quartl'is para os InJ.ios ua nova 
povoação. 

Art. 9. o A FazerH1a PnlJlica auxili:~rá com :1lgnm di
nheiro~ ou maleriacs, a cow;trllG0Üú de uma casa dt~ 
oraç:io ampla, e deccn lc. 

Art. 10. O Governo, forrnando a planta da nova po
voação, fará guanlar a J.evda regularidade nos edificios, 
que se construirem. 

Art. H. Qnacsqucr Inllios selvagens, que vierem a 
nós, serão addidos a esta povoação, que se denominar(t 
-Porto Ver·melho -: excepto os menores de dezasels 
annos, que serão divididos pelas familias, e mestres de 
<lillcios. 
· Art. 12. Em tempo opportuno, a Junta t.la Fazenda 

fará construir· um:t casa dl~ a!fandeg·a eommoda para 
rer,cl.Jer os gcncros que devam pt~g:lr direitos. 

José Lino Coutinlw, do Conselho tlc Sua .1\Iagl~St~ult~ 
Imperial, 1\linistro e ~ecretario de Estado dos Negocios 
do Impcrio, o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em seis de Jnlho de mil oito
centos trinta c dou~,, undccimo da Independcncia e 
do Impcl'io. 

i:' .l.UTF I, 

FfL\NClSCO IH: LlUA E SH.\A. 

Jmq:; DA CosTA CAHYALIW • 

.Tolo Bn.\ULIO Mo:--;Iz. 

Josr; Lino CouJinlw. 
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DECRETO - DE 6 DE JULHO DE 1832. 

!Ez·igc mn villa Y:Jrios jnl6arlos e povoa(.:õrs nas ('Omareas do Rio 
d~ S. Francisco e Jacobina, na Provincia da Bahia. 

A RegcnciJ, em Nome do Imperador o Senhor n. 
Pedro Il, Ha por bem Sanccionar, e 1\landar que se rxc
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legi~b 
1i v a, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
Yincia da Bahia: 

Art. L o Firam cfcadas vil las nas comarcas da Barra 
cJo lHo de S. Fran~isco, c Jacobina, os julgados e po
voações seguiu tcs: 

L o O julgado de Carinhanha, tendo por termo ,.~ 
mesmo julgado; 

2. o O julgado de Sento Sé, tendo por termo o mes111u 
julgado; 

3. o O julgado do Pambú, tendo por termo o mcsmu 
julgado; 

4. o O julgado do Senhor do Bom Fim do Chique
·Chique, tendo por termo o mesmo julgado; 

5. o A povoação de Macaúbas, compt·ehendendo no seu 
termo as sete leguas mais eentraes, das quatorze, que 
distam da mesma povoação á villa de Santo Antonio do 
Urubú de cima, ficando reduzido o termo desta âs ontras 
sete leguas da parte do nascente, c toda a margem do 
rio de S. Francisco. 

Art. 2. o Em cada uma destas villas ficam creadas 
uma Camara Municipal, e mais autoridades das villas, 
.Je quem são desmembrados os mesmos julgados. 

José Li no Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
lfinistro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
R i o de Janeiro, em seis de Julho de mil oitocentos, 
;trinta e dous, undccimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILvA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO MüNIZ. 

José Lino Coutinho. 
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DECRETO- DE 6 DE JULHO DE 1832. 

Erigc em villas varias povoa~õcs da Provincia do Piauhy. 

A Rrg-cnria, em Nome do Imperador o Senhor D. 
P~·dro li, Ha por l1em Sanccionar, c .Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
ti r a, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro-
Yincia do Piauhy: 

Art. L o Fica crccta em villa a notavcl povoação 
elo Pu ti, com :~ denominação de- Vil la do Pu ti- e a 
sna freguezia de Nossa Senhora do Amparo; desmem
brando-se parte dos tcrritorios das grandes freguezias 
de Campo l\Iaior, V a tença, e S. Gonçalo, para seu termo, 
c para c reação da no v a pa roclda. 

Art. 2. o Fica tambem erecta em villa a notavel po
voação de S. Gonçalo, que j;\ ó freguezia ha muitos 
annos, com a denominação de- Vil la de S. Gonçalo-~ 
tirando-se para e! la parte dos terrenos, que se fulgar 
neccssario, das frcguczias de Valença c J:cromenha, 
suas circumvizinhas. 

Art. 3. o E' igualmente erecta a notavcl: pevoação de 
Piranhas, em- Villa do Principe Imperial-, e fre~ 
guezia do Bom Jesus elo Bom Fim; ficando desmembrado 
da villa de 1\farvão todo o districto~ até agora perten
cente á ribeira de Cara theux, de que se formará a nova 
parochia. 

Art. 4. o E' tambcm erecta a notavel povoação de 
Piracuruca, já ft'eguezia ha muitos annos, em- Villa 
de Piracuruca- comprehcndendo o seu termo os limites 
da mesma freguezia. 

Art. 5. o Tambem fica erecta em vilJa a nota ver po
voação de Jaicoz, que já é freguczia ha muitos annm~, 
com a denominação de- Vi !la de Jairoz.-; sendo o se a 
termo limita1o peta divisão da respectiva ft'eguezia. 

Art. 6. o Em cada uma destas cinco v~llas, além da 
Camara 1\lunicipal Ot'denada pelo art~ Hi7, capitulo 2. 0 

titulo 7. o da Constituição do tmperio, ficam creados os, 
otlicios de Juizes ordinarios, Tabelliães, ~~ müs Olflciaes 
de Justiça, da mesma fórma, c maneira p0:r que o foram 
us que existem nas outras vil las da Provincia do Piauhy. 

Al't. 7. o Erigir-se-ha uma nova freguezia no lugar 
denominado -Confusões -nas cabeceiras tio rio Piauhy, 
1té agora pertencente á de Jai~oz, de cuja matriz dista 
oitenta leguas; desmembrando· se das freguezias de 
Jaicoz, e Jeromenha os territorios confinantes: com esta 
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nova frcguczia, pela ribeira do Pi:mhy; e dos rcntl.í
mentoi dos dízimos da mesma ribeira, se farão as pre
cisas assistencias, para a fundaç5'o da sua Igr·eja matriz, 
com a invocac:;ão de S. Raymundo Nonnato. 

José Lino Coutinho, do Conselho de Sua Magest:-~do 
Imperial, .Ministl'o e Secretario ele Estado dos Ne.u·ocios. 
do Imperio, o tenha assim cntend ido c faça executar. 
Palacio elo Rio de Janeiro, em seis de Julho de mil oito
centos c trinta dous, unclecimo da lndepemlcncia e. 
do Impcrio. 

Fl~,\V:Ff:O DE LDL\ E SlJ.V,\ • 

.lo~1~ nA Cnf'TA C.\HVALHO. 

Jolo BnADLIO ;liO~lz. 

JJECHETO -· n:: (i 1lE J l'LilO DE 1832. 

Ddermina o melhodo que :;c· deve obs<'rVa!' no provimf'I1to das 
eadciras de primeiras lclras na Província de Minas Gcracs. 

A He,tren(;ia, em Nome do Imperador· o Senhor D. 
Pedro II, Ha por hem Sanccionar, o Mandar que se exe
cute a seguinte Hesolução da Assembl(~a Geral Lngis
lativa, tomada sobre outra c1o Conselho Geral da Pro
vincia de 1\iinas Gcraes: 

Art. L(') Não concorrendo aos exames publicos da~ 
cadeiras de primei1·as letras Oppositores, que tenham 
os conheci meu tos das noções mais gentes de geometria 
pratica, serão as mesmas cadeiras providas naquelles, 
que se mostrarem mais dignos pela approv:lção, que mc
re~erem em concurso publico nas outn1s ma terias de· 
claradas no art. 6. o da Lei ue quinze de Outubro do 
mH oitocentos vinte e sete. 

Art. 2. o As cadeiras p:1ra o ensino das meninas, que 
não se acharem providas~ o serão intcrinamcn te pelo 
Presidente em Conselho, sobre proposta das resf1ectivas 
Camaras JUunicipaes, e sem dependcncia de concurso . 
. Art. 3. o Os ordenados dos Professores providos em 

conformidade da Lei serão de (JUatrocentos mil réis nas 
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cidades~ c villas, que contiverem quinhe'ntos fogos ha
]Jitados; c 1lc trezentos mi I rNs nos lugares que tiverem 
menor numero de fogos. 

Art. 4. o O.s Professores, que for·em providos sem os 
conhecimentos das noçõ~s geraes de geometria pratica, 
V<~ncerão o onlenaclo de duzentos mil réis; c o mesmo 
terão as Professoras interinas. 

Art. ;). o As aulas elo ensino mutuo serão preparadas. 
Jwlas respectivas Camaras .Mnnidpaes, ilS quacs darão 
conta <las df~spczas ao Governo Provincial, para serem 
pagas pela Faz1mda Publ iea. 

Art. G. o Os Professores~ que não flzcrcm os exames 
de seus alurnnos no lt'mpo marcado pelo Conselho uo 
Governo, ser;Io multados em trinta mi I réis pelos res
pectivos Juizes de Paz, em bt'neficio da Cama r a ~Iunicipa t 
do districto, cujo Procurador rerJuererú a efl'ecLiviLladc 
damull~1. 

Art. 7. o Os J uizcs (l(' Paz, e Fiseacs das C a mr~ras as
;:;islirão aos C\amcs, c darão parte circumsLanciatla, ela 
quo observarem, ús Camaras Municipae:-;, e estas ao Go
verno Provineiill, c ao Conselho Geral, at1dicionandó-
1he as reflexões, que julgarem proprias ao melhoramento 
da instrucção primaria. Os exames serão feitos, prece
dendo e di tacs dos respectivos Juizes ele Paz, com quem 
os Professores se intelligcneiarão sobre o tlia, hora, c 
lugar dos mesmos. 

Art. 8. n F ieam rcvogauas as Leis, e Ordens em con
tra rio. 

José Lino Cantinho, do Conselho de Sua 1\bgestadc 
Imperial, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias 
do Imperio, o tenha assim entcncliuo, e faça executar. 
I)alacio do Hio de Janeiro, em seis de Julho de mil oito
centos trinta e dous, undecimo da Independencia c do 
Imperio. 

FnANcisco nE LniA E SILVA. 

Joslt DA CosTA CAHVALHO. 

Jo:\o R:AULIO MoNIZ. 

José Li no Coutinho. 
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DECRETO - D ~ u DE JULHO DE 18:12. 

Autoriza o Governo para recrutar mil c quinhentos homens pau 
reforçar os corpos do Exerci to. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D .. 
PeJro 11, Sancdorw, c :M mda tfiie se execute a seguinte 
Resolução da AssemiJléa Geral Legislativa: 

Art. 1. o O Governo fica :-~utori7.ado a rc1;n1tar Llesdc 
já, em todo o Impcrio, mil e quinhentos homens, para 
reforçar os corpos do Exereito. 

Art. 2. o Os recrutas serão repartidos por todas as 
Províncias do Imperio na razJo da sua população, c pu
blicando·se o numero, que cada uma deve for·necer·. 

Art. 3. o Os soldados que tiveram baixa pela dis
solução dos corpos, ou por terem pr·eenchido o seu 
tempo, serão coHvidados a entrarem voluntariamente 
de novo para o serviço, cxceptuados os que tiverem 
commettitlo crimes. 
·Manoel da Fonscea Llma c Silva, do r.onselho de Sua 

1\fJgestadc Imperwl, Ministro e Secreta tio de E., lado dos 
Ncgücios da Gnerra, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro, em nove de Julho de mil oitocentos trinta 
e dous, undccimo da Independcncia e do Impel'io. 

FRANCisco DE Lnu E SILVA. 

Jo:'É DA CosTA CAHVALuo. 

JOÃO BRAULIO .MONIZ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silca. 

DECRETO- DE lO DE JULHO DE 1832. 

Erlgc em villa a povoação de S. ~liguei, termo da ciúade úas 
Alagôas. 

A RPgencia, em Nome do lmperailor o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe· 
cutc a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla· 



tiYa, tomarla scbre outra uo Consc1l10 Geral ua Província 
das Alagóas: 

Art. Lo A poYoação de S. l\lig-ucl, tPrmo da cidade 
das A lagôa s, fica crccta em "i lia d r. S. l\li,!:mcl. 

Art. 2. o O lermo (]a vi !la t!c S . .Miguel abrangcrú o 
termo da fregtH'zia ora existente. 

Jos{' Lino Cont.inho, do Cnnsclho flo mesmo Imperador, 
Ministro e ~)ecrctario de Estado dos Negocios do im
perio, assim o tenha entendido, e faça executar. Pa
lario do Rio de Janeiro, em dez de .Tnlho de mil oitocrn
tos trinta t' dons~ Ull(}eeimo da ludependencia e do 
rmpcrio. 

FnAXCisco DE LniA E SILYA. 

JosÉ nA CosTA CAHYALIIO. 
JoÃo BRAULJO l\lol\IZ. 

Jo.~é Li no Coutinho. 

DECHETO - DE 10 DE JULHO DE 1832. 

Erigc em villas Yarias frcf[uczias na Proyincia de S. Paulo. 

A Reg-cncia, em Nome 1lo Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por hem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Provincia 
de S. Pnulo: 

Art. Lo Ficam erectas em villas as freguezias de 
Santo Amaro, do termo desta cidnde ~ de S. João de 
Capivary, do de Porto Feliz; de S. Bento de Arara
quara, do termo da villa da Constituição; de Santa 
lzabel, do de Mogy das Cruzes; de Santo Antonio de Pa~ 
rahibuna, do de Jacarehy; de S. Roque, do de Parna
hiba; de Bananal, do de Arêas. 

Art. 2. o O Presidente em Conselho lhes marcará dis
trictos, e dará todas as demais providencias para sua 
creação, e para a creação das Autoridades, Justiças, e 
empregados proprio.s das villas. 

Art. 3.° Ficam revogadas todas as disposições legis
ptivas em contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
~inistro e Secretario de Estado dos Negocios do Im-
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.perio, o tcnl1a :1ssim cntcnd idl), e fac: a e-xecutar. Pa
l3cio do Rio de J;mciro, em dez de Jnl!to de mil oitocen
tos trinta e uous, umlecimo da !nclepcw.lcncia, e do 
lmperio. 

FnANCism n~~ Lll\IA E SILVA. 

Jo~É DA Co~TA ·CAHVALUO. 

Jo.\o BRAUUo Mo::'\E. 

Josd Li no Coutinho. 

DECHETO- DE 10 DE JULHO llE 1B32. 

Manda soccorrer o ILnp ital de Caridade da cidade de Goyaz, com 
i :2001WOO aun uacs. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, lia por bem Sanccion;1r, e Mamlar qun se exe
cute a seguintç Resolução da AssemlJU•a Geral Legisla
tiva. tomaua sobre outra uo Consclllo Geral da Provincia 
de Goyaz: 

Art. Lo OHospital de Caridadctla~i<ladc de Goyaz 
será soccorriclo com a quantia de i :200$000 annuacs, 
deduzidos das remias publicas. 

Art. 2. 0 A respectiva Junt:1 de Caridade receberá 
aquella quantia, c a empregará em meios lucrativos ao 
estabelecimento, sem privação de fazer as necessarias 
despezas. 

Art. 3. o São porém cxccptuauos os ordenados do Ci
rurgião, c Boticario, os quaes serão pagos pela: Fazenda 
Publica. 

Art. 4,.° Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro c Seactal'io de Estado dos Negocias do Im
perio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em dez ele Julho de mil oito
centos trinta c dons, undecimo da Independcncia e do 
lmpcrio. 

FnANCISCCI DE Ln1A E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CAHVALHO. 

JOÃO llnAULIO .MONIZ. 

Josd Lino Coutinho. 

• 
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DECRETO- DE 10 DE 1ULHO DE 183~. 

Transfere a villa de S. João Baptista da Agua-Fria, para o arraial 
da Purificaçáo, com o titulo de villa de Nossa Senhora da Puri~ 
1leação dos Campos, na Provincia da Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Get·al Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
da Bahia: 

Art. L o Fica transferida a villa de S. João Baptista 
da Agua~Fria para o arraial da Purificação_, com o titulo 
de Villa de Nossa Senhora da Purificação dos Campos. 

Art. 2. o O seu termo comprehenderá todo o da villa 
da Agua-Fria, e a parte do da Cachoeira até o rio Pojuca. 
que fica servindo de limite por todo o lugar, por onde 
passa, e dividindo por elle, onde faz extrema com o 
termo da vi lia de Santo Amaro. 

Art. 3. o A cargo da Camara Municipal da transferida 
vi lia fica a immedia ta mudança do seu archivo, e de 
tudo o mais que diz respeito á villa, para o lugar, em 
que passa a ser collocada, e as demais providencias ne
cessarias a este fim. 

José Lino Coutinho, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oito
centos trinta e dous, undecimo da Independencia e do 
Tmperio. 

?ARTE T. 4 

FRA~cisco DE LIMA E Sn.YA. 
Josi<~ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

José Lino Coutinlto. 
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DECRETO- DE 10 DE JUUIO DE :1832. 

Ordena. a abertura de estradas publicas e melhoramento das exis
tentes, na Provincia de S. Paulo. 

A Regencia. em N orne do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por bem Sanccionar, e 1\landar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provincia de S. Paulo: 

Art. l. o Todas as estradas publicas, que forem neccs
sarias abrir-se, e o melhoramento das existentes, não 
só quanto á distancia, mas quanto ás localicl<1dcs, serão 
mandadas fazer pelo Presidente da Provincia em Con
selho, precedendo informação das Camaras, e dos 
Juizes de Paz. 

Ar·t. 2. 0 Nenhum proprietario tem direito de im
pedir a abertura, c o melhoramento de estradas por 
terras suas; nem de exigir indemnização do terreno, 
que c lias occuparcm; salvo das hemfei to rias, que se 
destruirem, não sendo este damno~ e nem o que 80tirer 
o valor da propriedade, sufficien temente compensados 
com a!-; vantagens, que resultarem da estrada. 

Art. 3. o A indemnziação será arbitrada por dous 
louvados nomeados, perante os respectivos Juizes de Paz, 
pelo proprietario do terreno, e outros dous pelo Di
rector da estrada, e julgada pelos mesmos Juizes de Paz, 
rlando appellação, sem suspensão, para a Relação do dis
triclo. 

Art. ~-o Fieam derogadas todas as leis em contrario. 
José Lino Coutinho, do Conselho de Sua Magestade 

Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oito
centos trinta e dous, undecimo da Indcpendcncia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LBiA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO . 

.JOÃO BRAULIO MONIZ. 

José lino Coutinho. 

- :oMillfiili 
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DECRETO - DE lO DE JULHO DE 1832. 

Erige eru Yillu o arraial de Meia. Poute na Provincia de Goyaz. 

A Regeucia. em Nome llo Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Ha por hem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província de Goyaz: 

Art. 1.° Fica erccto em villa u arraial de Meia Ponte, 
eonservand o o mesmo nome, e possuindo uma Camara 
Municipal, e as Justiças ordinarias, e mais attribuições 
concedidas ás vi lias do lmperio. · 

Art. 2.° Ficam servindo de limites ao termo do mu
nicípio desta villa os mesmos limites, que o limitavam, 
como julgado. 

Jos(' L in o Coutinho, do Conselho do mesmo Imperador, 
1\linistro e Secretario dr, Estado dos Negocio~ do Im
perio, assim o tenha entendido, e faça executar. PaJacio 
do Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Independencia e do Imperio. 

Fn.A:xctsco m: LmA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHo. 
Jo:\o BRAULIO MoNIZ. 

José Lino Cotttin!lo. 

DECHETO - DE fi m: JULHO DE 1832. 

_\!anda conservar constantemente cincoenta aprendizes tivrPs no 
Arsenal de .Marinha, e vinte no do Exercito na Provincia da 
Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro U, Houve por bem Sanccionar, e Manda que 
~e cxecu te a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
n isla tiva, sobre outra do Conselho Geral da Provincia 
da Bahia: 

Art. l. o Que no Arsenal da Marinha desta cidade se 
conservem constantemente cincoenta aprendizes livres~ 
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e no do Exercito vinte, espalhados por todas as o:ffi
cinas, segundo suas vocações, os quaes perceberão os 
vencimentos, de que se fizerem credores pelos seu8 
adiantamentos, precedendo informações dos réspectivos 
Mestres, e approvações dos Chefes destas Estações. 

Art. 2. o Que sejam sempre preferidos para a compe
tente admissão aquelles mancebos que tiverem sabido 
do collegio dos orphãos, os expostos, e os que souberem 
ler. escrever, e contar. 

Art. 3. o Que os Mestres das ditas officinas sejam 
obrigados a apresentar aos seus Chefes, e estes ao Pre
sidente da Província, em todos os tres mezes, listas dos 
seus discipulüs, com a nota de suas habilidades, con
ducta, e adiantamento; declarando tambem o nome 
dos pais, ~ua s idades, e naturalidades. 

Art. 4. • Que ao Presidente em Conselho sejam pre
sentes, pelos respectivos Chefes das duas Repartições, 
estatutos, para o ensino~ c regimen interno dos sobre
di tos aprendizes. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de 
Sua .Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Es
t.ado dos Negocios da Marinha, o tenha assim entendido. 
~faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Julho de mil oitocentos 
trinta e dons, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lnu E SILYA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO Mo~u. 

Joaquim José Rodrigues Totres. 

DECRETO - DE f 1 DE JUI.HO !tE 1832. 

Autoriza a nomeação de dozQ moços na Província do .Maranhão 
para praticarem e aprenderem o conhecimento da costa desde 
a Província de Pernambuco até a do Pará . 

.A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Houve por bem Sanccionar. e :Manda que se 
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execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral L~· 
gislativa, sobre outra do Conselho Geral da Província 
do Maranhão: 

Art. L o O Presidente em Conselho nomeará na pri
meira reunião, depois da sua eleição, doze moços, que 
saibam ler, c escrever para praticarem, e aprenderem 
na navegação de cabotagem o conhecimento da costa c 
sondas desde a Província de Pernambuco até a do Pará, 
os quaes serão distribuídos pelos Correios Nacionaes ~ 
que mensalmente to~am no porto desta cidade ; esta 
nomeação porém será feita com o consentimento dos 
pais, ou pessoas que os governarem o 

Art. 2. o Estes moços terão praça de Praticante, e 
no primeiro anno vencimento de segundos marinheiros 
voluntarios, e passarão á de primeiros pela informação 
dos Commandantes dos Correio;; sobre o seu aprGvei
tamento. 

Art. 3. o Os Commandantes dos Correios ficam obri
gados de dar ao Presidente da Província informações 
do comportamento, e applicação destes Praticantes 
todas as vezes, que vierem do Sul, para se deliberar 
ácerca d.o vencimento, que devem perceber; e os que no 
fim de dous annos não mostrarem aptidão, serão despe
didos. 

Art. 4 .• o Estes Praticantes serão examinados no fim 
de quatro annos pelos melhores Pratir,os, que houverem 
nesta capital, a cujo exame presidirá o Intendente da 
~farinha, e aos que forem approvados se passarão, gratis, 
cartas de exame pela lntendencia da Marinha, c assig
nadas pelo Presijente do exame. 

Art. 5. o Os vencimentos, de que trata o art. 2. (lo 

serão pagos pela Fazenda Publica da Província. 
Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 

Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em onze de Julho de mil oitocentos 
trinta e dous~ undecimo da lndependencia e do Im
per i o. 

FRANCISCO DE LUtiA E SIL,.A o 

Jos~ DA CosTA CARVALHo. 

Jo.Ao BRAULIO MoNIZo 

Joaquim José Rodri,ques Tor-res. 
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DECHETO- DE i·l DE JULHO DE 1832. 

:\Tanda estabeieecr um pharol no Presidio do Morro tle S. Paulo, 
na Provincia da Bahia. 

A Hegencia, em Nome do Imperador, Ha pot' lH~m 
Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte ne
sol ução da Asscmbléa Geral Legislativa: 

Art. 1. o Que se estabeleça um pharol no Jlresidio do 
Morro de S. Paulo, no lugar mais proprio e con venient.e 
;'1s embarcações costeiras, c ás que, navegando no allo 
nu r, demandarem os nosms portos. 

Art. ~.o Que para a sua manutenção se appliquem 
os oitocentos réis flUe a titulo de pharol, ha muitos 
annos, pagam as embarcações costeiras, que navegam 
de barra fóra, e que se não chegar o rendimento, que 
resulta elo que pagam taes embarca,;ões, seja o excesso 
~upprido pela Fazenda Nacional. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de 
Sua l\lagestadc o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tri
bunal do Tlw:-:;ouro Publi<.;o Nacional, o tenha assim en
tendido, e faça exccu ta r com os despadws necessarios. 
PalaGio do Rio de Janeiro, em onze de Julho de mil oito
centos lrinta c dous, undccimo da lndependencia c 
do lmperio. 

FRA-:\CISGO DE l..Il\IA E StL\A. 

los~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO :MoNIZ. 

Berrwrdo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO - DE i3 DE JULHO DE 18:l2. 

Autoriza os Parochos e Curas de Almas rla Província de Minas 
Geraes a passarem certidões de haptismo, casamentos, ck., 
~f'.m pn~o~drr dcspaeho de autoridadr~ er:desiaslica. 

A Rcg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução scguin te da Assemblra Geral, tomada sobre 
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Propo:;la do Conselho Geral da Pro v incia de 1\linas 
Genes: 

Os Parochos, e Curas de Almas desta Provincia de 
l\Iinas Geraes ficam autorizados a passar certidões de 
baptismo, casamentos, e obitos, e outras semelhantes, 
que estejam a seu cargo, ás pessoas, que lh'as pedirem, 
sem preceder despacho de Autoridadn Ecclesiastica de 
qualquer graduação que seja. 

Diogo Antonio Feijú, Ministro e Secretario de Estado 
(los Negoeios da Justiça, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. P.:dacio do 
Rio de Janeiro, em treze de Julho de mil oitocentos 
trinla e dons~ unLlrcimo da lndependcnci3 e do Tm
lWl'iu. 

Jos1~ DA CosTA CARVALHO. 
JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 

Diogo Antonio Feijó. 

DECRETO-DE {!J, DE JULHO DE 1832. 

Eh•va a Parochias diversos Curatos da Provincia de 1\llnas Cerars 
1.' supprirne outras. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Tem sanccionado, e .Manda que se execute a Reso
lução seguinte da Assemb[(•a Geral, sobre proposta 
do Consr.lho Geral da Província de Minas Geracs : 

Ar L. 1. o Ficam elevadas a Parochias na Provinri:l 
ti e Minas GGracs, e na romar<:a do Ouro Preto, os 
scguintf•s Cnratos : 

~ 1. o O Cura to da Barra do Bacalh~w, tendo por 
Hliaes os Curatos da Tapera, e do Calambáo. 

§ 2. o O Cura to de S. .José do Chopotó, tendo por 
iiliaes os Curatos de S. Caetano do Chopotó, do Mello, 
da Espera, c dos Hemcdios. 

~ :L o O Cura to <le Santa Rita do Turvo, tendo po1· 
Hliaes os Cm·a tos flr. S. .Jost'· do Barrozo, e Conct·i~ 
l'ão do Turvo. 
• ~ !1-. o O Cura to da Ponte Nova.. tendo por til ia! ~~ 
Applic~H.:ão tb Cas(·a. 
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§ 5. o O Curato de Paulo .Moreira, tendo por filiaes 
o l!urato da Saude-, e as Applicações de Santa Rita .. 
e Seminario, a do Rio do Peixe, e do Rio sem Peixe, 
e suas vertentes. 

§ 6. o O Cura to do Brumado, tendo por filiaes os 
Curatos de Suassuhy, o de Santa Cruz do Salto, e o 
districto da Perlra Branca. 

~ 7 .o O Cura to do Bomfirn, tendo porfiliaes os Curatos 
da Piedade dos Geraes, de Santa Anna da Paraopeba, 
de S. Gonçalo da Ponte, o das Conquistas~ do Ri@ do 
Peixe, e os districtos das Dóres da Piedade, e Con
ceição do Pará. 

§ 8. o O Curato de Antonio Dias abaixo, tendo por 
filiaes os Cm·atos de S. José da Lagôa, e o de Santa_Anna 
do Alfeé. 

Art. 2. o Na comarca do Rio das Mortes os seguintes 
Curatos: · 

L o O Cura to de S. Miguel do Cajurú, tendo por 
filiaes os Curatos da Madre de Deus, da Piedade, de 
S. Francisco da Onça, de Santo Antonio do Rio das 
~lortes, e o districto do Elvas. 

2. o O Cura to de Nossa Senhora da Ajuda das Tres 
Pontas, tendo por filiaes os Curatos de Nossa Senhora 
do Carmo, e do Espírito Santo da Varginha. 

3. o O Cura to de Nossa Senhora da Oliveira, tendo 
por filiaes os Curatos de Nossa Senhora da Appare
cida do Claudio, e de Nossa Senhora do Carmo da 
Matta. 

4. o O Cura to do Passatempo, tendo por filiaes os 
Curatos de N_ossa Senhora do Carmo do Japão, e de 
S. João Baptista .• 

!L o O Cura to de Santo Antonio do Amparo, tendo por· 
11liaes os Curatos do Senhor Bom Jesus dos l)erjões 
de Santa Anna do Jacaré. e do Senhor Bom Jesus 
da Canna Verde. , 

6. o O Cura to da Alagôa Dourada, tendo por filiaes 
os Cura tos da Lage, do Desterro, do Curralinho, e dos 
Olhos d' Agua. 

7. o O Cura to do Rio Preto do Presidio, tendo por 
tiliaes os Curatos de S. Domingos da Bocaina e Bom
Jardim, e o districto da Pirapetinga. 

8. o O Cura to da Formiga do Tamanduá, tendo por 
filiaes a Applícação de Candêas, e o districto de Sete 
Lagôas. 

9. u O Cura to do Turvo da Ajurnóca, tendo por fiJiaPs 
os Curatos dos Serranos? r de S. VicentP. 



LRuiSLATIVU. 

lO. O Curalo do C:trmo de Pouso Alto, tcnuo por 
ftlirll o Curato do E~pirito Santo. 

i t. Os Cura tos de S. Sebastião. da frcgurzi:l de 
Santa Cathar-ina, tendo por filial o Cura to do Turvo da 
me~ ma fre!!uezia. 

12. O Cura to de S. José dos AJphenas, comprehen
dendo a ~ua actual Applicaçâo. 

i3. O Cm·ato do Santíssimo Corélção de Jesus, com
prehenuendo a sua actual Applicação. 

i4. O Gurato de S . .Jo~é da Parahyba, tendo por 
fi! i a e~ os Cura tos de Nossa Senhora das Mercês do Ragado, 
e de Santa Rita de Meia Pa taca. 

Art. 3. 0 Na comarca d@ Rio das Velhas os seguintes 
Cura tos: 

L o O Cura to de Santa Qui teria, tendo por filial o Cura
to de Sete Lagôas. 

2. o O Cura to de Matheus Leme, tendo por filiaes 
os Curatos d' Itatia·ussu, e Patafufio. 

3. o O Cura to da Piedade de Paraopeb:-~, tendo por 
flliaes o~ Cu ratos cto Aranha, do Brumado da Paraopcba, 
do Rio Manso, e Applicação das Bicas. 

t.,.o O Cura to de Santa Anna dos Ferros de üwthé, tendo 
por fi I iaes os district.os do Tanque, do Gir:ío c Tanque. 

5. o O Cura to do Bom Despacho, tendo por filiacs os 
C UI· a tos da Abbadia, e Monjolos, c o da Saude. 

Art. 4. o Na comarca do Serro Frio os seguintes 
Curatos : 

L o O Cura to de Curimatahy, tendo por filiacs as 
Applicações do Rabello, Catoni, e Pissarrão, e o dis
tricto tla Taboa desanexado da frcguczia da Barra. 

2. 0 O Curato de S. Miguel de Correntes, tendo por 
filial o Cura to de Nossa Senhora do Porto de Guanh:ms. 

3. 0 O Curato de Formigas, tendo por filial o Curato 
do Bomfim de .Macaúbas. 

lt. 0 O Curato de S. José de Gorutub:1, tendo por 
filial o de Santo Antonio de Gorutuba. 

5. o O Curato de Contendas~ tendo por flli<1es as Appli
caçõcs das Pedras dos Angicos, e a da Boa-Vista. 

Art. 5. o A Parochia de 1\forrinhos fica limitada ás 
Applicações de Morrinhos, dos Gcracs do Solobro~ c ao 
Cnrato de S. Caetano de Japoré, o qual dividir-sc-ha 
com a fregnezia do Salgado pelo Riacho de Missiio~ 
desde a ~ua confiuencia no rio de S. Francisco, até 
as suas cabeceiras, e destas em rumo direito para norte, 
até tocar as margens do Rio C:uunh:mha. 

Art. G. o Firnm contempl:ulos como Cura to~, f' unidos 
':l~ P:-~rochiaQ vizinha~· 

.F&nn: ! . 



l. o As Paroch ias Ja Ca~a Ilt·:mca, e de S. Hartho~ 
Jomêo, ~c annexem á Parochia da Cachoeira. 

2. o As Parochias de Camargos, e de Antonio Pereira 
se annexem á Parochia do lnticionado. 

3. o As Parochic~s de S. Caetano, e S. Sebastião se 
annexem á Pat·ochia do Sumidouro. 

4. 0 As Parochias de Congonhas do Sabará, do Rio 
das Pedras, de Santo Ao tonio do R i o acima, se anncxem 
ã Parochia de Rapozos. 

Art. 7. o Da freguezia de Itatiaia, que tambem fica 
reduzida a Cura to da Parochi:1 do Ouro Branco, se anne
xem á Parochia de Antonio Dias as Applicações de Lavras 
Novas, e Chapada. 

Art. 8. 0 A Parochia da IhitiptJCa se1·ú tra~ladada para 
Santa Ri ta da Ibit.i póea~ :mnexa ndo-se-lhe além das suas 
antigas filiaes, as do Quilombo, Husario, e Rio tlo Peixe., 
desligadas da Parochia de Barbacena. 

Ar't. 9. o A Parochia Je It.ajubá sPrá tr(.)sladada para 
a nova Igreja situada na povoação da Bua-Vista, ílcando 
f'PI1uzida á Curato a Applícação da actual matriz. 

Art. 10. O Curato de Santa Hita do Hio ab;Jixo da 
freguezia de S. João d'El-ReL 11c.:a pertencendo á frc
guczia de ·N assa Senhora do Bom Successo, e o Cura to 
de S. Gonçalo dn mesma frl'p:nezía fica pertencendo 
á t'rcguezia dn Conceição tla Bctrra. 

Art. H. Os Pa rocl1os das P;t rochias supprimidas ser fi' o 
removidos para as novamcule creadas, e terâo pre
ferencia na e~r:olha d1~llas. 

Art. 12. Qnaesquer duvid;ls suscitadas na occasiiTo 
da installaçJodas novas Parochias, e suppressiTo de ou
tras serão decididas pelo Pres iden r c em Conscllw, pn'en
dendo mforrrwção circumstaneiaua das respectivas Caq 
maras. 

Art. 1:1. Ficam revogadas as Leis c Orde·ns em con
trario. 

Diogo Antoniô F'~ijó, .Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias t.la .Justiça, o tenha assim entendido e 
faça executar com os despaehos necec:sarios. Palacio do 
Rio de Janeiro~ em quatorze de .Julho de mil oitocentos 
trint:J c dons, undecimo da Imkpen<.lencia c do lm
pt~riu. 

Jnsr: nA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diorto Antonio Ft•z'jli. 
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DECRETO - DE 17 DE Jl'L!lO DE I8~L~' 

Determina que os Juizes de P:tz na Província de l\Iinas Ger::1rs 
façam nos seus d istl'ictos o arrolameut J das pessoas existcn tc:s, 
c estabelece diversas pruvidcncias contra vadios. 

A Regencia, em Nqnw do Imperador o S'nlJOr 
IJ. Pedro H, Tem saneciot1ado, e Manda que se execute 
:t llesolu1~Jo se!.!:uintc da Assembléa Geral, sobre a pro
JJOsta uo ·conselho Gct·al tb Provincia de Minas Geraes: 

Art. i. o Ü) J uizcs de P~z da Provincia de Minas 
Geraes euidar5o quanto ;.tntcs de fazer o arrolamento 
de todas as pessoas existentet:; nos districtos de sua 
jLirisdicr;,ão, especifieando :mas naturalidades, idades, e 
oecup:H;ões, depois do que procederão na fór·ma do snu 
U11gimento conlra a11Udlt'S, que se vcriticarcm vadios, 
c sem meios de d(lCmt te subsisteneia. 

Art. 2. o o., Otnciaes de J astiea serão obrigatlos a 
dar parte immediatamenlc 30S JaiZ'JS de Paz de todas 
as pessoas, que chegarem de novo ao;,; seus distrietos, 
declarando d'ondc viPram, i'lara omlc se dirigem, e suas 
prolissõcs, e no caso de serem reeonhceidos vatlio;.;. on 
lio.alfcitores, os Juizes •lo Pa~ procederão contra clles 
na conformidade das Leis. 

Art. :J.o Os Juizes de Paz cxigirã0 exprcs:;amcnte 
dos chefes de familias, n dos fazen(lciros relaçõc• das 
pessoas livre~, que elb•;; tiverem em suas compan!Jias, 
•I ué r sejam aggregados, •1 t1ór fei t.ores, qw"r c•mpregado:•. 
eom espccílical;ãu das pru!i.ssõ•~s q uc tôm, c dos J u
gares d'ondc vicram.-Pçna-dcz mil róis, e o dobro na 
reincideneia aos que 11fio derem as relações. 

Art. 4. o Na pena do artigo antceedentc ineorrcrJo 
os fazendeiros, e chefes de famílias, q uc conservarem 
homens vadios, c ma lfci toros. 

Diogo Antonio Feijó, .Ministro c Secretario de Es
tado dos Negocias da Justiça, o tenha assim enten
dido e faça executar com os despachos neecssarios. 
Jlalacio do lho de Janeiro, em dezasotc de Julho de mil 
oitocentos trinta e dous, undecimo da lndcpendencia 
e do Imperio. 

los~ o~ Cosr& C~RVALuo. 
JOÃO llHAULIO .MONIZ. 

Dioyo Antonio Feijri 



ACTOS 00 PODER 

DECl\ETO- DE 18 DE JULHO DE 1832. 

Determina que em cada districto de Juiz t1c Paz da Província 
de Santa Catharina llaja uma Casa de Detenção. 

A Rcgencía, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tem sanecionado, e Manda que se ex.ecutc 
a Resolução se~uinte da As~embléa Geral, sobre outra 
do Conselho Geral da Província de Santa Cttharina: 

Art. L o Haverá na Provincia de Santa Cathal'ina, 
em cada districto do Juiz de Paz, no lugar cabeça do 
districto, uma casa de detenção para os viciados, e cri
minosos, de que tratam os~~ 4. 0

, 5.0 c 8. 0 do art. 5. 0 

da Lei de 15 de Outubro de 1827. 
Art. 2. o Estas casas serão de ~obrado, ficando a parte 

terrea para a segurança dos réos, e o sobrado para 
sala elas audicncias do Juiz de Paz, c cartorio rcspec
ti v o. Não sendo possi vel havei-as ele sobrado, poderão 
ser tcrrcas, com tanto que tenham as accommodaçõcs 
precisas para os flns indicaclos. 

Art. 3. u Para a construcção, ou acquisição destas 
casas serão applicadas as sobras das quantias desig
nada:; na lei do orçamento para alimento dos presos 
pobr·es, c obras publicas na Província. 

Art. 4. o A eons trucção destas casas será inspeccio
nada pelas Camnras l\Iunicipaes respectivas, que igual
mente inspeccionam as obras, que se houverem de fazer, 
nas que se adquiri rt:m, a fim de as tornar proprias 
para os fins ncima marcados, tendo em vistas, quanto 
ás prisões, o que prescreve o art. ~7 ela Lei do i. o 

de Outubro de 1828. 
Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Es

tado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido 
e faça executa r com os despachos necessarios. Palacio 
do H.io de Janeiro, em dezoito de Julho de mil oito
centos trinta e dous, undecimo da Inclependencia e do 
Imperío. 

Jos~ DA CosrA CARVALllo. 
JoÃo Bn.\.uuo i\loNIZ. 

Dior1n Antonio Feijó. 



LEGISLATIVO, 

DECRETO- DE 19 DE JULHO DE 1832. 

Crêa frcguezias na Provincia da Bahia, as capellas de Salita. 
Anna na ilha de l\laré, e a de S. Gonçalo na povoação da 
Estiva. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Tem sanccionado, e Manda que se cxecule 
a Resolução seguinte da Assembléa Geral, sobre outra 
do Conselho Geral da Província da Bahia: 

Art. i. o Fica creada freguezia, com a invocação (le 
Santa Anna, a capella do mesmo nome, situada na Ilha 
de Maré, tendo por limites e freguezes, os limites c 
habitantes da mesma ilha. 

Art. 2. o Fica creada freguezia, com a invocação de 
S. Gonçalo, e Senhor do Bom Fim, a capella do mesmo 
nome na povoação da Estiva, sendo dividida das fre
guezias limi trophes ao sul pelo rio Jcquiriçá até o 
Hiachão de João Dias; pelo norte pelo rio de S. Ber
nardo até a estrada da Aldêa para a Lage; ao oeste pela 
parte da mesma estrada, que fica entre o Riachão ôc 
João Dias, e o dito Rio de S. Bernardo; e a leste pelü 
Oceano, que fica entre as fozes dos rios Jaguaripe, e 
Jcquiriçá. 

Art. 3. o O Parocho de cada uma destas freguezi.1.s 
perceberá 2005000 de congrua,. e os mesmos emol u
mentos, que percebem os Parochos das freguezias, de 
quem ficam desmembradas as mesmas capellas. 

Art. 4. 0 AJunta da Fazenda desta Província pa
gará as congruas dos Parochos, e dcspcnderá os di
nheiros suflicientes para guisamento, ornamentos c 
mais utensilios necessarios para creação e sustentação 
das mesmas frcguezias. 

Diogo Antonio Feijó, Ministro e Secretario de Es .. 
tado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entend1do 
c faça executar com os despachos necessarios. Palaeio 
do Rio de Janeiro, em dezanove de Julho de mil oito
centos trinta c dons, undecimo da lndepcndencia. e do 
Imporia. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Diogo Antonio Feij6. 



ACTOS DO PODElt 

DECHETO -DE 2G DE JULHO DE 18:32. 

Eleva á frcguczia a capclla 1ilial ele Talli rn, na fronteira do Hií•) 
Grande de S. Pedro do Sul. 

A Regcncia, em Nome do Imtwrador o Senhor 
D. Pudro H, Tem sanccionaclo, c .Manda que se execute 
<J Resolução seguin le da Assembléa Gera I, sobre outra 
elo Conselho Geral da Província de S. Pedro do Rio 
Graw.le do Sul: 

Fica elevada á freguezia a capnlla filbl de Tahim na 
fronteira do Hio Grande do Sul, tendo por limites 
pela parte do norte, principiando dos Canudos, se
guindo o Valle das Porteiras ao sahir á praia do mar no 
Jugar denominado Mariscos; pelo sul o Esl.ado Oriental 
tio Uruguay; pelo leste o oceano; c pdo veste a Lagóa 
Merim. 
Dio~o Antonio Fcijó, Ministro c Secretario dn Estado 

dos Negocias da Justiça, o tenha assiru ~~ntendido e 
faça executar com -os despachos neccss:trios. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte e seis de Julho de mil 
oitocentos trinta e dous, undccimo da lndepcndencia 
e do Impcrio. 

FnANCisco nE Lll\IA E Su.vA. 
JosLt DA CosTA CAnvALIJO. 

JoÃo BnAL'LIO 1\foNIZ. 

Diogo Antonio Fcljó, 

DECRETO- DE 6 DE AGOSTO DE 1B32 . 

. l\landa pagar a Luiz Antonio Ribas a quantia de 3004}000 an· 
nuaes, metade do ordenado que vencia como Fiscal da ln
tcndencia do Ouro Preto. 

A Regcncia, em Nome do Imperador, lia por bem 
Sanccionar, e Mandar que se execute a seguinte He
solução da Assembléa Geral Legislativa: 

O Governo fica autorizado a mandar pagar annual-. 
mente a Luiz Antonio Ribas a quantia de 300EOOO~ 
metade do ordenado que vencia como Fiscal da In~ 
tendcncia d~J Ouro Preto, 



AtHonin Ff:lllci::;co de Paula c Ilull:lnoa C;lvalc:~ntí 
tlc AllmíJnCr'quc, do Conselho de Sua Magestadc o Im
perador, .Ministro c Srcrcl(lrio de Est:-~do do:.; Neg-odos 
da Fazenda, e Prcsdentc do Tribun:-~1 do Tltesouro 
Pnhlico Naeional, o tenha assim entendido c f;1ça exe
cutar com os desp:-~chos necessarios. Palacio do Hio 
de Janeiro, em seis de A!!O:llo de mil oitocentos trinta e 
uous, undecimo da Intlcpentlcncia c o o lmpcrio. 

FRANcisco DE Lnu E SILVA. 

Jnsl:: DA CosTA C\RYALno. 
Jo:\o BAAULIO MoNIZ. 

Anton'io Francisco de l 1aula c llul!anda Cavrtlcanti de 
AltntrJ1Wi'fJlW. 

DECHETO- DE 7 DE AGOSTO DE 1832. 

Crêa uma cadr.ira de g-rammatíca latina na villa do PrincipP, 
da Provineia do Ri(') Grande do Norte. 

A Hcgoncia, em Nome do lmpcradm· o Senhor 
D. Pedro II, Ha por hem Sanccionar e l\fandar que 
se execute a seguinte Ucsoluç:Io da AssemJJléa Geral 
Lcgislativ:1: 

Artigo nnico. Fica creada uma C;Jdcira de gram
mat.ic:1Iatina com o ordenado de :~00~)000 nn vilb 
do Principr. da Província do Rio Grande do Nortfl. 

Antonio Francisco de Paula e Ilollanda C:lValcan ti 
de AlhU(fUerquc, do Conselho do mesmo lmperaflor, 
.Ministro c Seeretario de Estaclo elos Negocias ela Fa
Zt>lllla c cncarrcgaclo interinamente dos do lmperio, 
~1ssim o tcnl:a entendido e faça executar. P:dacio do 
Hio de Janeiro, em sete de Agosto tlc mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Indcpcndencia c do lmperio. 

FR.\NCis:.o DE LIMA E SILVA. 

Josrt DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO .Mo:-az. 
Antonio Ji'mnr:isr:o dP Prwla c llollrmda Crwalcanti de 

.·1f(JIIIj11t'i'!Jllt' 



'tO ACTOS DO PODER 

DECRETO- DE 7 DE AGOSTO DE 1832. 

Declara os ordenados dos Professores e 1\lestras de primeiras 
letra.s da Província de S. Paulo, e os requisitos que devem 
ter os que se quizerem oppôr ás ditas cadeiras. 

A Rrg-cncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por hem sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Re~olução da As~emhlé;-~ Geral Lrgis
Jativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia de S. Paulo: 

Art. 1. o O ordenado annual do~ Profcs~ores, e 1\fes.
tras das escolas de primeiras letrns scrú daqui em di
ante, nesta capital, de quatrocentos e oitenta mil réis; 
nns vi lias de beira-mar, tlc quatrocentos mil rí)is ~ em 
toJas as mais vill::ts~ dr trczento~ c sessenta mil réis; e 
em todas as freguczias, de· duzentos e quarenta mil réis. 

Art. 2. o Quando o ensino fôr pelo mothodo de Len • 
castor, além dos u tens i! i os, que annua lmen te se devem 
prestar á escola, se esta não estiver em algum edifieio 
publico, nem se puder co! locar em algum convento, cuj:t 
parte a isso se appliquo, dar-sc-ha mai~ annualmentc 
uma gratificação taxada p~lo Presidente em Conselho, 
fJUanla ba5te para o aluguel de uma sala propria para 
tal ensino. 

Art. 3. 0 Os que tiverem vinte e um annnos completo~, 
já ficam haheis para a opposição, e exame de tacs ra
deiras, sendo cidadãos brclZileiros, que não estejam cri
minosos, nem tenham nota na regularidatle de sua 
comlucta. 

Art. lL o O Presidente da Província, em Conselho, 
fica autorizado a mandar fazer os exames das Mestras, 
fóra da capital, em qualquer outro ponto tia Província, 
toda vez que ellas o requeiram) c não prejudique ao in
teresse publico; c nesse caso, dará as providencias, c 
instrucçõcs necessarias, nomeando os examinadores, c 
autoridades, que presidam aos exames. 

Art. ~.o O mesmo poderá praticar a respeito dos 
Professores, quamlo, em attcnção ás longitudes en
tender, que isso é reclamado pelo interesso puhtico. 

Art. ü. o Poderá ser provido na cadeira quem não 
tiver foi to o exame de geometria, uma vez que não haja 
concorrente que o tenha feito dignamente, mas o pro
vido assim, perceberá o ordenado, com a diminuição de 
:ma sexta parte, c só o rccehl'r:\ por intriro, depois de 
,1 pprov::tJo na q uella ma ter ia . 
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LEGISLATIVO, 4{ 

Art. 7. o Os· Professores e Mestras p·oderão ter sub
stitutos particulares, pagos á sua custa, com tanto que 
e!l~s tenham sido approvados do mesmo modo que ó são: 
os Professores, e Mestras. 

Art. 8. o ·No impedimento temporario dos Profes
sores~ ou Mestras, que não tiverem substitutos parti
cnlm·-es, o Presidente em Conselho proverá, durante o 
impedimento, a cadeira, percebendo quem ensinar inte
rinamente; dous terços do ordenado do proprietario, 011 
proprietaria. 

Art: 9·. o Os substitutos, de que tratam os dous ar
tigos antecedentes, terão preferencia em circumstan
cias íguaes, ao provimento de qualquer das cadeiras da~ 
ma terias, que ti v-erem ensinado con1o subst\tutos. 

Art. tO. O Presidente em Conselhu fica autorizado a 
suspender qualquer Professor, ou .Mestra, do mesmo 
modo que póde suspender os Juizes de Paz, mand:wd1J 
fazer effeetiva sua responsabilidade na fórma da lei. 

Art. H. Os Professores, ou Mestras. que provarem 
impedimento physicq, pederão ser jubilados, tendo ensi~ 
nado com effectividade, e sem nota, por mais de doze l 
annos, com metade do ordenado; e por mai_s de vinte . 1 
quatro, com o ordenado inteiro. "' . · ~ 

Art. · t2. Os que ti verem ensinado com cffectividade; 
e sem nota por mais de trinta annos, ainda "que não .;~ 
tenha.m impeditnen to physico, poderão ser jubilados cor1 
o órdenado inteiro. 

Arf. t3. Ficam revogadas t.odas_ as leis em contratio2 
Antonio Francisco de Paula Q Hollanda Cavalcanti de 

A1buqllerque, do Conselho do mesmo fmperador, Minis
tro e Secretario de Estado d·os Negocios da Fazenda e 
encarregado interinamente dos do Imperio , assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja-
neiro, em.s'ete de .!gosto de· mil oitocentos trinta e d{Jus, 
undecimo da Independencia e do Imperio. 

F&ANCISCO DE LIMA E SILVA •. 

/ Jo~É DA CosTA CARVALHo. 

JoÃo BnAuuo MONIZ. 

,. Antonio Frtm,cisc_o de Paula e HoUanda Cavalcanti de 
. Allruquerque. 

PARTI! I. (i 



DECHETO- nF. 7 DE AGosT.o nc: ts:;:t .. 

Autoriza o Presidente da Pmvincia do Rio Grande do Sul para 
fazer construir um ehafariz na cidade de P0rto Alegre. 

A Rc!Sencia~ em Nome do Imperador o Senhor Do 
Pedro n, Ih por b:Jm sanccionar c Mandar que sn CXI~
t~UIC a seguinte HesoluçJo da Asscmbl{~a Geral Legis
htiva, tomada sourc outra do Conselho Geral da Provin~ 
ci:1 de S. Pt?clro do Hio Gr:mcle do Sul: 

Artip-o unico. O Presidente da 1)rovincia de S. Pedro 
do Hio Grande do S~l. em Conselho. é autorizado para 
fazer COi1Slrnir um ch:thriz, co•n o nccessario aque~ 
dueto, na cida~!c de Porto Ale~re, ou duas ponlrs que 
cheguem :llé onde J :l'.',U.1 ronente do rio é pura, e 
limpa~ e poJcrú ga&tar para i:;so a quantia ue oi to 
contos de r(~is. 

Antonio Francisco de Paula c Holl:mda Cavalranti de 
Alhuquerquc, do Crmsclho do mcRmo Imperador, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c cu
carrcg:Hio intcrinamcntn dos do Impcrio, o tenha assim 
(~nlendiuo~ c faç:1 executar. Palncio do Bio de laTH~iro, 
un sete de Aa:osto de mil oito'.~ento::; trinta c dous., utl· 
d~~cimo da ln!leponJcnci:l c do lrnperiü. 

FI{ANf.lSCO DE LDIA E SILYA • 

.JosÉ Ju. CosTA CARVALHO. 

JoÃo BHAULIO 1\loNIZ. 

Antonio Francisco de Pa~uta e Jlollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE 7 DE t\.GOSTO DE 1832. 

Estabelece a illuminação das ruas da cidade de Porto Alegre! ca
pital da Provincia ti>: S. Pedro do Ui o Grande tlo Sul. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
PeJro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que :::.e 
execute a seguilltC' Re~olução da Asscmbléa Geral Le
gislativa~ tomada sobr·e outra do Conselho Geral da 
Província de S. PL>dr-o do Hio Grande uo Sul: 

Art. 1. o Fica estabelecida a i Iluminação das ruas da 
<tidade de Porto Aiegre~ c:1pi l~ll tla P rov inci::t de S. P t~uro 
d0Hiu Gr:mck do Sul. 
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Art. ~-o () Presidente da Provinci:l, em Conselho. 
Hea autorizado a emrwe'~·ar a qn:llltia uc doze conto~ de 
réis com aquella illuminação. 

Antonio Francisco de Pau!:1 r Hollamla G:tvalcanti de 
Albuqw~rrJtL', do Conscl!w rio mesmo Imperauor, Mi
lli . ..;tro c Secretario de Est:Hlo do.., Nt'goeios da Fa
zenll:t, e cnrarre~)ado interinamente dns do Imperio, 
assim o tenha enlenllido <' fara í'Xecntar. Palacio do 
Hio dt\ Janl'iro, em SíH() de A;tosto d•' mil oitocento:> 
trinlc e tlous~ umleeimo da llldepcndcnl'ia c dolmperio. 

Fn.\ NCH~~o DE LD!A E SILVA. 

Jo:;f: n \ CnsT.\ C.\fiVALHO. 

Jo:\o Bn\ULHI l\tu:oz. 

Antonin Francisco de p,wlrt ,~ llolfanda Cocalccmti d~ 
:1/fl/!;jlli'r'QIW, 

DECRETO- DE 7 m: .A.c;n:;ro DE 1832. 

Eleva os vencimentos dos cmprc~aüos da SccrctarL.t do Governo 
da Provineh da Baüia. 

A Ilegcncia, em Nome do Impul'ador o Senhor D. 
Pedro H, Ha por bem saneeionar, e l\bndar· qnc se 
exeeul e a seguinte Hcsolu,;ão da A.r.;semblt::a Geral L·~
gis!Jtiva, tomada sobre outra Jn Couselho Geral tb 
Pro v inci:t ela Bahia: 

Att. 1." O orddnado de quatrocentos mil r0is l}Ue 
vence o Ollicia!-maior da Sul'rCLJria do Goveruo da 
I>roviru:ía th B dlia~ e o de trezuntos trinLt e lrcs mil 
tn~ze11Lo.; tt iuta e trcs réi:;, qtw 1lCl'cc!H; CJda um dos 
Otliciae . .;, ficam sí~ndo d'ora t~l11 diailtl', du um coJllo ue 
r{~is p:tra u Ollicial-m:lÍ<ll', u de üii.uceuio.;; mil réis p;ua 
cada um dos outros Oi'ii~~i:.tts, :'L'lll pn:jtuzu dos emulu~ 
we:Jtos legaes por inteiro. 

Al't. 2. u O vent:illli'Hto dn trC!..\~ilttB mil réi~, quo 
tem t:'!(Lt um dos quatro Escripturaríu:; d:t mesma Se
eretari::t, tlca elevado ao tle seist;entos mil róis anntwes. 

At·t. :J. o O ordenado de Juzcntos mil róis, at0 agora 
inherente ao lu~~·:~ r de Porlt'Jl'n, :~,'1':'1 suiJ:-;tituitlu pl'!o do 
sei~ct'llk~ lllllrt-í-, ci'lll pl iJI ·!· l'lll'_~hunc·ll!t1 _, LL\-
b'JS~"1: ']'.'.C lJ\1_'.: ''.,'111 ·.' 
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Art. 4,. 0 O C·mtinuo da referida Sccr2taría vencera 
o ordenado de trezentos e cincoenta mil róis por anuo. 

Antonio Francisco ele Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque,. elo Consdho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do lmperio, assim o 
tooha entendido e faca cxt?cutar. Palacio do H i o de 
Janeiro, em sete de Ag~osto de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo ela Indepcndencia e do I mperio. 

Fn.~NCJ~co DE LBIA E S11.V ·"-. 

Jo~É n.\ Co:-;TA CARVALHO. 

JoÃo Bn u.:J.JO MPNIZ. 

Antonio Franci.sn df Panln r Jlollanda Cavalcanti rlf 
AltJU']IUJ'qW. 

D.ECRETO- Di 7 HE AGOSTO Dll: 183~, 

Cr1\a radeiras do primeiras letras para meninos em di versas 
povoações da Província de Minas Geracs. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D . 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral do 
Província de Minas Geraes: 

Artigo unico. Ficam creadas cadeiras de primeir'as 
letras para meninos, em conformidade da Lei ele quinze 
de Outubro de mil oitocentos vinte c sete, nas se
guintes povoações: 

§ i. o Caldas, Douradinho~ Rio Verde, Santa Ri ta de 
Jbitipoca c Conceição ela Barra na comarca de S. João 
d'El-Rei. 

~ 2. • Freguezia ele Antonio Dias, S. José da Parao
peba c Pinheiro na comarca de Ouro Preto. 

§ 3. o Cocacs, e S, Domingos ela Prata na comarca do 
Rio das Velhas. 

~ 4. o S. José de Got·utuba, Serra, Itambé, Santa 
Anna do.; Ferros do Morro do PiL.t r, c No::)~a Senhora do 
Porto u~~ ~o marca do ~~erro FI i o, , 
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Antonio Francis:·n de l1dril'' c JlollanHa Cavalcanti de 
Albuquerque, do Cqn;;dllo do rnrsmo lmperauor, Mi
nistro c S<·cretario ele Estado dos Negoeios da Fazenda, c 
encarregauo interinamente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido c faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro. em sete de AgÓsto de mil oi toccntos lrinta c dous, 
undecimo ela lndependencia e do Imperio. 

FR.\i\'CI~i,GO m: Lil\IA E SILV.'\, 

Jo:-:tt D:\ CosTA CARVALHO. 

Jo:\o llnAuuo MoNIZ. 

A nfonio Francivo de Paula c Hollantfa Cat·alcanti de 
_,_-t tfJttljiUTi[IW. 

DdnrHin t tJUC as m•.>dloLts de ro!li uu~JHTI. ou capar:JtLtdc s·;vun 
reguladas, na Provineia tlc l'érn:.tm!Jueu, p.;lo paJr~to rlttC 
~erve na capHal du Iwperi 1J" 

A Hüp;onria, em Nome do lmpera~lor o Senhor D. 
Pedro ll, H.l por IJum sailceionar, c .Mandar que se 
e~ecute a seguinte Hesolur;B.o da AsserniJlt'!a Geral Lu
gl:;;fativa, tom·1tla sobre outra do Conselho Geral lla 
Pl'ovincia de Pernambuco: 

Art. L o As mcuidap, de contincnr~ia ou capacidade, 
quér p;lt'a os generos liquido:-;, qu(;r para os seecos, serão 
regulada:; em tOLla csla Provilll~ia de PeruamLuco pelo 
padt'ão, que serve na capital do lrnperio. 

Art. 2. u Todas as Ü1mar~1s lla Prov ineia 11cam obri
gadas a ter o dito pallrão, (jlte servirá para os aferi
mentos. 

Art. 3. 0 As C:.unaras que n:io tiverem o padr5:o de
terminado no artigo autccedcnte, serão puuidas com a 
multa tlc cirwoenta mil réis pagos por todos os seus 
membros em panes iguacs. 

K.;ta JWna será duplicada nas reincidencias. 
Art. !J.. o Todos o:-5 iJUC usarem de outras mccli(bs in

rorrerão ua-; pena~ e~lalJckcit.L.t'' uutr:.~_ 1....:.; 11ue L..tbdiom 
:1" m~:dtd:c.; 
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Art. 5. o Todos os negocios feitos até a publicação 
da presente serão realizados conforme a antiga med1da 
do lugar, em que taes negocios se fizeram. 

A1·t. 6. o Ficam revogadas todas as disposições em con-
trario. , 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti d'e 
Albuquerque, do Conselho do mesmo lmQeTador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitoc~ntos trinta e 
dous, undecimo da lndependencia e do Irnperio. 

l' .... RANCBco m~ LntA E Su.vA. 
JosÉ DA co~TA CARVALHO. 

JoÃo BRA uuo MoNIZ. 
Antonio Francisco de Pa,u!a e Iiollanda Cavalcanti de 

Albuquerque. · 

DECRETO.......: DE 7 DE AGOSTO DE i832. 

Autoriza as Congregacões de Lentes dos Cursos das sciencias ju
rídicas e sociáes, a fazer os regulamentos necessarios para a 
policia do estabelecimento. 

A Regeneia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem sancctonat· e 1\'landar que se 
e~ecute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Art. L o As Congregações dos Lentes dos Cursos de 
sciencias juridicas e sociaes ficam autorizadas a fazer 
o~ Regulamentos necessarios para a policia do estabele
eime,nto, sua utilidade, e melhor aproveitamento dos 
alumnos, .tanto dos Cursos Jut·idicos, como dós estudos 
prepara to rios, com tanto que se não oppunham ás Leis 
existentes. 

Art. 2." Taes ;Regulamentos, sendo approvados pelos 
Presidentes em Conselho, serão loq-o postos em execução, 
e se observarão interinamente até que sobre elles deli
lJere o Poder Legisla ti v o, a quem serão. para isso imme
diatamente remettidm por intc-rmedío do Governo. 

Art, ;; . o Firam l'C\'ogadas cts di posições em contrario. 
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Antonio 'Fc~mC'isco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Allmqunrque. do Conselho do mesmo Imperador. Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negor.io-: da Fazenda, f~ 
encarregado in t.crinn rnen te elos do Imperio, a!'sim o 
tenha entendido e faça exceutar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em sete dr A!.!"oslo de mil oi toeentos trinta e 
d·ous, nndecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE J.IMA E SILVA, 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Ji'ranciflco de Paula, e Hollanda Cavalcanti de 
· Albuquet·que. · 

DECHETO- DE 7· DE AGOSTO DE 183~. 

Crêa cadeiras de primeiras letras nas povoações de 1\laroim, e de 
Japaratuba na Provincia de Sergipe. 

A. Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem sanccionar e Mandar que 
se' execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
~i~lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província de Sergipe: 

Ar·t. 1. o Ftcam creadas cadeiras de primeiras letras 
nas 'povoações de Maroim, e .Mis::,ão da Japaratuba. 
· Art. 2. o O Presidente em Conselho nómeará os Lentes. 

os quaes terão o ordenado na conformidade da Lei de 
quinze· de Outubro de mil oitocentos vinte e sete. 

Antonio Fr~ncisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, :Mi
,ní~tro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do lmperio. o tenha 

· asgim entendido e faca executar . .Palacio do Rio de Ja
neiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta e dons, 

. Hndecirno da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ ~E CosTA CARVALH6. 

JoÃo BRAUt...IO .MoNIZ. 
Antonio Francisco de Paula e Hollandtl Cnvalcanti 

de Albuquerque . 
.:.r.:A:.l\P·~ 

\ j 
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DECRETO - DJ~ 7 DE AGOSTO DE 18:12. 

Erige em villa a povoação de Larangciras, na Província de 
Sergipe. 

A· Regencia. em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por bem sanccionar, c Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa, tomada sobre outra do·Conselho Geral da Pro
víncia de Sergipe: 

Art. 1.° Fica erigida em villa a povoação deLaran
geira$" e com ella creados toJos os lugares da gover
nança, que lhe são in hcren tcs, tendo um Escrivão de 
Orphãos, e outro do Geral, os quaes serão igualmente 
Tabelliães de Notas. 

Art. 2. o O districto será o que fica marcado como 
se segue: -Sahir:\.da barra do Poxim seguindo pelo 
rio Poxim-Mirim até sua nasc.:nça. e dahi procut·ará 
pelo rumo mais recto o engenho do Cajueiro de Joaquim 
José da Silva, da h i o engenho do Salobro, deste a meter 
no rio Jacaracica, por este abaixo até sua foz no rio 
Sergipe, e por este abaixo até a sobredita barra 
do Poxim. 

Anionio Francisco de Paula é Hollanda CavalcanÚ de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do Impcrio,. o tenha 
assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro;,- em se1e qe ·.Agosto de mil ·oitocentos trinta e 
dous, undecimo da Independencia e âo Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILV.l. 

JosÉ DA CosTA CA.RVALHO. 

JoÃo BRAULto MoNlZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Catalcanti 
de Albuquerque. 
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Autoriza o Presidente de Pernambueo :t mar.::ar aos carcereiro~ 
das cidades e villas da Provincia um ordenado sutlicientey pagu 
pelo Thesouro. 

A R.egencia, em Notrte do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar e Mamlar que se 
·~xecute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província de Pernambuco: 

Artigo unico. O Presiuente em Conselho, ouvidas as 
respectivas Camaras, marcará aos Carcereiros das 
cidades, e villas da Província um ordenado sutlicientc, 
que será pago pelo Thesouro Publico. 

Ficam revogadas as disposições em contrar1o. 
Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti 

de Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da F a
zenda, c encarregado interinamente dos do lmperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos 
trinta e dous, undccimo da lndcprndencia e do Im
perio. 

FHANCISCQ DE LIMA E SILVA.. 

JosE: DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque. 

DECRETO - DI<~ i DE AGOSTO DI<: 1832 ~ 

Determina que o Seminario de Olinda fique sendo o collegio 
preparatório das artes do Curso Juridico, crêa as cadeiras que 
faltam, c marca os ordenados dos Professores, 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem sanccionar, c Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assemblôa Geral Le~ 

K·ARTE l 'i 



gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro1 

vincia de Pernambuco: 
Art. 1. o O Seminario de Olinda ficará sendo o collegio 

das artes preparatorias do Curso Jurídico ; para este 
fim se crearão as cadeiras, que ainda faltam, para com
pletar as materias dos exames marcados nos estatutos . 
.As cadeiras de theolog-ia continuam debaixo da antiga 
direcção. 

Art. 2. o As cadeiras prcparatorias do referido col
legio, assim como as do Liceu do Recife, sobre as mesmas 
mateiias, terão o ordenado de seiscentos mil réis cada 
uma : as cadeiras de inglez, c francez de ambos estes 
estabelecimentos, terá cada uma quinhentos mil réis 
de ordenado. 

Art. 3. o Crear-se-ha uma cadeira de inglez, e francez 
em o Liceu do Recife, com o ordenado do artigo ante
cedente. 

Art. 4. o Para cada um dos dous estabelecimentos, o 
Seminario de O linda, e o Liceu ·dO Recife, se nomearão 
quatro substitutos, com o ordenado de quatrocentos 
mil réis cada um : o primeiro substituirá as cadeiras de 
geometria, e philosophia : o segundo a de rhetorica, e 
geographia : o terceiro as cadeiras de latim da cidade : 
e o quarto as de inglez, e francez. 

Art. 5. o As cadeiras de calculo, e foronomia, que 
se acham creadas uesta cidade do Recife, serão providas. 
e reunidas ao Liceu : nesse mesmo estabelecimento 
crear-se-hão mais tres cadeiras :uma de geometria ap
plicada ás artes, segundo o meLhodo de Mr. Dupin; 
outra de physica ; e a terceira de agricultura. Os Pro
fessores das Faculdades comprehendidas neste artigo 
vencerão o mesmo ordenado de seiscentos mil réis. 

Art. 6. o Ficam approvadas, quanto ao seu numero, 
e localidade, as escolas de primeiras letras. creadas pelo 
Presidente em Conselho, em virtude da Lei de quinze 
de Outubro de mil oitocentos e vinte sete. 

Art. 7. o Os ordenados dos Professores, e Professoras 
das escolas de primeiras letras das cidades do Recife, 
e Olinda, serãe elevados a quinhentos mil réis: os dos 
Professores, e Professoras das villas e lugares povoados 
da Província, a quatrocentos mil réis. Não gozarão 
deste augmento senão os Professores, que passarem pelo 
exame, e forem approvados na fórma da sobredita Lei de 
quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte sete. 

Art. · 8. o Ficam revogadas quaesquer dispo~ições em 
contr::trio. 
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Antonio Frauc1sco de Paula c HollandaCavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta 
e dous, undccimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO :MoNIZ. 

Antonio Francisco de Pau.la c llollanda Cavalcantt 
de Albuquerque. 

DECRETO -- DE 7 DE AGOSTO DE 1832. ' 

Crêa eadeiras de primcirati letras em varias freguezias da 
Provincía de Minas Geraes. 

· A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Ha por bem sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assemblea Geral Legisla
tiva, tomada sobre outra do Conselho Geral da Província 
de Minas Geraes : 

Artigo unico. Ficam cre.adas na conformidade da Leí 
de !5 de Outubro de 1827 as seguintes cadeiras de pri
meiras letras: 

§ f. o Uma para meninos na freguezia de S. Bartho
lomeu, comarca de Ouro Preto. 

§ 2. o Uma para meninas na freguezia de Pouso Alto, 
eomarca do Rio das Mortes. 

§ 3. o Outra para meninos na Applicação de Santo 
Antonio do Rio do Peixe, comarca do Serro Frio . 
. Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 

Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado interinamente dos do Irnpcrio~ o tenha 
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assim entendido, c faça executar. Palaeio do Rw de Ja
neiro, em sete de Agosto de míl oitocentos trinta f' 
dous. undccimo da lndependencia c do Impcrio. 

FHANClSCO DE LIMA E SI L Y:\, 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNlZ. 

Antonio Francisco dr Paula e Hollanrla Cavalcant1. df 
Albuqum·que, 

DECRETO- [)R 7 DF. AGOSTO DE 183~-

Transfere a séde da villa de Arêz para a povoaçao de Goian
ninha, com a denominação de - Villa de Goianninha, n:t 
Provincia do Rio Grande do Norte. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor O. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. A séde da villa de Arêz, da Província 
do Rio Grande do Norte, fica transferida para a povoação 
de Goianninha, com a denominação de - Villa de Goian
ninha. 

Antonio Francisco de Paula e llollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
c encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta c 
dous, undecimo da Independencia e do lmpcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SlL VA' 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULio MoNIZ • 

. Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcantt. 
d~ Albuquerque. 



DECRETO- DE 7 DE AGOSTO DE !832. 

Concede a José Antomo de Oliveira c Silva licença para edificai 
lim Recolhimento de meninas orphãs no lugar de Santa Anna 
do Cururupú, na Provinr.ia do ::\lar:mhão, 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por por bem sanccionar c Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
J .. egisla tíva ~ 

Art. 1. G Fica concedida a José Antonio de Oliveira 
e Silva, por cabeça de sua mulher D. Maria Josefa 
Borges Lisboa, licença para edificar um Recolhimento 
de meninas orphãs e d~samparadas, e bem assim de 
pensionistas, no lugar de Santa Anna do Cururupú, na 
Província do Maranhão, com a dotação de sessenta mil 
cruzados em seus proprios bens de raiz, e semoventes, 
precedidas as solemnidades das leis. 

Art. 2. o O Conselho Geral da Província proverá 
sobre os estatutos, que devem determinar o numero 
das orphãs e pensionistas, a inspecção das mesmas, c a 
administração, e contas dos bens do Recolhimento. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta c 
dous, undecimo da IndependenCia, e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SiLVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO Mo~Iz. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, 
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DECRETO- DE 7 DE AGOSTO DE !8J2. 

Coneede á Santa Casa da Misericordia de S. Paulo a faculdade 
de possuir bens de raiz até a importancia de 200:000~000. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem sanccionar c Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. Fica concedida á Confraria da Santa 
Casa da Mü;ericordia da cidade de S. Paulo, a faculdade 
de adquirir por títulos legaes até a quantia de duzentos 
eontos de réis em predios urbanos, ou rusticos, para 
mantença dos piedosos fins de seu instituto; não obs
tante a lei em contrario. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo da Independencia, e do Imperio. 

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

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque. 

d'l:fo\:FI:f\:.fi:J:vv-

DECRETO - DE 7 DE AGOSTO DE 1832' 

Approva a jubilação concedida ao Professor de primeiras letras 
Leandro Bento de Barros. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. Fica approvada a JUbilação, concedida 
por Derreto de 1'2 de Dezembro do anno prctcrito, a 



Llí:GISI.ATIVO. 

Leandro Bento de Barros, na cadeira de primeiras 
ll'tras da vi lia de S. Sebastião. na Província de S. Paulo, 
com o seu ordenado por inteiro. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho do mesmo Imper·ador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta e 
tlous, undccimo da lndepcndencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosE DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 

Antonio Francisco de Patda e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE 7 DE AGOSTO DE 1832. 

Autoriza o Director do curso de sciencias juridicas e sociaes 
de S. Paulo para admittir á matricula o estudante Femando 
Sebastião Dias da Motta. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem sanccionar e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Art. f. o O Director do e urso de sciencias jurídicas e so~ 
ciaes da cidade de S. Paulo, fica autorizado para admittir 
á matricula, e acto das materias do quinto anno do 
mesmo curso, ao estudante Fernando Sebastião Dias da 
Motta, que o tem frequentado, como ouvinte, uma vez 
que este não tenha dado tantas faltas, quantas na con
formidade dos estatutos fazem perder o anno. 

Art. 2. o .Ficam revogadas nesta parte só mente as 
disposições em contrario. 

Antonio Fra,ncisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
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e encarregado llltdl'mamente dos do Imperw> u tuniu 
assim entendido e faça executar. Palacío do Rio de 
Janeiro, em sete de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo da lndcpenclencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA Cosr.A CARVALHo. 
JoÃo BRAuuo MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO - DE 11 DE AGOSTO DE 1832. 

Declara reciprocamente livres as passagens da villa do Rio Grande 
para a povoação de S. José do Norte, e da freguezia do 
Triumpho para a povoação do lado opposto, nã Provincia de 
S .. Pedro do Sul. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem 
Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Reso
lução da Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1.° Fica livre a passagem da villa do Rio Grande, 
na Província de S. Pedro do Sul, para a povoação de 
S. José do Norte, e vice-versa. 

Art. 2. o Fica igualmente livre a passagem da fre
guezia do Triumpho, na mesma Província, para a po
voação do lado opposto, c vice-versa. 

Antonio Francisco dé Paula c Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho de Sua Mage'itade o Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 
onze de Agosto de mil oitocentos trinta c dous, unde
cimo da lndependencia c do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA' 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e H ollanda Cavalcanti de 
Albu,querque. 

,r.V'J\.PJVV,f 



DECRETO - DE f t DE AGOSTO DE 1832. 

Manda acabar a pünte chamada- da Alfandega-da capital da 
Provinda do Maranhão. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem sanccionar, e Mandar que se 
fl~ecute a seguinte Resolução da Assr,mbl{·a Geral Legis~ 
lativa: 

Artigo Unico. O Governo fica autorizado para man1lar 
acabar a ponte chamada-da Alfantll'ga-tla capital da 
Província do Maranhão, levando-a até a haixa mar. 

Antonio Francisco de Paula e Hollamla Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho de Sua Magestade o Impc~ 
ra<lor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Tbesouro Pu
blico Nacional, o tenha assim entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro, em onze de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SIL V ..l.. 

JosÉ n., CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Antonio Francisco de Paula e Hollauda Cavalcanti 
dr. Albt,querque. 

DECRETO --nE 16 n..: AGosro l>E !832. 

CrPa fregurzia a povoa~ão de S. Pedro, na Provincia de Sergipe. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tem sanccionado, e Manda que se execute 
a Resolução seguiate da As.sembléa Geral, sobre outra 
do Conselho Gera.J da PJ·ovincia de Sergipe: 

Art. L o Fica crcada frcguezia na povoação de 
S. Pedro. 

Art. 2. o A sua divisão será pelo cume da serra 
Tabanga. 

PARTE I. H 
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Prdl'o de Araujo Lim:1, do Con:~Piho do mesmn Im
pel·ador~ .Ministro e Secretario úc Estado dos Negoeios 
da .Justiça, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necess:.1rios. Palacio do Rio de Ja
neiro, em dczaseis de Agosto de mil oitocentos trinta 
e dous, undecimo da lndcpendencia e do Imperio. 

FnANCisr.o DE LurA E Su.v A. 
Jos1:: Do\. CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAuuo MoNtz. 

/'edro di' Araujo Lima. 

El'ig'P ''In fn·gw·zia l!na~ raprllas rurada~ nr• Pt'n\'inc·ia ()í• 

S. P:tnlo. 

A Ptt•gencia, em Nomr. do Imperador o Srnllor 
D. Pedro 11, Tem sanccionado, e Manda que se execute 
a Resotução seguinte. da Assempléa Geral, sobre pro
posta do Conselho Geral da Provincia de S. Paulo: 

Art. 1. o Ficam erectas em freguezias a capella 
curada de S. Bento, no termo da villa de Pindamonhan
gaba, e a de Nossa Senhora do Patrocínio· da Agua 
Choca, no da villa de Itú. 

Art. 2. o O Presidente da Província lhes marcará 
dislricto, na fórma das Leis. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as disposições legis
lativas em contrario. 

Pedro de Araujo Lima, do Conselho do mesmo Im
perador; Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro, em dezaseis de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dons, undrcimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCisco D.E LIMA E Su. Y A. 

JosiE DA CosTA CARVALHO. 
Jo\o llRAULJO MoNIZ. 

Ped1·n de Araujo lúna. 
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DECRETO-DE 17 IJE .\GOSTO I>E !832. 

Crea uma fl'cguczia ua. Yilla tle S. João do Pl'incipc da Provinda 
Jo Ceará. 

' A Rcgencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li~ Tem sanccionatlo, e Manda que ~c execute 
a Resolução f'eguinte da Assembléa Geral, sobre. outra 
do Conselho Geral da Província do Ceará: . 

Art. l. o Fica creada uma freguezía na yilla de 
S. João do Principe, desmembrada da de Arneirós, que 
terá por limites~ a leste a fazenda do Estreito, que 
ticará pertencendo a antiga freguezia da Barra do Rio 
Puiú. para cima até a fazenda da Tapera, que ficará 
pertencendo á nova freguezi;~, c para oeste até encon
trat· com a Província do Piauhy. 

At·t. 2. o O seu Parocho vencerá, o que vencem por 
Lei, e costume os demais l1arochos da Província. 

Pedro de Araujo .Lima, do Conselho do mesmo Im
perador, Ministro e Secretario de Estado do~ Ncgocíus 
da Justiça, o tenha assim entendido c Jaça executa r 
rorn o.~ despachos necessarios. Falacio do Rio de Ja
neiro, em tlezascte de Agosto de mil oitoeentos trin La c 
dou . .;, undccimo da Indepenuencict c uo Imperio. 

Fn .\ ?\Giseo n E LnL\ E SILvA . 

José IH CosTA C.\nv.uuu. 
Ju.\o Btuvuo MoNiz. 

Pedro de Araujo Li ~~ta. 

DECUETO--DB 17 DE AGOSTO DB 18:3~. 

coneeJe a gratifiea~;ão de iOOfiOOO além da cougrua ao P,u·uthq de 
Guarapnava na Provincia de S. Paulo, c a de 2~0~000 a_o Vigario 
l'ncommendado, que fizer as suas vezes. 

A Hegeneia , em Nome do imperador o Scnh•11' 
D. Pedro H, Tem saner~ionado., c .\f:tnda que si' execule 
a l\esolu1.:ão st·~uinlo da Asspmllli~a Heral~ sobre pru
vosta do Con~elllo Geral da Pruvineia tle S. Paulo: 

Att. 1. o O Paroelw de t~uarapuava terú, aU~m da 
cougrua, uma gr . .ttifieação de 1005000, emquautu oulrJ 
eoqsa n;io rcsol ver o Conselho Geral. 
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Art. 2. o O Vigario encommendado, que na falla, ou 
justo impedimento do Parocho, suas vezes fizer, terá a 
gratificação de 2~0$000, tambem emquanto outra cousa 
não resolver o Conselho Geral. 

Art. 3. o Tanto o Parocho, como o Vigario encom
mendado terão demais a congrua do Coadjutor, quando 
o não houver. 

Art. ~.o Ficam revogadas todas as IJcis em contrario. 
Pedro de Araujo Lima, do C~mselho do mesmo Im

perador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
ffa Justiça, o tenha assim entendido c faça executar 
com os despachos nccessarios. Palacio do Hio de Ja
neiro, em dczasete de Agosto de mil oi toccntos trinta 
e dous, undecimo da lndependencia c do Impcrio. 

FRANCISCO DE LtM.\ E StLV.\. 

Jos~ DA CosrA CARVALHo. 
JoÃo BllAULIO l\loMz. 

Pedro de Araujo Lima. 

d'\:A.f\Po;.f\.;f\:AP 

LEI -DE 2~ DE AGOSTO DE 1832. 

Fixa a.' forças de terra para o anno llnancciro de 1833-!83-í. 

A Regencia, em Nome do Imperador o SGnhor D. Pedro 
11, Faz saber a todo~ os. subditos do Imncrio, que a 
Assembléa Geral Legisla ttva Decretou, e Ella sanccio
nou a Lei seguinte: 

Art. L o As forças de terra ordinarias para o anno, 
que ha de correr do primeiro de Julho de mil oitoccnlos 
trinta e trcs a trinta de Junho de mil oito~.:cnlos trinta 
e quatro, constarão: 

3 l. o Dos Ofticiaes, c mais pracas dos corpos da~ trcs 
Arma:-;, organizados por Decreto de quatro de Maio de 
mil oitoceutos trinta c um, ficando reduzidos a oito 
os batalhões de caçadores, c cxtincta a legião da Pro
vinda de .Mato Grosso. 

~ ':?. (' Do,~ Gencriles, c Offieíac~., tLUe devem fonn: r u 
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Estado-Maior do Exercito; dos OHiciacs Engenheiros~ 
ôos Avulsos; dos Olliciaes inferiores, que em consc~ 
ti uencia das reducções fiéarcm sem destino; c das Repar
ticões existentes. 

·~ 3. o Do corpo de ligeiros da Província de Ma to Grosso. 
§ .\.o D(ts companhias de artífices do trem de arti

lharia. 
Art. 2. o A força total dos corpos especif1cados nos 

paragraphos primeiro, e terceiro do artigo antecedente 
uão poderá exceder a oi to mil? OfTieiacs, Ofliciaes infe
riores, Cabo:;;, Anspeçadas, soldados, e mais praças. 

Art. 3. o Ficam subsistindo as divisões do lHo Doce 
na Província de Minas Geraes. 

Art. 4. o A força do corpo tle ligeiros da Província 
tle Mato Grosso será elevada a oito companhias, a saber: 
:~inco de caçadores com a organização que deu a este 
corpo o Decreto de vinte e dous de Novembro 1lc mil oito
centos trinta e um~ uma tlc marinheiros artilheiros com 
a mesma organizat;ão, e destinada a tripo1ar as barca~. 
que se mandaram construir naque11a Província ; c dua~ 
de artilharia com a força c organização das companhias 
de artilharia da extincta legião; as quaes passam a 
pertencer ao corpo de ligeiros_, assim como todo~ os om
ciaes della. 

At•t. 5. o Crear-se-ha desde já ua Província uo .Ma
ranhão duas companhias de ligeiros, com a mesma or
~anizat;ão, força, c vencimentos do corpo de ligeiro:-; 
de Mato Grosso, destinadas á defesa dos babitantcs dos 
lug-ares infestados por índios ferozt~s. 

Art. 6. 0 Tambem desde já se crcarú na Província do 
Espiri to Santo uma di v i são de pedestres com a força de 
noventa praças, e organização c vencimento das divi
sões do Rio Doce em ~li nas Geraes. 

Art. 7. o O Estado-Maior do Exerd to será organizado 
em um só corpo, composto das quatro classes dos Ofli
ciaes Generaes ora existentes. c tle todos os Coroneil' 
das tres Armas do Exrrcito~ c do Estado-Maior e\:tiucto; 
passando a avulsos os demais Olliciaes Jeste t:orpo. 

Art. 8. o Os postos etTcctivos que por tJUalquer m;l
nc i r a vagareiJl-o-nos corpos da~ tn·s A r mas do Exert· i to 
~er;lo JH'et•w:hido~ com Oflieiaes de i.~·ual graduat)io 1 i
r a dos dos UHiciaes a\ ul~os, e na falla dc~tcs serão pro-
movidos outros de novo. 

Ficam suspensas todas as mais pruHwções para o Exer
eito, excepto para os postos de primeiros e segundos 
Tenente:- Llc cngeulldros e ele artillt<lfia. quando forem 
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nccessario~, ou tiverem completado os estudos pres
CI'iptos pela lei. 

Art. 9. o L?iea desde já de rogado o Alvará de quinze de 
Dezembro de mil setecentos e noventa, na parte em 
que limitou o numero dos Olliciaes Generaes, LJ.Ue po-
diam ser reformaflos. · 

Art. lO. O Poder Executivo 1ica autorizado a con
eeder· licença com vencimento de tempo e meio soldo 
aos Officiaes, c Officiaes inferiores, que sendo desneccs
sarios ao serviço a~sim o quizerem: estas licenças só 
terão lugar durante o anno flnanceiro, c' por eltas ne
nhum emolumento pagarão os licenciados. 

Art. 11. Para completar o numero de praças men
cionadas no art. 2. 0 , fica o Poder Executivo autoriz:tdu 
a recrutar na fórma das leis, quando se não apresentem 
voluntarios: este recrutamento será repartido por 
todas as Províncias do Imperio, na propor1;ão ele seus 
habitantes livres, fazendo-se publico com ante~..:edcuda 
qual o numero de recrutas, que cada uma tleve for
necer. Os Presidentes das Províncias enviarão aos con· 
~e lhos gentes, no principio das sessões, copias da:-; 
ordens, que receberem para o recrutamento, ~~das que 
e~ pediram, assim como as listas nominaes dos recrutados 
em cada freguezia, a fim de que os conselhos represen· 
lem ú AsscmiJlóa Geral Legi:;lativa qualquer injusli1:a 
q uc j ulgarcm ~e haja feito ús suas respccti nts Pro v ineias 
na rruotisar:ão do rcct·utamNito, bem como as infrac
r;Cies de leis commettidas na elfccli v a C\er'tHJ:lo tlr·ste 
artigo. 

Art. 12. Ficam dcrogadas as disposit;õcs em cou
trario. 

Manda portanto a todas élS autoridades, a quem o 
conhecimento, e execução da referida Lei pertent:L'r, 
que a cumpram c façam cumprir e guardar tão inteira
mente como nclla se contém. O Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra a faça imprimir publicar c correr. 

Dada noPalaeio doRiode Janeiro, aos vintcecinco 
dias do mez de A: . .roslo de mil oitocentos trinta c dou:.:. 
unrlcciuw da ltÍltependencia e do Imperio. · 

FHA\CISCO UE Ll~IA E SI LV,\. 

Jo:-;t'• DA CosTA C.\RV.\LIIO. 
JuAo BHAULIO MoNIZ. 

Bento llarrozo Pcrcf.nL 
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Carta de Lei, pelit qual a Regencitl mn Nome do .lmp(lrador, 
1llwnda e:cecutar o Decreto da Assemblia aeral Legislativa, 
que Houve por hem Sanccionar, sobre as força.'\ r/e ternt 
ordinarias para o rmno, qtw hrt r/e cor1'et' do primeiro de 
Julho de mil oitocentos trinta e tn~.~ a trinta de .Junho de 
mil oitocentos trinta e quatro, na fórma acima declarada. 

Para a Ri~gencia em Nome do lmperad()r ver . 

.Tos é lgnaC'io da Silva, a fez. 

llegistrnda a folhas :11 do Livro L o de Leis. Secre
taria de Estndo dos Netroeios da Guerr:-~, em ti de St·-
tPm bro dr. 1832. l-ui:.: .José de B1·ito. 

Jlonorio Jlerméto Carnei1'o Lelio. 

Sellafla n:-~ Chan~:rlla da do Imperio, ,17 de Sctemhro 
de H~:12. 

Jniio Carnm:m dtJ Cmnpos. 

Nesta Srcrl'taria de Estado dos Negocios da Guerra 
foi publicada a presente Lei, em 20 de Set,mnhro de 
18:l2. 

José .Tanacio da Silva. 

DECRETO- nE ~.m DE Anosro nE 1R:J2. 

Crêa na Provincia da Bahia uma escola de geomelria applicada :í~ 

artes e officios, marcando o ordenado e obrjgac_:ões do Lente. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor n. 
Pedro 11, H a por bem sanccionar, e 1\landar que se 
t~xecute a seguinte llesolução da Assembléa Geral Legis
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
v in c ia da Bahia: 

Art. L o Haverá na ,Provincia da B:.thia uma escola 
de geometria e mecanica applicada ils artes e oLTicios, 
st~gundo o methodo da escola normal do B:-~rão Ddpirt. 

Art. 2. o Será provida esta catlei r-a pr~lo PrPsidt~nt e em 
Consrdho, f'm Brazilf•iro, que tnnha :t nN~f'ssaria c:ljla
cid:uli'~ f' . ..;ó na falta desll' st•rú rcg·itJ:l por t>str;mp;t•ito; 
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mas por commissâo : se não houver na Província quem 
sejá logo providono lugar, o Presidchtc em Conselho o 
poderil mantl:lr convidar, ou subsctt~vri· f'ffi qualquer 
outra parte, pagando-st•-lhe as despezas, f}tW fizf'r com 
a vinda. 

Art. :1. o O honorario do Lente será arbitrado pelo 
Presidente em Conselho; sendo porém o nomeado Official 
CHg'enheiro, artilheiro, ou qualquer cidadão, que tenha 
outro vr·ncimento, f1ear-lhe-ha livr•~ a opção para re
(:eber, ou o sobredito honorario~ ou o seu vencimento. 

Art. .ft-. o As licões serão feitas em tres dias da semana. 
interpolâdamen tê á hora, que o Pn~sidente em Conselho 
julgai' mais propria, e prla colleeção das lições vertidas 
em vulgar, e demonstradas pela~ figuras em madeira do 
sobredito anto1·, as quaes foram otrereddas ao Conselho 
do Governo drsla Província para este fim. 

Art. ;;. o O curso será de um anno, e findo que seja, 
todos os matrieulados farão publico exame, por duas 
pessoas intelligcntes nomeadas pelo Lente, o qual pre
sidirú ao exame~ e aos que ficarem approvados se en
tregará um diploma assignado pelo Lente, e exami
nadores, o que lhes servirá de titulo para nas estações 
publicas preferirem concorrendo com outro, que .não 
tenha a mesma qualificação: no caso porém de não ha
verem pessoas aptas para serem examinadores, servir
lhes-ha de diploma a attestação do respectivo Lente. 

Art. 6. o Fica autorizado o Presidente, em Conselho, 
para mandar fazrr as necessarias despezas com este es
tabelecimento, o qual será rollocado no Arsenal da 
~farinha. 

Art. 7. o Competirá ao Presidente em Conselho a ins
pecção desta escola, c para isso vigiar;'t na conducta do 
Lenlc. dando todas as providencias, que forem prrcisas, 
para o eretlilo de uma tal instituição. 

Antonio Franciseo de Paula c Hollanda Cavalcanti dP 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Seeretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
encarregado interinamente dos flo Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dous, undeeimo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LlMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULlO MoNiz. 

Antonio Francisco de Paula f Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque. 

·r.~. 0 :.r. ;0-.:r.\~ í.'.:,r. -~ '·\ 
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DECHETO- DE 2~) DE AGOSTO DE !832. 

e:r-êa o lugar de Cont::tt!•Jr para a Camara Municipal da cidade 
Ih IJ:tlJh. 

A Rcg-cncia, em Nome tlo Imper:ldor o Senhor Do 
Pedro li~ H<1 por bem Sancciouar, c 1\Iandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assemblóa Geral Legis
lativa, tomad<t sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia da Bahia: 

Art. l, o Fica ceeatlo o lugar de um Conta dor para a 
Camara desta ciüade, com o vencimento de quinhentos 
mil réis annuaes, pagos pelas rewlas do município. 

Art. 2. o Este Onlcial terá a seu cargo todo o arranjo 
e escripturação relativa ú contabiliuade da Camara, po
demlo cumulativamente ser empregado no demais ex
pediente della, quando seja ncccssario. 

Art. 3. o A nomeação deste Official, sua substituição 
por impedimento tcmporario, ou perpetuo é da ex
clusiva competencia da Camara, com approvação do 
Conselho Geral. 

Antünio Francisco de Paula e Hollanda CaYalcanti ele 
Albuquerque, do Congelho do me~mo Imperador, Mi
nistro e Secretario llc Estauo dos N egocios da Fazenda e 
encarregado interinamente dos dü Imperio, o tenha 
assim entendido c fara executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos 
trinta e dous, undccimo da Indepcmlencia e do Im
perio. 

FnA:'I!Cisco DE Lni.A E StLVA ~ 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MONIZ. 

Antonio Francisco de Panla e I!ollanda Cavalcanti de 
Albwpu:rqu(;. 
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DECRETO -DE 25 DE AGOSTO DE 1832. 

Crêa na capital da Província do Piauhy uma cadeira de rlwto
rica e outra de philosophia, e eleva a 000$000 os Ol'denados dos 
Professores de grammatica latina na dita Província. 

A RegcnciJ~ em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a s:~guin te Hesolução da Assembléa Geral L"
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
vincia do Piaully: 

Art. 1. o 1;-icam rTeadas na capital da Província do 
Piauhy, uma cadeira de rhetorica, c outra de philo
sophia1 vencendo cada um dos respectivos Professores o 
ordenado de scistcntos mil réis annuaes, e não havendo 
concurrentes ás mencionadas cadeiras, se mandem pôr 
a concurso a!.ó mesmo na Côrle do lmperio, a tlm de se 
poderem oh ter. 

Art. 2. o Que sendo diminutos os ordenados de tre
zentos, e quatrocentos mil réis estabelecidos para as 
cadeiras de grammalica latina da capital da mesma 
Província, e das villas de Campo 1\Iaior, e Parnahyba, 
sendo talvez por isso que se acham desprovidas as das 
referidas villas; ficam elevadm ínúistínetamente os 
ordenados de cada um dos Professores de grammatica 
latina existentes na mencionada Provincia, a seiscentos 
mil réis annuaes. 

Antonio Francisco de Paula c Hollancla Cavalcanti de 
A lbuquerquc, do Conselho do mrsmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estauo dos Negocios da Fazenda~ 
c encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja
nAiro em vin~e c cinco de Agosto de mil oitocentos 
trinta edous, undecimo da lndepcndencia e do Imperio. 

l<'RANCISCO D8 LIMA E SILVA. 

Jost DÁ CosTA CARVALUO. 

JoÃo BRAULIO l\feNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e llollanàa Cavalcaati áe 
Albuquerque. 
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l.>ECRETO- UK 2~ DE AGOSTO DE l~:l't. 

Concede uma gratificação ao fazendeiro, eriadol' ou lavrador) que; 
na t>rovincia do Ceará construir em sua fazenda, ou á margem. 
da estrada publica, assudes de pedra e cal. 

A Regcnr,ia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, HJ por bem Sanccionar e .M:mdar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le· 
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Pt·ovincia do Geará: 

Art. 1.. 0 O fazendeiro, criador, ou lavrador', que nesta 
Província do Gear·á, da puhl:caçiio desta om diante, con
struir em sua fazenda, ou á margem da estrada publica, 
assude de pedra e cal, receberá, pelos cofres nacionaos 
da Provincia, uma gra titlcação ele dez mil réi::; por cada 
braça de extensão sómente neccssaria á repreza d01s 
aguas; e o que construir de terraço, receberá uma gra
tilicação de cinco mH réis, paga pelo mesmo modo, com 
tanto que plante no terraço arvoredos., devendo a sua 
serventia ser publica unicamente para o uso das aguas, 
sendo o seu propriet:lrio ou proprietarios olJrigados a 
conserva l-o, e repara l-o. 

Art. 2. o O pagamento da gratificação só se verificará 
quando se h ou vet· mostrado, por exame do Juiz de Paz 
respectivo, seu Escdvão, e testemunha de abonação, 
comprovado por attestaclo da C·unara Municipal, que 
declare quantas braças ue extensão necessaria tem o as· 
sude, conforme o artigo antecedente, e que já grrardou 
agna por mais de um anno. 

Art. 3. o Nos orçamentos annuacs t.la Província se 
fará menção das quantias nece~s trias para pagamento 
das gratilicaçõcs legalmente requeridas pelas partes, 
a 1im de se decretarem na Lei tlo orçamento. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocio-, :Ja Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido, e ft.tça executar. Palacio do Itio de 
Janeiro em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos 
trinta c dous, undccimo da Imlcpemlcncia c do lmperio. 

FnA~cisco Dl~ LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHo. 
Joio BRAULIO 1\lo~Iz. 

J.ntonio Jlrancisco de Paula c /lolland(l Cavalcanti de 
Albuquerque. 
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DECHETO -DE 25 DE AGOSTO DE 1832. 

Faz extensivo ao Aferidor tL.; kllanças c pesos da cidatlo <la DahiJ. 
o Regimento dos 'lidario,; t1G da. capita.l do IrnpC'rlo. 

A Regencia, em Nomn do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem S:mccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Hcsolução ua Assembléa Geral Le
gislativa: 

O Regimento dos salarios, que percebe o Aferidor n:1 
capital do Imperio, em razão do seu omeio, fica exten
sivo interinamente ao Aferidor de balanças e pesos da 
cidade da B1hia. 

Antonio Francisc0 de Paula e Hoilamla Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario do Estado dos Negocios ela Fazenda, 
e encarregado, interinamente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido~ c faça executar. P:1 Ia cio do Rio elo 
Janeiro, em vinte ccineo de Agosto do mil oitocentos 
trinta c dous, unclccimo da Indepenclcncia c do Impcrio. 

FRANCISCO DE LBL\ E Sll.YA. 

JosÉ DA CosTA C,\RVALIIO. 

Jo:\o BnAuLio MoNIZ. 

Antonio B1rancisco de Paula e Ilollanda Caralcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE 2t> DE AGOSTO DE {832. 

Crêa na villa de Campo Maior de Queixeramohlm, da Província 
, do Ceará, uma cadeira de grammatica latina. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Resolução da As.cembléa Geral Legisla
tiva. tomada sobr·e outra do Conselho Gcr:-~1 da Provín
cia do Ceará: 

Art. 1. o Fica creada na villa ele Campo .Maior do Quci
xcramobim uma cadeira de gramma liea la tina. 

Art. 2. o O seu Professor perceberá annu<Jlmcnte o 
ordenado de quatrocentos mil réis. 
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Antonio Fraari:-wo d(• Panla r IIorantl;t Cavalcanti de 
AlbniJUI'I'qnr, do Cun~elho do mesmo Imper;Hlor, Minis
tra e Secr1~tario de Estado do~ Ncgilcios da Fazenda e 
encarregado interinamente llo:; do Impc!Ío, o 1cnl1a 
assim enLenllido e fnca W\Ct~utar. Pnhcio do Hio dn Ja
neiro. em Yinte e c·inco de A:.ro~to de mil oitocentos 
trinta dons, untlccimo da lnelctH\'t1Llc;ll~ia c do Imperio. 

FR.\'~ctsr.o DE Lnu E StLY.\ . 
.Jos1~ IL\ CosTA CARVALHO. 

Jo:\o Bn.\t:LlO MnNlZ. 

Antonio Franr~isco de f>o1t'a ~ J!ol'anrla Caralcanti de 
AlbllijltCf(jUC. 

DECHETO- DE :r; m: A(;OSTO DE 1832. 

Enct1rrrga ao~ Collectorcs 1la dccirna da arrecad.1~:1o da contri~ 

lmiç;1o Yolunt:lfia para o:> !azaro.->, e an!oriza o GoYcrno a 
supprir a quantia neccssaria para manuten1~:1o drstcs cnfl~rmos. 

A Rrgrnci:-~, em Nomr do Imper:Jdor o Senhor D. 
Pedro H, lia por bem Sanecionar c J\bmlar que se· 
execute a seguinte Hc~olw_;ão da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Art. :1.. 0 A arreeadacão da contrilmirão Yolunlaria em 
henct1cio elos Jaza ros fica encarregada aos Coiledores da 
decima do~ predios urba~os. 

Art. 2. 0 O Governo fica autorizado a supprir ucsdc 
jú pelo Thcsouro Publico com a quantia necessaria 
para a manutenç,ão destes enfermos, até que na Lei 
do orçamento seja fixada. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti 
do Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, 
1\linistro e Secretario de Estado dos N egoeios da Fazcwla 
e encarregado interinamente dos do Impcrio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e cinco ele Agosto de mil oitocentos 
trinta e dous, undeG'imo da lndcpcndcncia e do Impcrio. 

FnAxcisco DE Lnu E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA C.\RVALIIO. 

JoÃo BnAuLIO 1\loNIZ. 

Antonío Francisco de Paula e llollanda Cacalcanl i rlc 
.J{ÚUIJ1U'I'f]_l(l', 
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DECRETO- ng 25 DE A.Gosro uE 183~. 

Revoga o art. 3. o do DeCieto de 21> de Outubro de 1831, sobre 
os emolumentos em deposito pertencentes aos Ofiiciaes das Secrc* 
tarias de Estado. 

A Hegrncia, ('lll Nome do lmJ)Crador o Senhor ll. 
Pedro li, Ha por bem Sanceionar, e .Mandar (lUC se ext•= 
cute a seguinte llesoltH,:ão da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. O artigo terceiro do Decreto tle vinte 
e cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e Ulll 

fica revogauo, para que se possam di' itlir pelos Ofliciélc~ 
das Secretarias de Estado os emolumentos, que ~c acham 
em deposito, do mesmo modo~ que d'antcs se praticava~ 
c assim continuando-se, não ollsta11te as gratilic(jções 
estabelecidas no artigo primeiro do mesmo Dec1 elo, 
em quanto se não organiz<Jrcm competeHlemcutc as 
ditas Secretarias de Estado. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
fie Albuqucr4ue, do Consell10 do mesmo Imperador, 
.1\finistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado intennamentc dos do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executai'. Palacio do Hio de Ja
neiro, em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos tnn
ta c dous, undecimo da Indepemlencia e d.o lmperio. 

FRANCISCO :OE LDIA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CAR\"ALHO. 

JOÃO BRAULIO .MONIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 
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DECHETO- DE 2~) DE A(;OSTO O F. 18:12. 

Approva as aposentadorias concr,didas aos Professores Publicos de 
gramrnatica latina, Agostinho Pereira da Costa e Padre Tho
maz de Aquino de las Ca&'ts. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pl'clro 11, H1 por bem Sanccionar, e 1\landar que se 
execute a seguinte Hcsolução da Assembléa Geral Le
gislativa : 

Artigo unico. Ficam approvadas as apo~en tadorias 
conccd idas a Agostinho Pereira tla Costa, Professor 
Publico tle grammatica latina da cidade de .Marianna, 
com o ordenado de duzentos mil réis, por Decreto do 
primeiro de OutulJro de mil oitocentos trinta e um ; 
c ao Padre Thomaz de Aquino de las Casas, Pr·ofessor 
Publico de grammatica latina da cidade da Bahia, e 
nesta Córte, com o ordenado por inteiro, por Decreto de 
quatro do referido mrz c anno. 

Antonio Francisco ele Paula c Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do conselho do mesmo Imperador, Mi· 
nistro e Secreta rio de Estado dos Negocias da Fazenda 
e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido~ e faça executar. Palacio elo Hio de 
Janeiro, em vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LiMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Joio BRAULIO .Mül\"11;. 

Antonio Fr·ancisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerq,te. 

DECRETO -DE 2ij DE AGOSTO DE 1832. 

Autoriza o Governo a mandar passar carta de naturalisação a 
José Fernandes, natural de Galiza. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pcbro li, Ha por bem Sancrionar, e Mandar que se 
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execute a seguinte Resolução Lla A.sscm1Jléa Geral Legis
lati Ya : 

O Governo tka antol'izldo a man1.Llr passar carta de 
n.aturalisação a Josú Fernande.~, natLtral de Galiza, e que 
se acha actualrw~ntc provido 11a serventia vitalícia do 
ollicio de l\Ieirinllo da Casa Ja Suppl iGação. 

Antonio Francisco lle Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Impt~raclor, Mi
nistro e Secretario de E~tauo <los Negocias da Fazenda 
c encanegaclo interinamente dos do lmpcrio, a;;sim o 
tenha entendido, e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e cÚ1co de Agosto de mil oitocentos 
trinta c dous, unuecimo da lnticpentleneia e uo Im
perio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO 1\[0NIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO - DE 25 DE A50STO DE !832. 

Autoriza o Governo a mandar passar carta de naturalisação 
a Carlos Adams, ~-o Tenente da Armada Naeioaal. 

A Regencia, em Nome do lmperallor o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

O Governo fica autorizado a mandar passar carta de 
na turalisação a Carlos Adams, casado com C:t tharina 
Gross, 2. o Tenente que foi da Armada Nacional. 

Antonio Francisco de Paula e Hollantla Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, l\li
nàstro e Secretario de Estauo dos Negocias da Fazenda, e 
encarregado interinamente dos do Impcrio, as.sjm o 
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tenha cntenuitlo, f•. faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte c cinco da Agosto de mil oitocentos 
trint1 c dons, unjccimo da Indcpcndeneia e do Irn
perio. 

FRA:-.iCISCO DE LIMA E SILV.\. 

JosÉ D.\ CosTA C.\RVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Fr·ancisco de Paula e llollanda Cacall'anti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE 2t> DE AHOSTO DE !832. 

Manda restituir á Administração dos Lazaros o antigo edi1ieio 
em S. Christovão, que serviu de Hospital dos mesmos Lazaros. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por hem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da 4\ssembléa Geral Legis
lativa: 

O editicio de S. Christovão desta Côrte, que serviu de 
Hospital dos Lazaros com todas as suas dcpendencias, e 
bemfeitorias, que ao depois lhe foram feitas, fica resti
tuído aos mesmos Lazaros, fazendo-se á custa da Fazenda 
Pu~91ica os commodos, e reparos necessarios. 

Antonio Francisco de Paula c Hollancla Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha 
:1ssim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte c cinco de Agosto de mil oitocentos 
trinta e dons, unclrcimo da lndcpcndencia r do Impe
rio. 

FRAXCISCO DE LIMA E SII.YA. 

Jo.sf. DA CosTA CARVALHo. 

Joio BnAuuo l\Jo~1z. 

Antonio Francisco de Paula e Ilollanda Cm1alcanti de 
Albuquerque. 
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DECRETO- DE 2H DE A(;OSTO DE i832. 

Approva a pensão concedida a D. Gcrlrut.Ics Maria Pereira do 
Lago, viuva do Desembargador José Joaquim da Costa Pereira 
do Lago. 

A Rcgencia ~ em Nome do Imperador ú Senhcr D. 
Pedro 11, Tem Sanccionado, c :Manàa que se exc(ule 
a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Fica approYada a pens:Io de quatrocentos mil réis 
annuacs, concedida a D. Gertrudes Maria Pereira do 
Lago, por Decreto de seis de Julho do corrente anno, em 
plena remuneração dos serviços de seu marido o Desem
bargador Josó Joar1uim da Costa Pereira do Lago. 

Pedro (]C Araujo Lima, do Conselho do mesmo Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeic·s da 
Justiça, o tenha assim entendido, r fa::a executar com 
os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte nove de Agosto de mil oitocentos trinta c do11s, 
undccimo da Indcpemlcnria c do Irnpcrio. 

FnANctsco m:. LntA E SILYA. 
Josr:: DA CosTA CAnVALIIO. 
Jo.~o BnAULto l\lo~1z. 

Perlro de Araujo T.imrt. 

DECRETO- DE 2D DE AGo;ro DE u~:l2 

Approva a aposentauoria concedida ao Consl)lhciro Jo;lo Carlos 
J.cal com metade do respectivo ord~nado. 

A Regcncia , em Nome do Impcraclor o Senhor D. 
Pedro li, Tem Sanccionado, c l\fanda que s.c execute 
a Resolução seguinte da Asserübléa Geral: 

Artigo unieo. Fica approvada a aposen ladoria conce
dida, por Decreto de vinte c Ires de Junho uo corrente 
anno, ao Conselheiro João Carlos Lral, com o Yenci
mento da metade do seu respectivo ordena,Jo. 

Pedro de Araujo Lima, do Conselho do mesmo lmpl~
rarlor~ Minislro ~~ ~''('l"r'larin de Es!a1lo rln::=: ~e'!o,·io~ da 
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Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte e nove de Agosto de mil oitocentos trinla c dous, 
undecímo da Intlepemlcncia e do Impcrio. 

};"tL\:'íCISCO DE L nu E SILY.\. 

los~ DA.CosTA CARVALUo. 
Jo1o Bn.n:uo l\loxtz. 

Pedro de Aranjo Lima. 

LEl - DE 2U DE AGOSTO DE 18:J~. 

Fixa as fon:as na vaes a c li vas para o anuo 1i nanceiro de 1833-1831. 

A Hep;(mria ., em Nome do hnprrador o Senhor D. 
Pedro li~ Fal salwr a todos os Snbuilos do ltnpi:.~rio, 
qw~ a Assemblb GL'ral decrdou, e Ella Sam:cíonou a 
Lei seguin tt~: 

t\r t. 1. o As For,·a s Na vaes a e li v as ord i narias do Im
pcrio para o s:Tdço· do anno tlnaneeiro, QUe lw de correr 
do primeiro de .Julho de mil oitocentos trinta e Ires._ 
a trinta de Junho de mil oilocentos trinta P quatro, 
constarão das cmbarraçücs, que o Poder Exccu ti v o julgar 
inuispensavcis, não devenuo exceder o tolal de suas res
pectivas tripolações a mil e quinhentas pra(;as de todas 
as classes. 

Art. 2. o Eslas Forças em circumslancias extraonli
narias podcrJo elevar-se a trcs mil homens. Esta dispo
sição poderú ter I ugar desde já, quando seja indispen
savcl. 

Art. 3. 0 O corpo de artilllaria de marinha conslar<í 
de seiscentas pt'il(aS. O numero dos Oflieiacs inferiores, 
c Cabos de Esquadra scd reuuziclo á metade uo seu estado 
completo, á medida flUC vagarem. 

Art. á. o Os postos que forem vagando no corpo de 
artilharia de marinha~ st•rão preenchidos por Officiaes 
idoneos~ que houver disponíveis, quér no corpo da Ar
mada Nacional, quér nas dasses dos Officiaes avulsos do 
Exerci to. 

Art. õ. o o Governo poderá pl'omover uesde já a 
~egnnuos Tene_n tes, e a nua rdas-:Marinhas os imli v iduos 
Iwb\lítatlus na fúrma das L·~i:-;: e d'ora em diante ::-ó 
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pou,~rã,o ser Aspirantes os dbcipulos da Academia appro
vaclos no primeiro anno mathema ti co; c Guardas-Ma
rinhas, os que ti verem approvação nos tres primeiros 
annos do curso de estudos respectivos. 

Art. 6. o Fic:.~m su~pensas as promoções dos Officiacs 
de Saude, Fazenda, Apito, Capn.lla, e Nantica, que não 
forem indispensaveis para as embarcaç,ões designadas 
no art. L 0 

Art. 7. o Os Officiaes da Armada de5'ncccssarios ao 
serviço poderão ser licenciado~, por tempo determinado, 
com vencimento de antiguidade, e meio soldo. 

Art. 8. o Fica de rogado o art. õ. o da Lei da Fixação 
nas Forças Navacs do anno financeiro de mil oitocentos 
trinta o dou~, á mil oitocentos trinta e tres, que pro
llibia a~ reformas. 

Art. 9. o O Governo fiea autorizado a recrutar na 
fórma da Lei tantas praças, quantas forem necessarias 
para completar as Forças acima decretadas, no caso de 
não haver maruja, que se ajuste a premio, e voluntarios 
J)ara o corpo de artilharia de marinha , preferindo 
attrahir em tempo de paz Moços c Grumetcs. 

Art. 10. Ficam dcrogadas as leis em contrario. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o co· 
nhecimento, c execuçã'8 da referida Lei pertencer, que 
a cumpr:-~m, c façam cumprir e guardar tão inteira
mente como nclla se contém. O Secretario de Estado 
intcri11o dos Negocios ela Marinha a faça imprimir, pu
blicar e correr. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 
nove de Agosto de mil oitocentos trinta c dou!;, un
dccimo da Independcncia c do Imperio. 

FRANcisco DE Luu E SILYA. 

JosÉ DA CosTA CAnvAr .. Ho. 
JoÃo BR.\ULIO 1\f<:Niz. 

Bento Ban'oso Pereira. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Maqestade Imperial, Manda 
e:cecutar o Decreto da Assembféa Geral que hout'e por bem 
Sanccionar para regular as forças nat,aes activas no anno 
financeiro que ha de correr do primeiro de Julho de rnil oi
tocentos trinta e tres, até o uUimo de Junho de mil oito
centos trinta e quatro, na fórma acima declarada. 

Para Vossa Magcstade Imperial vêr. 

José Cupcrtino dr, Jesus a fez, 
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lh•gistraJa a fi. l~ !lo L. :1. o de Cartas de Lei. Secre 
taria de Eslauo em o 1. o de Setembro de 1832. 

Antonio Alces de Araujo Lédo. 
Pedro de Araujo Lima. 

Sell:lda na Chanccllarb do lmperio em o i. o de Se
tembro de 1832. 

João Caraeiro de Campos. 

1\esta Secretaria de Eslado dos Ncgocios da :M<~rinha 
foi publicada a prcsen te Lei aos 3 de Setembro de 1832. 

Joaquim Francisco Leal. 

DECRETO-DE 2!) DE AGOSTO DE 18~32. 

Approva a pensão concedida a D. Mathildes Emilia de Vasconft 
cellos Leal, viuva do Conselheiro da F.lZenda aposentado José 
Francisco Leal. 

A Rcgencia , em Nome do Imper:-~dor o Senhor D. 
Pedro 11, Tem Sanccionado, e Manda que se execute 
a Resolução seguinte da As~emhléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvad1 a pcn~ão annual de 
metade do ordenado, que o Conselheiro da Fa:wnda 
apos:Jnlado José Franc!s:~o Leal, percebia a'J l('IIIPO do 
seu fallecimen to, concedida pelo Gu' erno por Dt~crdo 
de vinte c oito de Julho de mil oitoc,•ntos vinte e nove, 
a D. Mathildes Ernilia de Vasconeellns Pinto LPal, viuva 
do sobredito Conselheiro, para lhe servir de alimento, 
e aos seus cinco tlllws .Jo..;é Franeisco Leal, Antonio 
Francisco Lnal, Francisco Corrêa L1'al. D. Maria doEs
pírito Santo Leal, e D. Gl~rtrudcs da Pureza Lral. 

Pedro de Ar,llljo Lima, do Conselho do mrsmo Impe
rador, l\linistro e Secretario de E..;tailo dos Negocio~ 
da Justiça, o tenha assim entendido, c faça executar 
com os desp1chos nere~sarim. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e nove de Agosto de mil oitocentos trinta e 
dous, umlecimo da Independeneia c do lmpcrio. 

FR.\NCI~co DE Lnu. E SILVA. 

JosÉ OA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO .Moi'az. 

Pedro de Araujo Lima, 
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LEI- DE 31 DE AGOSTO DE 1832. 

Declara que as villas de Campo dos Goytacazcs, c de S. João lla 
Barra, ficam pertencendo á Provincia do Rio de Janeiro. 

A H.egcncia , em N orno tio ImpL'fador o Senhor D. 
Petlro li, Faz saber a todos os Subd i los do Imprrio, 
que a Assembléa Geral Legbl:ttira Decretou, c Ella 
Sanccionou a L8i seguiu le: 

Artigo unico. As v i lias Llc Campos tios Goytacazcs, e 
de S. João da Barra, com seus respectivos termos, ficam 
pertencendo á Província do Hio de Janeiro. 

Mandaportantoa touas asAutoriuades aqucmoco:11JC
cimento, c execução Ja referida Lei pertencer, que a 
cumpram, c façam cumprir e guanlar tão in tl'iramentc 
como nclla se contém. O Secretario de E~tado dos Ne
gocias do [:npcrio a faça imprimir, publicar, e correr. 
Dada no Pala~io do Hio tlc Janeiro aos trinta e um dias 
do mez de Agosto de mil oitocentos trinta e dom:, un
dccimo da Ine:-~epen:ieucia e do Imperio. 

FIUNClSCO DE LI.UA E SILYA. 

JosÉ DA CosTA CARYALIIO. 
JOÃO BRA ULIO 1\10:'\lZ. 

Antonio Praw:isco de Paula e llollmda Cavalcanti d c 
Allmqnrrque. 

Carta de Lei pe1a qztal Vossa JUagestaúe Jmperú1l .Manda 
execntar o Decreto da Assembléa Geral Legislativll, que 
Jfou11e por bem Srmccionar, no qual se ordena que as 'rillas 
de Campos dos Goytaca~es, e de S. Joclo da BmTa ficam 
pertencendo á PrOl)Úlcilt do Rio de Janeiro, como acima se 
declara. 

Para Vossa l\lagesta le Imperial ver. 

Bento Francisco da Costa Ag~âar de Andrada a fez. 

Registrada a tl. f90 do L. 5. o de Leis, AI varás c 
Cartas. Secretaria de Esta:Jo dos 1~egocios do Imp2rio 
em() de Setembro J.e :1832. 

Albino dos Sanl os Pt!rcira. 

Pr;dro de ArauJo Lima. 
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Scllada na Chancellaria do Imperio em lO de Setembro 
de 1832. 

Jotlo Carneiro de Campos. 

~esta Secretaria de Esta(1o dos ~egocios do Imperio 
foi publicada a presente Lr~i aos dez dias do mcz de 
Setembro de i832. 

Lui; Joaquim dos Santos ~Uarroro.~. 

DECRETO- DE 2 DE SETEMBRO DF. 1822. 

Autoriza o Governo a mandar passar carta de naturalisação ao 
Padre Angelo Maria Camponcsquc, natural de Italia. 

A Rcgencia, em Nome do Imperatlcr o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, c l\fantlar que se cxe· 
CJJtc a srguintrv Hcsolnção da As~embl('•a Geral Legisla
tiva: 

O Gon·rno fica autorizado a mandar passar carta (1 r, 
naturalisaç:ão ao Pa•.lrc Angelo Maria Camponcsqur, n:.J
tural da Ital ia. 

Antonio Francisco de Paula c Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Conselho do mesmo Impcraclor, .Mi· 
nistro c Secretario de Estado tlos Negori(IS da Fazenda 
c cncarrc.ctado interinamente uns do Imperio, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em dous de SeterniJro de mil oitoi'Cntns trinta 
c dous, undccimo da lndcpendcncia c do Impcrio. 

Fn \NCisco DE LniA E SJLV.\. 

JosÉ DA CosTA C.\R\'ALHO. 

Jo:\o Bn.\uuo Mo;-.;Jz. 

Antonio Francisco de P(tnla e. Hullanrlrt Crwalrrmti df' 
Albuquerque. 

:'':\~.P·(.\_.f',.(\·/1·.0,./'. 



.\CTOS J)O I'ODr.R 

DECRETO- I> E -i ue SETEMBRO DE 1832. 

Crê a. uma freguczia na povoação do Casca vcl da Província do 
Ceará. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Se11hor D. 
Pedro H, Tem Sanccíonado, e Manda flUe se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa Geral, sobre proposta 
do Conselho Geral da Província do Ceará: 

Art. 1.° Fica creada uma fregnczia na povoação do 
CJscavel, desmembrando-se da do Aquiraz pelos limites 
marcados p~ua o districto do Juiz de Paz da mesma po
voação, que são as Praias do Batoque com os taboleiros 
adjacentes, a Serra Priaóra pela parte do nascente, rumo 
direito ao Catolé, e dahi ás Porteiras, daqui para baixo 
toda a Ribeira do Choró, toda a Ribeira do Pirangi até 
as suas nascelll;as, c a extremar com a freguczia do Ara
cat.y. 

Art. 2. o O seu P:ll·ocho vencerá o que vencem por 
Lei, c costume os denia is Parochos desta Província. 

Pedro de Araujo Lima, do Conselho de Sua Magestade 
Imperial, Ministro e Secretat·io de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido, e faça execu~ar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Jane1ro 
em quatro de Setembro de mil oitocentos trinta c 
dous, undccimo da Independencia c do Imperio. 

FnA:scisco n-E LniA E SILVA. 
JosÉ nA CosrA €ARVALno. 
JuÃo Bn.HtLto MüNIZ. 

Pedro dt- A rau,jo Lima. 

DECRETO- DE ~ DE s.ETEmmo DE 1832. 

Approva a5 pensõe5 concedidas a D • .Marb Alvare5 de Almeida e 
Albuquerque, e a D. Generosa C:mdida do Nascimento Peç,1.nha 
P. a seus filhos repartidamente. 

A ilegencia, em Nome do lmper:HLH· o Senhor n. 
h! Jro Jr~ Jb por hem S:tnct'inn:H\ e 11 md:tr qrll' .c.:e ~.·w-



cu te a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Legisla
ti v a: 

Artigo unico. Ficam approvada:; a pens;Io de quatro· 
contos mil réis annuaes, conce1lida pot· Ot•creto lle dous 
de Agoslo de m i t oi tocen to:; L ri nta e um., a D. }h ria 
Alvares de Almeida t~ Albuquerque, villva de José Pau
tino de Almeida e Albuquerque; e a de oitocentos mil 
l'éis annuaes, conccdiJa por Decreto dr dous de Maio do 
mil oitorcntos trinta e dous, a D. Grnerosa Candida 
do Nascimento Peçanha~ viuva do Capitão de cavallal'ia 
da primeira línlla, Autonio Joaquim d.o ~lascarenhas 
Pcçanha, e a seu~ lilltos repartidamente. 

Antonio Frandsco de Paula e Hollanda Cavalcanti fie 
Albuquerqut\ do Conselho do mesmo Imperador., Mi
nistro e Secrf~lario de Estado do.s Negocios da Fazenda 
e cncarrrgado interinamente dos dB lmperio., assim o 
tenha entendido e faca exer-utar. Palacio do Rio de Ja. 
neiro em cinco ele Setembro d.c mil oitocentos trinta. 
e tlous, un<lccimo da Indct,endencia e do Imperio. 

linANCI'-CO og Lnu E Sn.vA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo Btuuuo M·YHZ. 

Atttonia Franci~co de Paula e Hollanáa Cavalcanti d1 
AlhwJuerour:. 

DECRETO- DE ti DE s~o:n:l\lBRO DE 1832~ 

Determina o modo da apuraç~o da.s listas p~ra a cleiç!lo dos Verea
dores das Cama1-as .Munkipaes. 

A Reg-cneia.., em Nome elo Imper(ldor o Senhor D. 
Pedro IJ., H a por bem Sancciona r., e ~.HH.la r que se exe
cute a seguinte Resolução da Assem.bléa Geral Legtsla
tiva: 

A ~puração d:1s listas pwa a eleição dos Ycreadores 
das Cama.ras l\lunieipaes, será feita nas rl'spcctivas fre
guezias pelas Mesas das Asscmbléas P:1rochiae5; e depois 

r-..\ lt'fE '· r t 
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de concluida, ellas remetterão as actas á Camara Muni
cipal do dislricto, para proceder á apuração final. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, do Con~elho do mesmo Imperador, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda 
e encarregado interinamente dos tlo Imperio, o lenha 
assim entendido e faça executa r. Palacio do Rio de Ja
neiro em cinco de Setembro de mil oitocentos trinta e 
dous, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIM.\ E SILVA. 

JosÉ DA Cosr A CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

DECRETO- DE ~ DE SETEMBRO DE 1832. 

Remove a freguez ia de Almofala para a povoação da Barra 
do Acaracú. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Do 
PedPo 11, Tem Sanccionado, e Manda que se execute a 
Resolução seguinte da Assembléa GPral, sobre Proposl;• 
do Conselho Geral da Província do Ceará : 

Art. 1.. o A freguezia de Almofala fica removida para 
a povoação da Barra do Acaracút competindo-lhe por dis
tricto i O leguas pelo li tora I a Leste, 1.5 a Oeste, e fi) 
para o centro, que ~cam desmembradas das ~·regue
zias, a que pertenciam, e o seu nome sera o de 
- Freguezia da Barra do Acaracú. -

Art. 2. o O seu Parocho vencerá o que vencem P!fH' 
Lei, e costume os demais Parochos da Província. 

Pedro de Araujo Lima, do Conselho de Sua Mages~ 
tade Imperial, Ministro e. Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Justiça.) o tenha assim entendido, e far~a 
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executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em cinco '-.'e Setembro de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo da Independencia e do lm
perjo .. 

FRANCisco DE Lnu E SILVA. 
JosÉ DA CoSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO .i\loNtz. 

Pedro de A ranjo Lima , 

DECHETO - DE o DE SETE:mmo DE 1832. 

Declara que a Bibliotheca Publica estabelecida no convento 
do Carmo cla Cidade do Maranhão fica debaixo da inspecção 
do Presidente da P10vincia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sancciouar, c Mandar que se 
exeeute a seguinte Hesolução da Asscmbléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província do .Maranhão: 

Art. L o A Bibi iotheca Publica, estabelecida no Con
vento do Carmo da Cidade do Maranhão pelo patriotismo 
:lc seus habiianles, tica debaixo da inspc~cão do Presi-
dente da l'rovineia em Cons,•lho. · 

Art. 2. o Todll.s as Camaras da Pro v incia abrirão uma 
sntJSCTipção voluntaria c annual, nos S:]US rcsp.~etivos 
distrietos, que durar.! pelo espaço de oito annos, con
tados ela t?pol·a do s-.~u t'Siabelecirnento na Província, 
para sd empregada na rompra sJccessiva de livros. 

Art. 3. o A Fazenda Publica concorrerá com uma pres
tac:ão annua:, (JUC SJrú dí'Signala pJlo Conselho Ger,ll 
no· Ort;amento da d(·sp.~za da Província, e approvaJa 
lJCla Ass ~miJit'•a Geral L1;g·is~ati' a. 

Art. 4. o Ao Prcsiucute da PI\JVincia, em Conselho, 
compde: 

l. o Formar os esta tntos da Bibliothcca , que se 
porJo logo am execução, em quanto não forem ap
provarlos pelo Consell1o Grral da Província; 

2. o Nomear os emprl!gados p;:u·a a mesma Diblio
thcca, na coufor:nidaJe do~ ~0us esta tntos ; 
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3. o Nomrar nma Com missão de trrs cida1l:ins probo~, 
e abastados, para receber a prestação da Fazenda Pu
hlica; o producto da snbscripção, qne deve ser·-lhe 
remettif.lo pelas Camaras, com uma lista nomiual dos 
cifla lãos qae tiverem concorrido para tão util fim; 
r fazer a compra fiN; livr·os, dando de tu!Jo conta 
publica pela imprensa ; 

4. o Ht•melter à comrnissio, encarregada da compra 
dos livrr•s, uma l'('lação das oLras, e edi<;ões, que 
sucressivamen te devrm comprar-stl ; S.'nrlo t·sta relação 
feita ;l escolha de urna outra commissão de Profes
S8n·s i nstr11 idos da Província, nomeados pt~lo Prf'síJenle 
em Cotisellw, á eu!a apprO\ aç5o r,stá strjeita a mesma 
re!ação. 

Antonio Franriseo clr Pau'a c Hollanrla Ca\'alcanti 
de Albuquerque, do Conselho do meSITto Impe1a ior, 
Ministro e St>eretario de Estatlo dos Nt_•gtcios da Fa
zenda e encarrega lo interinamentt~ dos do lmperio, 
o trnha assim entendido e fa a ext>cnta1·. Pa~acio do 
lHo de Janrir:> e:n cinco de ·setembro dn mil oito
r1·nto~ trinta c dons, undecimo da lmlt'p.•nJencia c 
do Imperio. 

FnANCisco DE LnrA E SILrA. 
Jusrt DA CosTA C\ nY.\LHO. 
Ju:\u BRAULIO .MuNIZ. 

A utnuio Frnnci:-:co de Paul· r c /lol,'anda Cacalcanti de 
A.lbll.lflli'f'IJIII'. 

DECB ETO - IH<: ~) DE SETEHmw m: IS:J2. 

Divkle em tluas a fl'e;ruczia de f<:"(trcmnz na Provi!itia do 
Rio Grande do Norte. 

A Regrncia, rm Nome do Imperador o Senhor D. 
Pcdr·o 11, Ha por brm Sanrcionar, f~ Manda1· qur se 
rXP<'Utn a se~.p1inte Rrsolu~·ão da AsscmiJU·a G·-ral Lt•
gislativa, 1omada sobre outra flo Conselho Geral da 
Pro' i nela do Rio Gr;mde tio Nol'tr: 

Art. t. o Que a freguezia da Vil la de Extremoz 
Sl'ja dividida em duas, nma, a mesma actual, c outra, 
na pnvr;a:f\o do Porto dos Toiro-~. 
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At·t. 2. o Q:te seja a divisão dellas do Rio 1\laxa· 
ranguape, pt'incipiando da pancada do 1\lar, e seguindo 
pelo mc;o;mo acima, até Carn~mlJinha, que é a sua 
nascença; c dahi proGurando em linha recta o Riacho 
fundo, continue por elle, até a fazenda L:1ges, tirando 
a parte de LPstr, c Norte pJra a nova freguezia ; e 
Sul, e Oeste para a actual. 

Art. 3. 11 Que o Parocho da nova freguezia perce
berá as mesmas conhecenças, e mais Direi tos Paroc.hiaes, 
que percebr,m cs da Freg-uezia l\lãi. 

Art. 4. o Que a freguezia que se passa a crear, 
~uja .Cl'f'a la com a denominação dn Freguczia do Senhor 
Bom J,~sus dos Navegantes do Porto dos Toiros, e a 
IgreJa, ai li hoje erigida, seja a sua Matriz; e a freguezia 
actual s;~ cons~rve com o antigo titulo de- Ft·eguezia 
de Noss:l Senhora dos Prazeres, e S. Miguel-, e a 
Matriz a qne já existe. 

Antonio Francisco de Paula e Hollancla Cavalcanti 
de Albuquerque, do Conselho do mesmo lmperaclor, 
.Minis1ro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda e encarregado interinamente dos do Imperio, 
:-~ssim o tenha entendido e faça ex.rcutar. Pa lacio do 
Rio de Janeiro em cinco de Setembro de mil oito
centos trinta e dous, nndecimo da I ndependencia e 
do lmperio. 

FRANCISCO DE VrttA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Francisco de Paulrt e llullanda Cavalcanti de 
A lfmrpterq ne. 

d'\:PcP.J\.f\:.f'.:.f'\d' 

DECRETO- o:~ G DE sETE1IBRo DE 1832. 

Crêa uma nova f1·eguezia na Capella de Nossa Senhora da Glo
ria, na. povoação de Maria Pereira da Província do Ceará. 

A Regench, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, Tem S1ncc ion<HJo, e :Manda que se execute a Re
soluçãó seguinte da Assembléa GPral, sobre Proposta do 
Conselho Geral da Provincia do Ceará : 

Art. L o Fica crea,la uma nova freguezia na Capella 
a.~ .No:~Sl Snnllor,l da Glori:l, na poYo:tção de l\laria Perd-
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ra; o seu districto comprehemlerá para Leste a fazenda 
do Umari; para Oeste a das Queimadas; par,1 o Sul a das 
Yas:m tes; e para o Norte a Serra d' Agua em rumo direi to 
á de s~mta l-Uta, que ficam LlcsmembrJdas das freguezias, 
á que pertenciam. 

Art. 2.0 O seu Parocho vencerá o que por Lei, e cos
tume vencem os demais Paroclws desta Provincia. 

Pedro de Ar:mjo Lima, do Conselho de Sua Magestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido, e faça exeeutar com 
os despachos necess trios. Palacio do Rio de Janeiro em 
seis de Setembro de mil oitoecntns trinta e dous, un
decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 

Jo~~ DA CuSTA CARVALHO. 

J o lo BH.lULlO l\loruz. 

Pedro de Araujo Lima. 

DECRETO- D~ lO DI~ SETE~IBRO DE 1832. 

Desmembra uma parte dos termos c frcguczias da. cidade do 
Ceará e da villa de Aquiraz c incorpora-a ao termo e fregue
zia da villa. de Meccjana. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, Tem Saneeionaclo, e Manda que se execute a He
solução s.~guin te d 1 AssJmbléa Geral, sobre Proposta do 
Conselho Geral ua Província do Ceará: 

Artigo unico. Ficam desmembradas dos termos e fre
guezias dest:.1 cidade, c da v i !la do Aqu iraz, e encorpo
rados ao termo e freguezia da v i lia de l\lecejana, todo o 
districto comprchendido a Leste, des,Je a foz occidental 
do Rio Pacoti em rumo ao alto entre as Lngôas das Pom
bas, e Gaaribas, s8guindo as Lagôas do Euzebio, Mos
quito, e Patauhem, a barra do riacho B:thú, Agua VerLle, 
até o alto das b:1lanças, que StTvc de raias ao termo da 
villa de Baturité ; a 02ste desJe a foz oriental dp Cocó, 
em rumo ao ai to das balanças na estratJa, que segue des
ta cidade para l\fecejana, seguindo até cahir abaixo do 
Jenipapeiro na cslr1cla, que vem de Gcrcrahú para a ci-
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dade, comprehendendo as Lagôas do Jorge, Taperi, e 
Acaracuzinho, subindo pela estrada até encontrar a es
trada que sahe de Pitaguari para Maranguape, d'ahi em 
rumo ás nascenças do riacho Pitaguari, á Serra de Ma
noel Dias, até encontrar com o termo da villa de Batu
rité, comprchendendo as serras do Bú, Torre, Papara, 
Rato, Limão, Columinjuba, Piranhas, e Cachoeira; fi
cando tod:1s as raias nomeadas inclusive para Mecejana. 

Pedro de Araujo Lima, do Conselho de Sua Mélgestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Pala~io do Rio de Janeiro em 
dez de Setembro de mil oitocentos trinta e dous, un
decimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

J <9ÃO BRA ULIO MONIZ. 

Pedro de Araujo Lima. 

LEI- DE 3 DE OUTUBRO DE !832. 

Dá nova organização ás actuaes Academias Medico-cirurgicas 
das cidades do Rio de Janeiro, e Bahia. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber a todos os subclitos do Imperio que 
a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e EUa Sanc
cionou a Lei seguinte: 

TITULO I. 

Das Escolas, ou Faculdades de JJiedicina. 

Art. t. o As Academias Medico-cirurgicas do Rio de 
Janeiro, e da Bahia serão denominadas Escolas, ou Fa
culdades de Medicina. 

Art. 2. o Haverá em cada uma dellas quatorze Profes .. 
sores, que serão todos de profissão medica, occupando 
cada um uma das cadeiras do Magisterio. 
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Art. 3." Haverá Lambem seis Substitutos, dos quaes 
pertencerão dons ás sciencias accessorias, dous ás cirur
gicas, e dous á<;; medicas. 

O:; Sub~ ti tu tos serão ta mbem os Preparadores das ca .. 
deil'as da secção respet~tiva. 

Art. 4. o O Governo fica autorizado a jubilar com o 
onlenado a c tua I aq uelles dos Lentes, e Substitutos agora 
existentes, que peta sua idade, ou enfermidades não po
derem continuar a tomar pa1·te activa nas funcções do 
~Iagisterio; a destinar os outros ás cadeira~, para que 
forem mais idoneos: e a prover os lugares restantes 
de Professare::-, e Substituto~, em pesso:1s, que tenham 
a necessaria capaeidade, podendo aumi Ltir estrangeiros 
na falta de nacionaes. 

Art. ~L o 0.; lugares de Suhsti tu tos, que V<lgarem, 
depois de organizadas as Escolas, serão providos nas 
pessoas, que mediante concurso, forem por ellas apre
sentadas ao Governo como mais habeis. 

Art. 6. o Para entrar em concur:;o, cuj:1 f"órma será 
detet·minada no~ Hegula men los da Faculda:le, é pre
ciso: Lo Ser cicbclão brazilAiro: 2. o Apresentar titulo 
legal de ~led i co~ ou Cirurgião. Passados porém quatro 
annos depois 1Je organiz~das as Escolag, ninguem será a 
ellc aumittido, sem apresentar titulo de Doutor em me
dicina, por ellas conferido, ou approvauo . 

.Ar.t. 7. o Sómen te os Suusti tu los têm o direi to de 
succeder nas cadeiras: p 1ra isso quando h ou vet· vaga, 
a Faculdade rcspec ti v a apresentara ao Governo aquelle 
d' en trc ellcs, que, mediante concurso, fôr julgado mais 
habil. 

Art. 8. 0 Os empregados das Faculdades serão: L o 

Um Director nomeado triennalmente pelo Governo sobre 
lista triplíce, proposta pelas Faculdades, d'entre os seus 
membros; o qual ticará dispensado de assistir aos exames, 
e theses; e na sua falta, ou impedimPnto, fará as suas 
vezes o Professor mais antigo no :Magisterio da Escola: 
2. o Um Seeretario, que será da profissJo medica, nomea
do pela Faculdade, eom o ordenado de oitocentos mil 
réis: 3 _o Um Thesoureiro, que será um dos Substitutos, 
sem vencimentos, nem propinas, eleito annualmente 
pela Faculdade. 

Art. 9. o O t)irector, Profe~sores, e Substitutos. terão 
a.s mesmas !tonras, e direito de jubilação, que tiverem 
os dos Cursos Jurídicos. Os Lentes Proprif~tarios terão 
de ordenado um conto c duzentos mil réis ; e os Lentes 
Substitutos oitocentos mil réis. Nenhum delles poderã 
~(>r clrmittido por faltns qnr haja r.omm~tt.irlo como Len-



tê; ou SuLstiluto, se~n que seja ouvida a Fa~uldade 
respectiva. . 

Art. 40. Além dos empre6ados acima mencionados, 
haverã um Porteiro com o orJena.lo de qnatrocr'ntf:s 
mil réis, e os mais emprngados, que se julgarem ne ·es· 
sariosJ p lra o serviço das Es.~olas, com (JS ordenadcs~ 
que ellas arbitrarem. Todos estes empregados serãO' 
nomeados pelo Dircctor com approvação da Faculdade. 
· Art. il. As Faculdades conced('rào os titulos seg·uin· 

t.cs: L o de Doutor em .Medicina: 2. o de Pharmaceutico: 
a. o de Parteira. Da publicação desta Lei em diante não 
'Se concederá mais o ti tu lo ue SanQT:luor. 

0:3 diplomas serão passados pelas Faculdades em nt:.>me 
das Jllesmas; no idioma nacional~ e pela fórma que ellas 
determinarem. 

Art. 1.2. 0 . .; que obti\'erem o ti tu lo de Doutor em Me· 
dicina pelas Faculdades do Brazil, poderão exercer em 
todo o Imperio indistinctamente qualquer dos ramos da 
.arte de curar. 

Art. !3. Sem titulo conferido, ou approv:tdo pelas 
ditas Faculdades, nihguem porlel'á curar, ter botica~ 
ou partejar, emquanto disposições particuhres, que re
gulem o exercício da .Medicina, não providenciare01 a 
este n~spei to. · . 

Não são comprehendidos nesla disposição os l\Iedicos~ 
Ci1·urgíões, Boticarios, e Parteiras, legalmente auto· 
rizados em virtude de Lei an trrior. 

Art. 14. G:lmpete ás Faculdades: L o Formar os seus 
Hegulamentos policiaes, disciplinares, e economicos, 
dependentes da approvação do Poder Legislativo: 2. 11 

Verificar os- tilulos dos 1\l:::dicos, Cirurgiões, lloticarios\ 
~~ Parteiras, obtidos em Escolas estra/ngeiras, e os co
nhecimentos dos mesmos individuas, por meio -de 
exame~, a fim de que clles possam exercer legalmente 
suas profissões em qualquer parle do Imperio, pagando 
p:H· estas vctificaçõe.s os .Medicos, Cirurgiões,. e BJtica· 
rios a quantia de cem mil réis. 

tiTULO 11. 

IkJ Ensino. 

Art. i5. Haverá em cada Fa·~uhlade quatorle c•d.li· 
t\lS. As materias· do ensino serão distribuida~ d1 ma· 
neira seguinte: ~ 

1. • C·Hleira Physica medica, 
l'ARn: 1. i:l 
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Bo~anica medica, e princípios elemen
tares de Zoologia. 

Chimica medica, e princípios elemen .. 
tares de Mineralogia. 

Anatomia geral e descripti Ya w 

Physiologia. 
Pathologia externa. 
Patbologia inte-rna .. 
Pharmacia, materia medic·a especial

mente a brazileira, Therapcutica e 
arte de formular. 

Ana tom ia topogra phica, medicina epe• 
r a toria, e apparelhos. 

Partos, molestia-" de mulheres pejadas, 
e paridas, e de meninos recem-nasci· 
do&. 

Hygiena, e Historia da medicina .. 
Medicina legal . 
Clinica externa, e Anatomia pathologic~ 

respectiva .. 
Clínica interna, e Anatomia. pathologica 
respectiva. 

Art. 16. As aulas serão publicas, e fiemo situadas 
dentro, ou na vizinhança dos HospHa:es Civis. As Fa
~uldades, de accôrdo com os Administradores destes Hos
pitaes, fixarão por um regulamento especial a admi
:nistração medica das Enfermarias destinadas ao ensino 
clinico. 

Art. l7. As ma terias do Curso Medico serão distri .. 
buidas em seis annos da maneira seguinte; 

I. 11 ANNQ. 

Duas cadeiras: i. a Physica medica: 2. a Botanica me
dica, e princípios elementares de Zoologia. 

2. 0 ANNO. 

Duas eadeirRs: l. a Chimica medica, e principios ele
mentares de Mineralogia: 2.a Anatomia geral, e des
criptiva. 

3. 0 ANNO. 

Duas cadeiras : 1. a Anatomia. geral e descriptiva~ 
2. u Ph~siologia, 



~. 0 ANNO. 

Tr~s cadeiras: 1. a Pathotogia externa: 2. a Patho
logta interna : 3. a Pharmacia, Matcria medica .c:;p~cial
m.entc a bra~ileira, Tbcrap~utic1, c arte de formular. 

5. 0 ANNO. 

Duas cadcirJs : t..a Anatomia topograpbica, }1edicina 
op'ratoria, e apparclhos: 2. a Partos, cnfarmidadcs 
de mulheres pcjadas, e paridas, e de meninos rocem· 
nascidos. · 

6. 0 ANNO. 

Duas cadeiras: t..• Hygiena, e Hisloria da Medi~ína: 
2.• Medicina legal. 

A cadeira de Clinica externa, e Anatomia patlwJo. 
gica respectiva, frcquentar-se-ha desde o segundo anno 
até o sexto inclugive; a de Clínica interna, c Anatomia 
pathologica respectiva no quinto e sexto anno. 

As Faculdades, quando julgarem necessario, poderão 
propôr uma reforma para a distribuição das materias, 
que a pratica tiver mostrado ser mais vantajosa. 

Art. 18. As materias do Curso Pharmaceutico serão 
distribuidas em tres annos da maneira seguinte: 

L o ANNO. 

Duas cadeiras: 1.a Physica medica: 2. 11 Botanica me .. 
dica, e princípios elementares de Zoologia. 

2. 0 ANNO. 

Duas cadeiras: L a Botanica medica, e princípios eJe .. 
mentares de Zoologia: 2." Chimica medica e principio~ 
elementares de Mineralogia. 

3. 0 ANNO. 

Duas cadeiras : l. a Chimica medica, e princípios ele· 
mentares de Mineralogia; 2. a Ma teria medica, especial
mente a brazileira, Pharmacia, e arte de formular. 

Durante os mesmos, ou outros tres annolh deverão os 
que seguirem este curso~ praticar na botica de um bo .. 
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ticario approva lo: só derois desta pr dicJ, e do curso, 
oblt>rão o tit!iJo co~npetentc. 

Art. l9. Haver·á um cur:'-O parlicuiar p3ra as Par· 
tei1 a.:, feito pelo Professor de P.~rtos. 

Art. 20. O anno lectivo r.omPça no primeiro dia de 
:Março, e acaba no ultimo df' Outubro. o~exa'nt'S annuaes 
devem ter lug-ar depois deslêl época nté o dia vinte de 
Drzemhro. Não haverá frriarlo, senão nos dias santos, 
e nos de Festa Nacional. Exceptn.1m-s~ des'a disposição 
as Clinica-:, nas quaes não haverá fl'riados. 

TlTULO III. 

DO; ESTli D.\ :\TES. 

Art. 21. Os estudantes se malricularJv antes do prin ... 
cipio de cada .1nno lcctivo. 

A taxa das matricu!Js ~crú em cada nm àellcs de vinto 
mil réis: os. qu-1es, as.;im como as somrn:1s, qne pagarem 
os :Medicas, Cirurgiões, e Boticarios pela verilit·a,;ão do~ 
títulos obtidos em Escolas estrang-eira.;;, servirão püra 
comprar livros p:1ra a Bibliotheca da Escola. 

Art. 22. O estudante, que se matricu[a para obter o 
titulo de Doutor em .Medicina, deve: L 0 Ter pelo menos 
dczascis annos completos: '2. o Saber Latim, qualquer 
das duas Ling·uas Franccza, ou Inglcz~, Philosophi<l 
Racional e Moral, Arithmetica e Geometria. O que 
se matricula p1ra obter o titulo de Pharmaccutico. 
deve: t. o 'fpr a mesma ida,le: 2. o S:1ber qualquer das 
duas linguas Franceza ou lngleza, Al'ithmetica. Geo
metria, ao menos plana. A mulllct·, que sr, IT1 atl'i('u'a 
:para obter o titulo de Parteira, ckvc: 1. o Ter a mcsmá 
1dadc: 2. 0 Saber ler, e tscrever corrcctamente: 3. 0 

Apresentar um attcstado de bons costumes passado pelo 
Juiz de Paz da freguezia respectiva. 

Art. 23. Os exames dos preparalorios serão feitos 
por tres Professores Publicas nomeados prJa FaculdJde, 
e at~omp 1nhados do Serre ta rio da mesma. As Faculdades, 
estabelecerão nos estatutos, que ordenarem, a fórma 
destes exames. 

Art. 24. Os estudantes não serão obrigados a f~zer 
exarne no fim do anno, que tiverem frequentado, e po ... 
dcrào fazel-o no decurso do seguinte, ao mesmo terrípo 
qn.r e-stujarem a~ materiaR desse anno; ma~ se no fim 
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Jelle ou antes lb época da mntricnla do sub:-~nrruen!f', 
não ti verem sidn arprorados a o menos no ex a me nu i~ 
atrazado~ não poclorão ir adiantr. 

Art. 2ü. Nt'nflnm dos seis cx:1mrs annuars vrr~ar.í 
sobre a ma teria das duas Clinicas, o exame destas será 
feito á cabeceira dos floentcsdcpoisdoscxtoanno. o...
estudantes do Curso Phê1 rmacen ti co, depois dos tres 
exames annuaes, p~s~arão por outro pratico, no qual 
cxccutal·ão Yarias preparações phar·maccutira;;. 

Art 26. Passados todo~ os exames, o cancliclato não 
obterá o titulo ele Doutor 9 sem sustentar em publico 
uma thcsc~ o que fará, quando quizrr. As Faculdades 
dcLcrminar<io por um regulamento a fórma destas thrs"s. 
que serão cscrip!as no idioma nacional. ou em latim~ 
i mpre~sas á custa dos candidatos ; os quaes assim como 
os Pharmaccuticos, e Parteira<, p:-~garão tambcm as dcs
przas fcít;~.s com os respectivos d1plomns. 

Art. 27. Os exames St'rão pubi icog~ e sobre as mate
rias do ponto, que o examinando tirar por sorte. Os 
estatutos determinarcio a sua distribuição, c fórma, 

TITULO IY. 

Li3POSIÇÕES GER.\ES. 

Art. 28. Os Cirurgiõe~ formado~, ou simplesmen le 
npprovndos pelas actuaes Academias Medico-cirurgicas, 
e os alumnos, que actu.almente a~ frequentam, poderão, 
receber o gráo de Doutor em Medicina, fazendo os 
exames, que ainda não tiverem feito, tanto das ma ... 
terias dos annos lcclivo~, como dos preparatorios, fi~ 
cando aquelles dispensados de toda a frequencia, e estes 
de frequentarem as aulas, que já houverem frequen
tado. No caso porém de estes quererem obter o tiLulQ 
de Cirurgião, ou Cirurgião formado, as Escolas o con~ 
ferirão. como actualmente se pratica. 

Art. 29. As pessoas, que, tendo obtido titulo de for.· 
matura em qualquer Escola estrangeira, quizerem obter 
o de Doutor nas do Brazil, justificada previamente a 
identidade da pessoa, serão d1spensadas sómente da fre
quencia das aulas e sujeitar-se-hão a todos os exames, 
e onug, a qne forem obrigados os alumnos das Faculda..: 
des brazileiras: as pessoas porém, que ainda não tiverem 
obtido os ditos ti tu los~ serão dispensadas sómentc da frow 
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qucncia das m1trri 1s scicntifiras, que authcnlicamcnlo 
mostrarem ter estudado. 

Art. 30. De quatrJ em quatro annos haverá um 
concurso, para se es:~olhcr um individuo doutorJdo 
pelas Escolas do Br<lzil, que viaje á custa do Estado, a 
tim de colher os conheci meu tos, que as mesmas j ul ... 
garem convenientes. 

Art. 3L A Assembléa Ger,ll Legislativa arbitrará a 
cada uma das Faculdades uma som ma sufficicnto par a a 
compra de machinas, instrumentos, e mais cous lS ne .. 
ces3arias ás experiencias physicas, e chi micas, fts pre .. 
p.1raçõcs, e diss:Jcções a na tomicas, etc. 

Art. 32. As !faculdades de Medicina ficam autori
zadas a receber, c guardar os fundos, legados, e pre
sentes, que lhe forem feitos por qualquer Governo, cor
poração, ou individuo com hum fim util á humanidade, 
e á scicncia, e dispôr dos ditos fundos, segundo as in
tenções dos doadores, para maior beneficio das lnst i
tuições Medicas. 

Art. 33. O ensino da MeJicina fica livre: qualquer 
pessoa nacional ou estrangeira, poderá estabelecer 
Cursos particulan•s sobre os di versos ramos das scien
cias medicas e leccionar á sua vontade sem opposição 
alguma da parle das Faculdades. 

Art. 3L Emquanto pelo Poder Legislativo não 
forem approvados os Regulamentos, de que trata o nrt. 
quatorze, regular-se-hão as Escolas Medicas pelos Es
t:I tu tos, c Regulamentos da Faculuade de Medicina de 
Paris, na parte, que lhes fôr applicavel; e quaQto ao 
mais providenciarão as Faculdades por meio de Re
gulamentos provisorios. 

Art. 35. Ficam revogadas todas as Leis, e mais dis .. 
posições em contrario. 

Manda por tanto á todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, e a execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir, e g·uarJar, tão intei
ramente, como nella se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocios do Imp2rio a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Pala cio do Rio de Janeiro aos trcs dias 
do mez de Outubro de mil oitocentos trinta e dous, 
ijndecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCI3CO DE LIMA E SILVA. 

Josi DA CosTA CARVALHO. 
Jolo BRAULIO MONJZ. 

Nicolau Pereira de Campos Verguciro. 
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Carta de Lei pela qnal Vossa Magestade Intperial h/anda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que 
houve por bem Sanccionar. dando uma nova organização 
ás actuaes Academias Medico-Cirurgicas das cidades do Rio 
de Janeiro, e da Bahia, como acima se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Bento Francisca da Costa Aguiar de Andrada a fez. 

Registrada a folhas 19~ v. uo Li v. õ. o de Leis, AI· 
varás e Cartas. Secretaria de Estado dos Negocios do 
lmperio em !6 de Outubro de 1832. 

Albino dos Santos Pereira. 

Hf}t/wrio Henneto Carneiro Le{io. 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 19 de Outubro 
de 1832. 

João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio 
foi publicada a presente Lei aos 23 dias do mez de Ou· 
tubro de 1832. 

Luiz Joaquim dos Scmtos Jfarrocos. 

DECRETO- DE 3 DE oUTUtmo DE 1832. 

Crêa provisoriamente lima escola de primeiras letras no arraial 
do Porto Imperial, da Província de Goyaz. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, H a por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le .. 
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Província de Goyaz : 

Artigo unico. Fica creada provisoriamente uma es .. 
cola de primeiras letras no Arraial de Porto Imperial, 
emquanto não se efiectuar para elle a tran:3ferencia ela 
.estola de Nativhlacle •. 
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Nicobu Pert~ira de C:~mpos Vrr,crueiro, Ministro e Se .. 
Cl'elario de Estado dos N,',!:!'ocios do Impe:·io, o tenha 
assim entendido; e faça executar. Palacio do Rio de Ja· 
nciro em tres de Outuhro de mil oitocentos trinta e 
dons, undrci mo da Indepenllcncia e do lmp(_'rio. 

FRA~ClSCO DE LlMA E SILV.L 

JosÉ DA CosTA CARV.~uw. 
Jo.:\.0 llR.\ULIO l\lú~!Z. 

Nicolau Pereira de Campos VtJrguciro. 

DECHETO- D~ 3 DE OCTUriilO UE !832. 

Manda executar n:t Provincia da Parahyba a Resoluç.ão do Con~ 
se lho Geral de S. Paulo, sanccionada por Decreto de 7 de Dc-s 
zcwlJro de 1830, solJre o systcma uc medida~. 

A Rc_g·cncia~ em Nome do Impcra1lor o Senhor D. 
Pedro li; Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Hesolução da Assembléa Gt>ral Le
gislativa , tomada subre outra do Conselho Geral d1 
l)rovincia da P~1rahyba do Norte: 

Artigo unico. A Resolução do Conselho Geral da Pro., 
vincia de S. Paulo~ sanccionada pelo Decreto de sete 
de Dezembto de mil oitocentos e trinta~ em cinco ar· 
tigos sobl'c o systema do medidas, faz parte da L c .. 
gislação peculiar da Província da Parahyba do Norte; c 
como tal será executada . 

. Ficam revogadas todas as Leis, c disposiçõc~ em con .. 
trario. 

Nicolau Pereira de Campos Vcrgueiro~ 1\finistro c Se· 
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido; e faça executar. Palacio do Rio de Ja .. 
neiro em tres de Outubro de mil oitocentos trinta tJ 
dous, uudecimo da lndependencia e do lmperio. 

FnA:"iCISco DE LHIA E SIL Y .<\. 

JosÉ DA CosTA CARVALHo. 

Jo.io BRAUL10 MuNIZ. 

Nicolcm Pereira àe Campos VRrguPiro. 
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DECRETO- DF. 3 nE ocrt:BEO DE J832 .. 

Crêa uma escola de primeiras letras no arraial de Anicuns, na. 
Província de Goyaz. 

A Rracnr.ia~ em Nome d~ Impcr,1dor o Senhor D. 
PcJro li, lia pür bem Sanccionar~ e ManJar que se 
execu le a scguin te Resolução da A~sembléa Grra 1 Le
gislativa , tomada sobre outrJ do Conselho Geral d:t 
Provincia de Goyaz. 

Artigo unico. Fica creada uma escola de primeiras 
letras no arraial de Aniruns. 

Nicolau Pl'rcira de Campos Vcrguciro, Ministro e Se
cretario de Estado dcs Negocios do Imperio, o tc11ha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em 1res de Outubro de mil oitocentos trinta c 
Llous. undecimo <la lndependcncia e do Impcrio. 

Flll'ICisco DE Lna E SILYA. 

Josr~ D . .\. CosrA.CAHYALno. 
JOÃO llHA t:LIO l\Iol\IZ. 

Sirolrm Pereira de Campos Yergueú·o. 

DECRETO~ DE 3 DE CUTUBRO DE 183!. 

Marca o ordenado das :Mestras de meninas e Professores do en~irw 
mutuo no;; Arraiaes, na Província de Gt)yaz. 

A Hegrncia , em Nome do Imperador. o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Provincia de Goyaz: 

Art. J. o As Mestras de menin~s, c os Professores de 
ensino rnutuo nos Arraiaes, vencerão o ordenado de 
duzentos e quarenta mil réis annuaes, e por conta' da 
Fazenda Nacional se lhes farão as de.spezas de utensílios,, 
e rasas. 

PJ.F:Tii: l. J3 
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~>>'.. Art. 2. 0 Todos os Proff•ssorL's de e11Si110 individnal 
terão um igual ordenado de duzentos mil réis annuaes, 
e pela Fazenda ~acionai se lhes farão as dcspczas de 
utensilios súmente. 

Art. 3. o Ficam r'cvogadas quac~quer disposições ou 
resoluções em contrario. 

Nicolan Pereira de C·m1pos Vcrg-uriro, Ministro c 
Sccrêtario de E3tado dos Negados do lmperio, assim o 
tenha cntcnt.lido c faç:1 ex<•cutar. Palacio do Uio de Ja
nriro em Lrcs de Outubro de mil oitocentos trinta e 
dous, unuecimo da lndcpenuencia c do lmpcrio. 

FR.\NCisco DE Lnn E S:uA. 
JosÉ DA CosTA C \fi \'.\LHO. 

JoÃo BnAt:LIO ~Io~'1z. 

Nirolan Pt'rcira tle Campos Yt•rguciro. 

DECRETO - DE 3 D& OUTUBRO D·E 1832. 

Crêa um Curso de Estudos Mineralogicos na Provineia de 1\lína:& 
Geraes. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe· 
dro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar qufl se execute 
a seguinte Resolução da Assembléa G~ral Lr ~islaliv:t, 
tomada sobre ou-tra do Conselho Geral tla lruvineia de 
Minas Geraes: 

Art. i. o Haverá na Província de Min;-~s Geraes~ um 
Curso de Estudos ~linrralo~icos, compreLend('ndo as s~'
guintes cadeiras: t.• de 1\fecanira c Statira; 2. 11 de 
1\lineralogia, Geologia, e as noções mais geracs de Phy
sica; 3. • de Chimica Elementar, e Docimasia; ~- • de 
exploração, <Cx1racção das minas, e tl'abalhog montanis
ticos. Além destas haverão as de rstudc,s preparatorios. 

Art. 2. o O Curso de Estudos Mineralogicos será de 
quatro annos; o cur~o di~ciplinar de cada uma das 
ma terias será de oito mezes desde 20 de Setembro até 
20 de Maio. Os quatro mezes restantes do anno serão 
empregados nas viagens, e trabalhos praticos em con .. 
formidade com o art. 8. • 



LEGISL.\'l'lVO. 99 

Art. 3. o As cadeiras de Geometria, e Desenho, já 
crt~adas por Lei, serão essencialmente destinadas aos es· 
tmlt.s prl•paratorios das Sciencias l\Iontanisticas o .t\line
r.llogicas; olevan(lo-se a 500~ o ordenado da cadeira de 
Geometria, e a 401}6 o da de Desenho. 

Art ta,. o As ratleirils já cre tdas serJo providas em con
formidade ela Lei de S'.la creação. Quanto ás demais ca .. 
deiras, o Presidente, em Conselho, por esta vez sómentr, 
ted livre es~olha dr1s Professores; e ella poderá recahir 
e:n c-;trangeiro~, que reunam conhecimentos praticos e 
t.!leoricos, sendo engajados por oito annos sómente. Os 
provimentos posterion·s serão por concurso, perante o 
l'rcsiden te, em Conselho, com a sistencia da Congrega
çüo dcs Lentes. 

Art. tL o Nenhnm alnmno se matriculará no Curso 
de Estudos 1\linera!ogier,s, sem rrue preceda exame, e seja 
approva·lo nos se.~·uintcs c.;tudos pi'eparatorios: i. o na 
l..in.!..;na Frane1•za, 2. o em De~enho, 3. u em Geometria e 
Trigonometria rectilinea, ~.o em Arithmetica e Algebra 
elemen t:1r. 

Art. 6. o O assento do Curso :Mineralogico, e das ca
deiras de estudos preparalorios, do Gabinete, ou l\lusctt 
1\li ner llogico, modelos de machinas, e da Bibliothe~·a, 
será onde o Presidente em Conselho m:.1rcar. 

Art. 7. o O Director dos estudos, e o conservador do 
g ;JJinete seri.lo eleitos pc 1a maior;a de votos de entre o-s 
L•.'ll trs. 

Art. 8. o Os Professores do Curso I\Iineralogico,. além 
das demais ohrigaçõ ·s, ter:io as seguintes: 

~ t. o Vis i t<lr as lavra:-', fabricas e officinas, nos mezes 
de Junho, Julho e Agosto, especialmente aquellas, cujos 
D:t-.·ctorl·S assim requererem; levando comsigo a·1uel les 
a'umnos, que quizerern acomp:mhal-os, parJ receberem 
liçõ('S praticas. 

~ 2. u Levantar os planos das lavras mais- notaveis, de
senhar êiS machinas e fornalhas, que visitarem; e ues• 
crerer o~ processos, que nell::s se empregarem. 

Art. 9. o Emquanto a Congregação dos Lentes não 
cr.:.!.anizarem os rstatut.os, que por rste artigo se lhe in
cumhr, pata S'Tem submettidcs á :1ppr,)Va:;üo do Conse
lho Gn·al: int(•rinamento o Presideute em Const~lho, 
dar·á as regr !S pJra o regimeJ interno do Curso Minen
logico. 

Art. lO. Os gráos e postos dos :tlumnos Engenheirus 
SL'rào reg·ulados por uma RL•solução subsequen te; assim 
tambcm os vencimentos qu~ deverão ter. 

Art. t 1 HaverJo. onde fM es'ahc'cci•lo o cur.;;o, os 
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segui·nles estabelecimentos, os qnaes serão fornecidos 
.pela Thesouraria Provincial: 1. o Uma bibliotheca, con
.tendo lod3s aquellas ohras elementares necrss1rias para 
o ensino das Sciencias l\linera!ogicas; 2." Um gabinete, 
ou 1\IU!'CU l\lineralogico composto em ponto pequeno de 
mineraes comprados n1 Enrop1, o qual f:e devrrá enri
quecer succrssivamente por acquisições feitas em todo 
o Imperio; 3. 0 Um Laboratorio Chimico, composto de 
tal sorte, que contenha todos os ins:rumcntos e uten
sílios neccssarios para o seu trabalho; e assim tambcm 
alguns instrumentos de Physica. 

Art. i2. A Thrsouraria Provincial fornecerá c~1sas 
.para a;; aulas, e pJra os demais cstabJlecimentos con
stantes elo art. U. 

Art. i3. Ficam revogadas as Leis, Resoluções e Or
dens em contrario. 

Nicolau Per(~ira de C1mpos Vrrgue iro, 1\lin ist r o e Se
cretario de Estado dos Nt>gocics do Imprrio, o tenha 
assim entendido, c faça executar com os despachos nc
cessuirs. Pa'acio cto Rio de Janeiro em tres de Outubro 
de mil oitocentos trinta o dous, umlccimo da Indc
pendencia o do lmpcrio. 

FRA\CISCO DE LI:HA E Su,Y.~ • 

.los.É D.\ CosTA CARVALHO. 

Joio Bn.wuo 1\loNJZ. 

Nicolau Pereira de Camzws Ycrgueiro. 

DECRETO-DE 3 DE OUTUBHO D~ 1832. 

Erigc em villa a povoaçao do curato de S. Sebastião da Barra 
.Mansa, na Província do Rio de Janeiro. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar,, e 1\fandar que 
se execute a seguiu te Resolução da Asscmbléa GerJl 
Legisla ti v a : 
· Art. i. o A poYoação do cura f. o de S. Sebastião da 
B1rr,. }t.utsa, da rr~Jvinria elo Rio de Janciru, tl_ca crccta 
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em 'illa. (~om a denominação de Yilla de S. Sebastião 
da Barra Mansa. 

Art. 2. o O Termo desta Yilla será limitado ao Norte 
pela serra de Tunifer compreh~ndenclo as aguas vertentes, 
a Leste pelo ribeirão das Minhocas, aguas abaixo até 
a sua contluencia com o Parahyba~ e agu:-~s :ícima deste 
até encontrai· o c:nninho que conduz á frcguezia de 
Santa Anna de Pirally, por e:'te fóra até encontrar o 
rio Pil'ahy, aguas acima deste até o ponto em que 
atravessa a estrada para S. Panlo ~ ao Oeste por uma 
linlla visual lir.tda da Barra da C·tchoeira, a rumo de 31." 
quadrante de Nor·dcste até encontrar a serra de 
Tunifer ; pelo correg·o da Barra da Cachoeira acima até 
encontrar o Morro Hedondo; aguas vcrlen les deste até 
o ponto tJUe fica mais a Le:-~tc, seguindo-se dahi uma 
linha visual a rumo tio Sueste até encontrar o caminho 
do Cafundú de Cima; por r-ste fóra até encontrar a 
divisa ent1·c n Provincia do Rio de J meiro e a de 
S. Paulo; ao Sul, pela estrada de S. Paulo e pela linha 
divisoria dPsta Província com a do Hio de Janeiro. 

Art. :L o Haverá nesta vi lia uma Camar·a 1\lunicipa!, 
1lons Juizes ortlinarios, um dr, Orphãos, e um Inqui· 
ridor, que servirú tambcm de C~Jntador e Distribuillor, 
dou.::. Tabelliães do Puhlico Juclieial e Notas, que servir<io 
de E~cr·h·ães de Orphãos por distribuição, e os Ofliciacs 
de .Justiça que forem necessarios. 

Art. 4. o I~icam dcrogJdas as Leis em r.on I rJrio. 
Nicolau Pereira de Campos Ycrgneiro~ Ministro c 

Secretarro de E..;Lado dos Negocios do lm{wl'io, o tenha 
:tssim entrnclido c faca l'xecul:n·. Palacio do Hio de J;t· 
neiro em tres tlc OutuÍJro de mil oitoerntcs trinta c dous, 
umlectmo t.b IndepcnLleucia e do lmperio. 

FR.\;\fCISco DE L nu E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CAnvAr.uo. 
Jolo BnAuuu 1\Io~tz. 

Nicolau Pc1·eira de Campos Yri'!Jill'Íro. 
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DECHETO- DE a DE OUTunno DE 183!. 

Crêa uma escola ffC pl'imeir:l!': letras no lu~ar denominajo-Sacco 
-tio Julgado de Arraias, na ProYineia de Goyaz. 

A llrgenci:l, em Nume do Imp;•r;;tlor o Senhor D. 
I)edro ll. lia pot· bem Sanccionar, c Mandar· que 
se execute a Si~u-ninte Hcsolttt:.ão da A~sctnblt;a G ·ral 
Legislativa, tmÍltda sobre ou lra do Consc•lho Gera I da 
l)rovincla de Goya;~,. 

Artigo unieo. Fica ct·c:u1a uma c.'cola (l!~ pdmril'a::> 
letras no Lugar denomiuaJo- SaL'co- do J ulgadu tle 
Arraias. 

Nicolau Pt>t·cira de Campos Vergtwit·o~ Ministro e Se
cretario flc Estado dos Negoeiog th Itrqwrin, a~sirn o 
tenha entendido e faça executai'. Palacio tio Hio de J:l
nci t•o em tres de OctLUhl'o de rni I oi Lnf·en to.;; I ri 11 ta e dou~, 
undecimo da lndL•perHlenri:l c do Irnpcd;J. 

Fn \NCBco DE Lnu E Str.Y.\. 

Jo:m' nA Co::HA C.\n v\ LHo. 

Jo:\o BnAt.;LIO Mo~B. 

Nicolan Pereira de Campos rergw<ro. 

DECRETO- DE 3 OE ourcnn 1 DE 18:3!. 

D~sanncxa uma p1rlc (}O termo ria citla!lC tlo D~~terro, c encor
para ao Termo d:t villa de No~:;a s~~nhora da. Gra1:a de 
s. Franei~co Xavier do Sul, na P;-ovineia de Santa. Catharina. 

A Rcgcnda, em Nomr~ tlo Impcratlor o S:~nho1· D. 
retiro li' H\ por· lr~m Sanccion:tr, c .M lntlar fJIW ~e 
cx.ecutc a seguinte Resolução d t A~s:•ml}!é' Gc1-;tl Le
gislativa, tomada sohre outra do Cons~lho Geral d.t 
Província de Santa Calha ri na: 

Art. L o O tcrritorio ent1·c a margem do Norte do 
Rio ltajahy, c a margem do Sul do Sahy, na Pro\'incia 
rlc Sctnt\ Cottlnrina, !ir·a dcs:mnc.x.a ltJ do termo da dd til c 
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d-0 Dei' I riTO._ c rnem·porado ao termo da villa de 
Nossa s.._·nhora da Grara do Rio de S. Francisco Xavier 
do Sul. • 

Art. 2. o Ficam sem vigor quaesquer Leis, ou dispo· 
sições em contrario. 

Nicolau Pereira de Campos V crg-9riro, l\lill1stro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Impel'Ío, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio co 1\io de Ja
neiro em trcs de Outubro de mil oitocentos trinta c dous, 
undccimo da Indcpcndcncia c do Imperio. 

FnANnsr.o DE LniA E S1LY.\. 

Jos1~ nA CosrA CARYALuo. 
Jo1o llB.\UI.JO )ioNJZ. 

Nicolau Prrr•irrt de Campos Yt'rgueiro. 

DECRETO- DE 3 DE OUTUBRO DE 1832. 

Crêa uma. cadeira do primeiro anno de mathematlca.s na 
capital da Provincia da Parahyba. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor n. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que 
se execute- a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral 
da Província da Parahyba do Norte: 

Art. 1. o Crcar-se-ha nesta capital uma cadeira d() 
primeiro anno de mat11ematica~, cujo Lente ensinará 
a.rithmetica, algebí·a, geometria· e trigonometria. 

Art. 2. 0 O ordenado do Lente da cadeira c-reada 
pelo artigo antecedente será o de se:scentos mil réis. 

Art. 3. o O Lente da precitada cadeira será provido 
pelo Presidente em Conselho, na conformidade dos 
arts. 7. 0 e 8. 0 da Lei de Hi de Outubro de !827, pre· 
ferindo-se sempre em igualdarlr dr r-:-tz:io ns R-teharflis 
forma1l<':'- ne:-;ta Farulrbd(•. 
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Nicolau Pe1·eira de Campos Vcrgueiro, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias Jo Impet·io, o tenha 
assim entendido e faça -executar. Palado do Rio de 
Janeiro em trcs de Outubro de mil oitocentos trinta 
e dous, unde0imo da Indrpendencia c do Irnperio. 

FnANCISCO DE LutA R Sn,YA. 

Jcsi DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO :MoNIZ. 

N,·colmt Pereira de Campos Verguei r o. 

DECRETO- DE :1 DE ouTrnno DE 1832. 

Determina que haja um Boticario no Hospital de Caridade de 
S. Pedro de Alcant:na, na Província de Goyaz. 

A Rcg·encia, em Nome do Imperador o Senhor O. 
PeJro II, H 1 por bem Sanccionar, c Mandar qtie 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa, tornada sobre outra do Conselho Geral da 
Província de Goyaz: 

Art.. L o Haverá no Hospital de Caridade de S. Pedro 
de Alcantara um Boticario, que venrcr·á o ordenado 
de quatrocentos mil réis, pagos pela Fazenda Publica, 
com residencia na mesma cas1. 

Art. 2. o O di to Botica rio será obrigado a en5inar 
chimica e pharmacia a todas : s pessoas, que se de~ 
dicarem a aprendet·, dando aula tres horas por dia, 
além de manipular os remedios. 

Art. 3. o Dará de trrs em tres mezcs parte ao Pre~ 
sidente da Província do numero dos seus discípulos, 
sua applicação, adiantamento e t~onducta. 

Art. 4. 0 Os discípulos não poderão exercer esta fa
culdade sem se mostrarem JJabi li ta dos por meio de 
exames. 
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A r L. :J.-> Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

Nicolau Pereira de Cunpos Vergueiro, Ministro e 
Secretario tlf' Estado dos Negodos do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em tres de Outubro tle mil oitocentos trinta 
c dous, undecimo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LBIA E SI L V A. 

los~ DA CosTA CARVALHo. 

JoÃo BRAULlO MoNIZ. 

Nicolau. Pereh'a de Campo.ç Vergueiro. 

DECRETO- DE :: DE OUTUBRO DE 18~~::!. 

CJ'ê:l. uma escola de primeiras letras pelo ensino muluo !la 
povoação de Tamhaú, na Provincia da Parahyl.Ja. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Sanccionar c Mandar que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa, tomada sobre outra do Conselho Geral 
da Província da Parahyba do Norle. 

Artigo unico. Fica crearla na povoação de Tambaú 
, da Província da Para!Jyba do 'Norte urna escola ele 

primeiras letras pelo ensino mutuo: a qual será pro
vida c regulada segundo as disposições da Lei de H> 
de Outubro de 1827. 

Ficam revogadas todas as Leis e Resoluções em con
trario. 

Nicolau Pereira de Campos V crgueiro, Ministro e 
Seaetario de Estado dos Negoeios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça Axecutar. Palacío do Rio de 
Janeiro em tres de Outubro de mil oítocAntos trinta 
e dons, undecimo da Indepcndcncia e do lmperio. 

PARTK I. H. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHo. 
JoÃo BRAULIO MoNiz. 

Nicolau Pereira de Campos Vergu.eiro. 
~~ 
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DECRETO- DE tO DE OUTUBRO DE !83~. 

Approva a aposentadoria concedida a Joaquim José Ferreira 
Chaves, no lugar de Almoxarife dos Armazens da Marinha 
da Côrte. 

A Regencia , em Nume do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Houve por ben;t Sanccional', e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico. Fica aposentado com ordenado por 
inteiro 1oaquim José Ferreira Chaves, Almoxarife que 
foi dos Armazens da Marinha da Corte, por Decreto 
de i9 de Agosto de 1828. 

Antero José Ferreira de Brito, do Conselho de Sua 
:Magestade Imperial, Ministro e Secretario de EstaJo 
dos Negocias da Guerra, incumbido interinamente da 
Repartição da Marinha, o tenha assim entendido o faça 
expedir os despacho~ necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos trinta 
e clous, undecimo da Independencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lil\fA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

Jo:\o BRAULIO Mo~Iz. 

Antero José Ferreira dP llrito. 

L El --DE i2 DE OUTUBRO DE 1832 

Ordena que os Eleitores dos Deputados para a seguinte Legis
latura, lhes confiram nas procurações, faculdade para refor
marem alguns artigos da Constituição. 

A Regnncia, ·em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Faz saber a todos os Subditos do Imperio que a 
Assembléa Geral Legislativa Decretou, e Ella Sanccionou 
a Lei seguinte: 

Artigo unir.o. Os Eleitores dos Deputados para a se
guinte Legislatura lhes conferirão nas procurações es-
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pecial faculdade para reformarem os artigos da Cons
tituição, que se seguem: 

O Artigo quarenta e nove, a fim de poder o Senado 
reunir-se independente da Camara dos Deputados, quan
do se converter em Tribunal de Justiça. 

O Artigo setenta e dous na parte, que exceptua de ter 
Conselho Geral a Província, onde estiver collocada. a Ca
pital do Imperio. 

Os artigos setenta e tres, setenta e quatro, setenta e 
seis, setenta e sete, oitenta, oitenta e tres paragrapho 
terceiro, oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e 
seis, oitenta e sete, oitenta e oito, e oitenta e nove 
péHa o fim de serem os Conselhos Geraes convertidos 
em Assembléas Legisla ti v as Pro v inciaes. 

O artigo cento e um paragrapho quarto, sobre a 
approvação das Resoluções dos Conselhos Provinciaes 
pelo Poder Moderador. 

O artigo cento e vinte tres, para o fim de que a 
Regencia Permanente seja de um só membro, e quanto 
á fórma de sua eleição. 

Os artigos cento e trinta e sete, cento e trinta e oito, 
cento e trinta e nove, cento e quarenta, cento e qua
renta e um, cento e quarenta e dous, cento e quarenta 
e tres, e cento e quarenta e quatro, para o fim de ser 
supprimido o Conselho de Estado. 

Os artigos cento e setenta, e cento e setenta e um em 
relação á reforma, que se fizer no artigo oi tenta e tres 
paragrapho terceiro. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem o co
nhecimento, e a execução da referida Lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão intei
ramente como nella se contém. 

O Secretario de Estado dos Negocias do Imperio a faça 
imprimir, publicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de 
Janeiro aos doze dias do mez de Outubro de mil oi to
centos trinta e dous, undecimo da lndependencia e do 
Jmperio. 

FRAN,asco DE LniA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAUI.IO MoNiz. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 
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Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislatü,a, que 
Houve por bem Sanccionar, em que se ordena que os Eleitores 
dos Deputados para a seguinte Legislatura lhes conferirão 
nas Procurações especial faculdade para ref'ormarern os ar
tig_os da Constituição desigri«dos no mesmo DecretfJ, como 
acuna se declara. · 

Para Vossa Magcstade Imperial ver. 

Bento Francisco da Costa Aguiar de Andrada a fez. 

Hegistrada a fi. 197 do Livro 5. o de Leis, Alval'ás, e 
Cartas. Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio em 
!9 de Outubro de 1832.- Albino dos Santos Pereira. 

Honorio Hermeto Carneiro Leào 

Sellada na Chancellaria do Imperio em 20 de Outubro 
de !832. 

João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negoeios do Imperio 
foi publicada a presente Lei aos 23 de Outubro de 1832. 

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. 

DECRETO - DE 13 DE OUTUBRO DE 1832. 

Determina que a Provincia do Piauhy dê dous Deputados á As
sernbléa geral legislativa. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senbor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
c!lte a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legisla
tiva: 

Art. i. o A Província do Piauhy dará d'ora em diante 
dous Deputados á Assembléa Geral Leaisla tiva deste Im-
perio. '"' 
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Art. 2. o Ficam revogadas todas as disposições legisla
tivas em contrario. 

Nicolau Pereira de Campos Vcrgueiro, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperío, o tenha as
sim entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em treze de Outubro de mil oitocentos trinta e 
dons, undecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SlL VA. 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoXo HRAULIO MoNIZ . 

.Nicola.u Pereira de Carnpos Vergtteiro. 

DECRETO- nE 13 DE OUTUBRO DE 1832. 

Faz extensivo a todas as Províncias o Alvará de !O de Oulu· 
bro de f7õ4, que marcou as assignaturas e emolumentos ás 
Justiças das Comarcas Mineiras. 

A Hegencia, em Nome. do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, c MandaT· que se exe
cute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. Ficam extensivas a todas as Províncias 
do Imperío as disposi1;ões do Alvará dedezdcOutubrode 
mi I setecentos cincocnta e quatro, que marcou as assig
naturas, e emolumentos ás Jusiiças das Comarcas Minei
r·as, e revogado o outro Alvarã da mesma data, que de
clarou os salarios, e assignaturas das Justiças nas Co
marcas, de beira-mar e sertões. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 1\linistro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha as
sim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em treze de Outubro de mil oitocentos trinta e dous, un· 
decimo da Imlependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULio 1\ioNIZ. 

Nicolau. Pereira de CamtJOS Veryueiro. 
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DECRETO- DE 13 DE OUTUBRO DE 4832. 

Approva com algumas alterações diversos Decretos do Governo 
relativamente ao corpo de guardas municipaes da Côrte. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Tem Sanccionado, e Mànda que se execute a 
Resolução seguinte da Asscmbléa Geral: 

Ar. 1. o Ficam approvados os Decretos de> Governo de 
vinte e dous, e vinte e nove de Outubro de mil oitocen
tos trinta e um, e de cinco de lunho, e cinco de Julho de 
mil oitocentos trinta e dous, expedidos em conformi
dade do Artigo terceiro da Lei de dez de Outubro de mil 
oitocentos trinta e um, com as seguintes alterações: 

Art. 2. o Os cidadãos que se alistarem no Corpo das 
Guardas :Municipaes Permanentes, serão engajados por 
tempo certo, não se admittinllo nunca por menos de um 
anno. 

Art. 3. e O deleixo, ou negligencia, e as faltas de ser
viço, não especificadas no Decreto do vinte e dous de Ou
tubro de mil oitocentos tl'inta e um, poderão ser puni
das independentemente de Conselho, com prisão até oito 
dias, por ordem dos Commandantes dos Corpos. 

Art. 4. • O primeiro Sargento de cada companhia, 
além do soldo que lhe compete, vencerá de mais que os 
segundos a gratificação de dous mil réis mensaes, e usará 
de um distinctivo, que o faça conhecido na sua compa
nhia, determinado pelo Governo. 

Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Secreta rio 

de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim enten
dido, e faça executar com os despachos necessarios. Pa-
1 a cio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de miloi
tocen tos trinta e dous, undecimo ua lndependencia e do 
lmperio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNlZ• 

Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
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DECRETO-DE t3 DE OtrrU.BRO DE 1832. 

Approva a apo.scntadoria concedida a Antonio Fra.ncisco Li na 
no lugar de Contador de l\Iarinha. 

A Regencia, em Nome do ImperJrlor o Senhor 
D. Pertro H, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução ela Assembléa GerJl Legis
lativa: 

Artigo uni co. Fica approvada a aposentadoria conce
dida por Decreto de 25 de Abril de 1832, a Antonio 
Francisco Lima, Contador de Marinha, com seu ordenado 
por inteiro. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do H.io de Ja
neiro em treze de Outubro de mil oitocentos trinta e 
dous, umlccimo da lndependcnci(l c do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO l\IoNIZ. 

Nicolan Pereira do Campos Vergueiro. 

DECRE'fO- DE 13 DE OUTUBRO DE 1832. 

El'ige em vi lia com a denominação de villa do Porto Bello a po
voação das Garoupas, na Provincia de Santa Caharina. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Ir, Ha P'H' bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le~·is~ 
lativa, tomada sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia de Santa Catharina: 

Art. i. o Fica erigida em vllla com a denomin:1ção 
de vtlla do Porto Bello na Província de Santa Catharina 
a povoação de Garoup~1s, contentlo seu termo desde a 
margem do norte do Rio das Tejucas Grandes até a do 
sul do Rio de ltajahi. 
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Art. 2. o Os habitantes da nova villa súmente princi
piar<io a gozar da independencia dos antiqos distríctos, 
depois que fizerem á sua custa a casa da Ca :nara Muni
cipal, a Cadêa, julgadassufficwntes por inspecção da au
toridade competente. 

Art. 3. o Ficam crcados todos os officios necessal'ios. 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Ja
neiro em treze de Outubro de mil oitocentos trinta e 
dous, nndecimo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SIL \'A. 

JOSÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoA.o BRAULio 1\lol'az. 

Nicolan Pereira de Campo.~ Vtt[Jueiro. 

DECRETO- DE i9 DE OUTUBRO DE !832. 

Declara cidadão brazileiro ao Bacharel João PJ·ocopio Lopes Mon
teiro. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa : 

Artigo unico. O Bacharel João Procopio Lopes Monteiro 
é cidadão brazi leiro, e como tal está no gozo de todos os 
direitos, que lhe competem pela Constituição do Im
perio. 

Nicolau Pereira de Campos Vergneiro, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nego~ios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça exrcutar. Palacio do Rio de Ja
neiro em dezanovc de Outubro de mil oitocentos trinta 
e dous, undecimo da Independencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CostA CARVALHo. 

JoÃo BRAULIO Mo~IZ. 

Nicolau Pe-reira de Campo.~ r ergueiro. 
··1"\~t:\.:.FIP,p .f<:,r'!\:.1" 
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DECRETO - DE 19 DE ourunno DE t8;l2. 

Crêa o lugar rk Cirurgião do partido publico, na capital da 
.Província doPiauhy. 

A Regenr.ia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ha por bem Sanccionar, e ~[andar que se 
execute a seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Legís· 
lativa, tonnda sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia do Piauhy: 

Artigo unico. Fica crcado na capital da Província do 
Piauhy o Iug:1r de Cirurgião do partido publico, com o 
ordenado de oitocentos mil réis annuaes, pagos pela 
Fazenda Nacional; obrigado o facultativo, que fdr pro
vido no li ito lugar, a curar não só todos os pobres, que 
se recolhem pr('sentemente ao Hospital Militar, como os 
militares, e a servir para o futuro no Hospital de Cari
dade, que se tem de estabelecer; manclantlo·so pôr a 
concurso mesmo na Côrtc do Rio de Janeiro, visto a total 
falta, que ha na mesma Provincia, de semelhantrs félcul
tativos. 

Nicolau Pereira de Campos v.~rgueiro, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocias do Imp.Tio, o tenha 
:1ssim entendido c fnça executar. Palacio do Rio de 
Janeil'o em dezanovc de Outubro de mil oitocentos 
trinta e uous, undecimo da Indcpendencia c do Imperio. 

FRA~CISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosrA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO MoNIZ. 

Nicolau Pereira de Campo.c; Yerqueiro. 

DECRETO- DE !!) DE OUTUBRO DE :l832 . 

. .\ pprova o ordenado arbitrado para a cadeira do ensino da língua 
franceza creada na capital da Província da Parahyba. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor 
n. Pedro H, Ha por hf'm Sancrionar, e Mandar rpw se 

PARTE !. t:;. 
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execute a seguinte Resolução da AssembléJ GcrJl Lc2ís .. 
la ti v a : 

Fica approvado o or.lcnado annu:-d de qninhentos nltl 
rt~is arbitrado pelo Presidente em Con~elho p:~ra a ca
deira de ensino da liugua franccza errada na cidade da 
Parahyb1 tlo Norte. 

Nicolau Pereira tle C'1mpcs Ycrgueiro, 1\linislro c 5c
rretario de Estado dos Negocias do l111pcrio, o lenha 
assim entendido c faça e\ecutar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dczanovc de Outubro de mil oilocentcs trinta 
e dou . .:, umlccimo da Indcpendenci:l c do Imperio. 

Fn \;\cisco DE LniA E SILVA. 

Jo~r-: DA CosTA CARV,\LJIO. 
JoÃo BRAULIO l\fo:-nz. 

Nicolan Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO-DE w DE OUTUBRO DE 183;:2. 

Approva o ordenado arbitrado para a cadeira de primeiras letras 
de meninas da capital da Província da Parahyba. 

A Rcgencia. em Nome do Imperallor o Senhor 
D. Pedro Il, Ha por bem S:mccionar c Mandat· que se 
execute a seguinte Resollu;ão ela Asscmb!é:t Geral Le
gi~la ti v a : 

Fica approvaJo o ordcnatlo annual fle quatrocentos 
mil réis, arbitrado pelo Presitlentc em Conselho para 
a caueira do pt·imeil'as lettra:1 tle menina . ., na eidaue 
da Parahyba do Norte. 

Nicolau Per·eira de Campos Vcrguciro, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias do Impcrio, o tenha 
assim entendido c faca executar. Pabcio do lUo 1'e 
Janeiro <'lll dczanovc ·de Ontubro de mil oitocentos 
tr·inta c dons, undecímo da lndcpendcncia e 1lo Im
perio. 

FR.\~Cisco DE Lm.\ E SILVA • 

.ro~É DA CosTA CAHYALIIO • 

.JoÃo BRAULIO :Mo;-;1z. 

Nicolau PrreiJ'{t de Crunpo . .;; Vet'!JIIf~iro. 
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DECRETO- DE t9 DE OUTUBl\0 DE 183:!. 

Marca o orJ~nallo do"> llih!iothccarios das Bihlinthccas Publicas 
de Olinda, Rio de Janeiro e S. P . ..tUlo. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Stmhor 
D. Pedro li, Ha por bem Sancciona,·, e Manti;Jr que se 
execute a seguinte R~solução da Assembléa Geral Le ... 
gislativa: 

Art. l. 0 0-;BlbliolhecariosdasBibliothccasPublicas, 
crcaclas nas cidades de Olinda, Ri() de Janeiro, c 
S. Paulo, vencerão o onlenado annual de oitocentos 
mil réis. 

Art. 2.° Ficam revogadas tollas as disposições em 
contrario. 

Nieola·1 Pcrt'ira de Campos Verguciro, Ministro e Se
cretario de E"tado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Pall!cio do Rio de 
J~mt>iro em dezanove de Outubro de mil oitocentos 
trinta c dou:->, undccimo da lndependencia e do Im
pcrio. 

FRA~ClSCO DE LDIA E SttYA. 

Jos1~ DA CosTA CARVALHO. 

ltüO BR\VLIO lUON!Z. 

Nicolau Pereira de Campos Verguetro. 

DECHETO DE 20m: ovrunno DE 183!. 

Declara a quem compele a jurisdicção nos processos em que os 
Juizes de Pa,z ou Supplentes em exercicio, tiverem de ser 
parte. 

A ncgcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, Tem Sauccionado, e Manda que se exe
rutc a Hrsolução seguinte da AssernlJiéa Geral: 

Artigo unico. Quando qualquer Juiz de Paz, ou Sup
plcnte em effectivida~le tiver de ser parte nos Juizos de 
Jlaz, ser;\ parJ esse fim Juiz competente o immediato 
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em votos no mesmo districto, ou o Juiz de Jlaz mais 
vizinho, qual o autor escolher. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão~ Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim 
entendido, e faça ~xecutar com cs despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Outubro 
de mil oitocentos trinta e dons, undecimo da Indc
]1endcnda e do lmperio. 

FR.\:\'Cisco DE L oi A E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jo,\o BHAULIO l\Io:qz. 

11 o no do Jicrmcto Carneiro Ledv. 

LEI- DE 23 DE Ot:TUlliW DE 183':!. 

Sobre naturalisação dos estrangeiros. 

A Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, Faz saber a totlos os Subditos do Impcrio, 
que a Assr.mbléa Geral Legislativa Decretou, c Ella 
Sanccionou a Lei seguinte: 

Art l. o O Governo fica autorizJtlo a conceder carta 
1lc naluralisação, sendo requeritla, a todo o estran
geiro, que provar: 

§ l. o Ser maior de vinte e um annos. 
§ ~.o Que se acha no gozo dos direitos civis, como 

cidadão elo p:1iz, á que pertence, sal v o se os houver per
dido por motivos absolutamente políticos. 

§ 3. o Que tem declarado na C:tmara do municipio 
de sua residencia s:ms princípios religiosos, sua patria, 
e que pretende fixar seu domicilio no Brazil. 

§ 4. o Que tem residido no Brazil por espaço de quatro 
annos consecutivos, depois de feita a declaração men
cionada no paragrapl10 antecedente; excepto SC', domici
liados por mais de quatro annos no lmperio ao tempo 
da promulgação desta Lei, requererem dentro de um 
anno carta de na! uralizaç.ão. 
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~ C.>. o (lu,~ ou ú possuidor de unns de raiz no Braz i I, 
ou nelle tem parte em fundos de algum estabelecimento 
industrial, ou exerct~ alguma protis~ão util, ou em fim 
vive honestamente do seu trabalho. 

Art. 2. o São sujeilos unicamente á prova do par:t
grapho terceiro. 

~ t. o Os casauos com Brnileira. 
s 2. 0 Os que domiciliados no Brazil forem inven

tores~ ou introductores de um gencro de intlustria 
qualquer. 

~ 3. o Os que ti r c rem adopt:ldo um llrazilciro, ou 
Brazileira. 

~ ~. 0 Os que houverem fdto uma on mais campan1Ja-; 
em serviço do Brazil, ou em sua defesa tiverem siJo gra
vcmen te feridos. 

~ ti. o Os que por scns talentos~ c liltt'raria reputação 
tiverem sido admittitlos ao .Ma~isterio das l:niversi
datles, Lycêos, Academia:-:, Oil Cursos Jurídicos do Irn
pcrio. 

~ G. 0 Os que por seus rele\antcs fcitcs a favor llo 
Braz i!~ c sobre pr0posta do PodtT Execu 1 i v o, forem 
declaratlos twncmeri tos pelo Corpo Legisla li v o. 

Art. 3. 0 O fillw Lle cidarlão nalurali~a lo, nascido 
antes da naturalisação Lle seu pai, e maior de vinte e 
um annos, obterá carta de naturalisaç<lo, declarando 
unicamente 11a Camara :Municipal do districto de sua 
rcsidencia, que q ncr ser cida'lâo brazileí r o, e provamlo 
que tem um meio honesto de sub::;istencia. 

Art. ~.o Haverá em tod;:s as Camaras Municipacs 
elo Imperio um livro, omlu por despacho do Presi
::lente dcllas se lançarão a' declarações do para!:!rapho 
terceiro do artigo primeiro; a~ fJuacs assignadas por 
seus autores, scriTo por ordem do mesmo Presidente 
em cada semestre publicadas pelos pcrio!licos do muni
cípio, c na falta tlcsles pelos da Cé!pital da Provinda 
respectiva. 

Art. 5. o Para se obter o despacho mcncionaclo no 
artigo antecedente é mistet· provar por documentos, 
OU por OU(ro CJHalqucr gcnero UC IJrOYa legal, OS fCfJlli

SÍtOS Jos parr1graphos primeiro, c segundo do mesmo 
artigo primeiro, nos casos, em que rlles são exigidos: 
sendo porém rcgr;1, que as dcc!araçüe~, t:crtillões, ou 
attcstados sobre tacs objecto~, vassauos pelos Agentes 
Diplomaticos, ou Consulares da nação respectiva, farão 
sempre por si só prova sufficicnte para o indicado llm. 

Art. 6. o Fica pcrtenc\~nclo an~ Juizes de Paz elas frc
guczia~, rm que moram o:; (':;;trall,!.::eiro:;, que inten'am 
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ll:1turalis::tr-SL', o tomar, c julgar por sentença as habi
ltLaçõc.; requeridas por esta Lei, seguindo-se em tudo 
a praxe adoptalla em ca<;os semelhantes. 

Art. 7. 0 ObtiLla a sentença~ a parte requererá com clla 
a sua naturalisação ao Governo, ou pelo intermedio 
do PrrsiLlentc da respectiva Província, ou dir~ctamente, 
t.Iiriginuo-sc ao Ministro do Impcrio. 

Art. 8. o Se algam naturalisando fallecer depois de 
haver pr0enchiuo as furm::tlidacles prescripta~ na pre
sente Lei, cllas aproveitarão á Yiuva, se fór cstran
gcin:, para obter carta de naturalisação. 

Art. 9. o As cartas de naluralisação não poJerão surtir 
r1Teito algum, sem que, cumpridas, e registradas nas 
C·tmaras 1\Iunicipacs das rcsidcncias dos outorgados, 
nellas prestem clles juramento (ou promrfs::t) de ob~~
diencia c fidelidade áC·mslituição, c ásL"is do paiz, ju
rando ao mesmo tempJ (ou promettcnilo) reconhecer 
o llrazil por su1 p·1 tl'ia Llaquelle di:l em diante. E nesta 
occasião p:1garüo a quar1tia de doze mil e oitocentos réis 
plra as dcspczas (lJs mesma:; Cunaras Municipaes. 

Art. 10. Na occasião, em que se fizer o registro acima 
inJicado, declarar-se-lu em livro para isso dcstin:1do, 
se o inuiviuuo naturalisado é ca,atlo, ou solteiro; se 
rom Brazilcin, ou cstrJngeira; Se~ tem filhos, c quantos; 
de que sexo, idaJc, religião, estado, c quaes as terras 
de suas naturalidades. 

Art. H. As C·lmaras Municipacs mandarJo publicar 
no principio do cala :mno, pelos prrioJicos de seus 
municípios, c na f a I ta destes pelos da C 1 pital da Pro
vincin, u:n mtlppa circumstanciado de todos 03 estLlll
gciro~, que se Haluralis::u·am, e su1s qualificaçõ8s. 

Art. :1.2. Todos os e3tr,mg·ciros natnralisados antes 
da puhlic:tção desta Lei declararão seus nomes nas Ca
marLts Municip :os ue suas rcsidencias, assignado-os em 
o livro, que deve SC'n'ir· (le registro commum de todos 
os cs !ra:1gcir~.;s na lura lis1dos, além dos mencionados 
nos al'l igos quarto, nono~ e de c i mo, sob p:ma de pa
garem viute e cinco mil réis, caso não o façam dentro 
de seis mczes Lla publicação desta Lei nos seus muni
cípios. 

Art. 13. Ficam revoga<.las as disposições em con
trario. 

1\bnda por t:mto a todas as Autoridades, á quem o 
conhccimcnlo, c a execução da referida Lei pcrtencPr, 
que a cumlH'am, c façam cumprir, c guardar tão in
teiramente como nclla se contém. O Sccrotario de Estado 
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dos Negocios do Imprrio a faça imprimir, puhlic:H', c 
correr. Dau:1 no Palacio tlo Hio de J:~nciro aos vinte c 
Ires dias do nH'Z de Oatubro de mil oitocento:3 trinta c 
dou~, undccimo da lnJcpcmlcncia o do Imperio. 

FaA~cisco DE LniA E SILV.\. 

JosÉ DA CosTA C.\RV.\LHo. 
Jo.\o BnAlLIO ~1mnz 

Nicalau Perei1·a de '.Jampos Vergue ira. 

Cr1rta de Lei pfla (j](al Vossrt Jfagestade Imperial Manda 
r.rf'cutar o Dí'creto da Assembléa Gn·al Lr>gislatü,a, que 
lloure por bem Sanccionar, autorüado o Governo a concede/' 
carta de naturali.'iarão, srmdo requerida, a toda o estran
geiro que tn'at1at' o.~ reqnisitos no mesmo Decreto e.r:igidos: 
t e.~tabelecendo Jll'oridencia.s a respeito; lado wt (drma acima 
tüclarwla . 

Para Vossa Magestadc Imperial ver. 

Bento Francisco ll(t Costa Agniar de Andrada a fez. 

Registrada a folhas 201 do Livro :'i. o de Leis, Alvarás, 
e cartas. Secreta da de Estauo dos Negodos do lmprrio 
em 3 de Novembro Llc 18:32.- Albino dos Santos Pereira. 

l!onorio Ilermeto Carneiro Lelio. 

Scllada na Ch3ncellaria (lo Impcrio em;) <lc Novembro 
de !832. 

Joâo Carneiro de Campos. 

~esta _Secretaria de Estado dos Ncgocios do Impcrio 
fot publicada :.1 presente Lei aos 8 Llias do mez de No
vembro de 18:32. 

L1ti:J Joaquim do8 Santos Marrocos. 
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DECHET0- DE ~3 DE ouTr;nno nr. 1832. 

~farca os ordenados do.s empregados do Arsenal de Guerra d:t 
Côrte. 

A llcgcncia, em Nome do Imperador o Senhor O. 
Pedro li~ S1ncciona. c l\bnJa fJUC se execute a seguinte 
Hesolução da Assembléa Gera I Legislativa: 

Art. J. o O Director do Arsenal de Guerra ela Corte 
ferá o ordenado annual de um conto c seiscentos mil 
réis, incluído o soldo ele sua patente. 

Art. 2. 0 O Vicc-Director terá nm conto c duzentos 
mil réis, inclnido da mrsma sorte o soiJo de sua pa
tente. 

Art. 3. o O Pedag-ogo dos Aprendizes menores terá 
a gratificação meusal Jc trinta mil réis. 

Art. .i. o Os Officiacs ~l:l Secretaria~ c os Escl'iptu
rarios da Contadoria do dito Arsenal terão os mesmos 
ordenados, qne respectivamente percebem os Escriptu
rarios da Thcsouraria da Prorincia do Hio de Janeiro. 

Art. o. o O Secretario, c o Contatlor perceberão o 
mesmo ordenado que o Otncial-maior da dita Thesou
raria. 

Art. 6. o O Pagador terá um conto c seiscentos mil 
réis, podendo nomear um Fiel de sna escolha pago á 
sua custa: o A 1 moxal'ife um conto de réis: os Esc ri vãcs 
do Almoxarifado oitocentos mil réis rada um: os Fieis 
do mesmo f{Uatroeenlos mil réis cada um: o Comprador 
quatrocentos mil réis: os Apontadores~ e Porteiros, 
terão o mesmo, que percebem os Contínuos da dita 
Thesouraria. 

Art. 7. o Ficam revogaJas :1s disposiçues em con
trario. 

O Brigadeiro Antero José Ferreira de Brito, Ministro 
e Secretari.o de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido, e o faça executar com os despachos 
necc~saríos. Palacio do I\io Janeiro em vinte e tres de 
OutubrJ de mit oitocentos trinta c dous, undccimo 
da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

FnAi\CISco DE LIMA E SILVA. 

Jo~I<: DA CosrA CARVALHo. 
JoÃo BruuLTO .MO.\"Il.. 

Antero José Fcn·r'im tle Brito. 
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DECRETO-DE 23 DE OUTUBRO DE i832. 

t1:leva a somma applicada para pagamento das pruas e crêa. 
impostos com applicação ao pagamento dos juros das apolices 
para este fim emittidas. 

A Re~encia~ em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pcclro li~ Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis· 
la ti v a : 

Art. i. o A som ma applicada pelo Decreto de sete de 
Novembro de mil oitocentos trinta e um ao p1gamento 
d~1s preza~., fica elevada á quantia de quatro mil e qui· 
nhen tos contos., nos termos Jo artigo unico do mesmo 
Decreto.., dando o Governo conta do estado da liquida
dação, e conclusão deste negocio. 

Art. 2. o Pard. o pagamento dos juros~ e amonizaçâo 
das apolicrs emittidas, em virtude deste e do citado JJe· 
ereto de sete de Novembro~ além da consignação já de· 
cretada na Lei do Orçamento.., applicar-se-ha: 

~ L o O que demais produzir a decima urbana rxtrn· 
dida até uma legua além da actual demarca.;ão nesta ci· 
Jade, e villa real da Pl'aia Gr;mde. 

~ ':2. 0 0 producto de uma SC!..mnda UCCÍill:l sobre OS 

predios urbanos das col'pora(~ões de mã:u-morta não 
excrptuaclas deste imposto. 

Art. 3. o Estes direi tos s:'rJo arrec~adodcs pelo The· 
souro Publico, e entrarJo immerli<llamentt' p1r1 a Caixa 
de Amortização. E no c::tso de não lwstar a consignação 
decretada j Ul1 ta BlCll te CO In OS J•roduc tOS indicados\ 
será aquella C a i xa suppriLla pulas l'cnd;JS da A Ha nucga. 

Art. 4. o Ficam sem vigor todas as Lei3 Bm con
trario. 

Bento da Silva Lisboa, do Conselho de Sua l\Iagrsta1e 
Imp~·rial, Ministro e Sl'cretario tle Estado dos Negocias 
Estran~eiros, o tenha assim enteudido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte e Ires de Outubro 
de mil oitocentos trinta e dom:, undccimu da lndepen .. 
dencia e do Irnperio. 

PARTE l. 16, 

FRANCisco DI<: LntA E SILVA. 
JosÉ DA Co.-TA CARVALHo. 
JoÃo Dn.u;LIO 1\toNIZ. 

Bento da Silva Lisboa. 
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DECRETO- DE 23 OE OUTUBRO DE t832. 

Declara cidadão brazilriro Francisco Antonio de Sá Barr~to. 

A Regencia, em Nome do lmpetador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanl'cionar, e M~ndar que Sl~ exe
cute a seguinte Resolução da A::srmlJiéa Geral Lcgis
lath·a : 

Artigo unico. Francisco Antonio de Sá Barreto está 
no gozo dos direitos de cidadão brazileiro, e é Official 
do Exerci to do Brazil. 

Nicolau Pereira de Campos Yergueiro, Ministro e 
Secretario de Estado dos ~egocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e tres de Outubro de mil oitocentos 
trinta e dous, undecimo ua InJepcndencia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SJLYA. 

Jost DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO :Mo.NIZ. 

Nicolau Prrfira ri f CmnJiOS Yergueiro. 

DECRETO- DE 23 DE OUTUB~O DE 1832. 

Dec.lara cidadão hrazileiro a José Lima. 

A Regencia, em Nome do Impera,Jot· o S(')nhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e Mandar que se exe
cute a seguinte Hesolução da AEsembléa Geral Legis
lativa: 

Artigo unico. José Lima, natural da Província de 
Pernambuco, está no gozo dos dit'eitos de cidadão Lra
zileiro. 

Nicolau Pt>rejra de C:1mpos Ycrgneiro, Minü:tro e 
Secrl'tario dt• Estado do.;; Nt•gorios d(1 lmperio. assim tt 
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tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio d@ 
Janeiro em vinte e tre:S de Outubro de mil oitocentos 
trinta c dous, unclecimo da lndept'ndencia e do lmperio. 

FRANCisco DE LutA E SILVA. 

Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BnAULIO .1\foNIZ. 

Nicolan Pereira de Campos Ve.r!Jueiro. 

DECRETO- D~ 23 DE ouTunRo DE 183z. 

Autoriza o tloverno para deferir os requerimentos dos Empre
gados Diplomatícos e Consulares que reclamam pagamento 
de vencimentos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Sanccionar, e 1\landar· que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorizado para de
ferir 03 requerimentos dos Empregados Diplomaticos 
e Consulares, que reclamam pagamento de ordenados, 
differenças ele cambio, e ajudas de custo, tendo em vista a 
Resolução de onze de Novembro de mil setecentos qua
renta e seis, e o artigo trinta e sete da Lei de quinze 
de Novembro de mil oitocentos e trinta, e applicando 
para isso o saldo que existe na Repartição dos Negocios 
Estrangeiros. 

Bento da Silva Lisboa, do Conselho de Sua 1\fagestade 
Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros, o tenha assim entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Outubro de 
mil oitocentos trinta e dous, undecimo da Independencia 
e do Imperio. 

FRANClSCO DE LIMA E SILvA. 

Jos~ DA CoSTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bento da Silvft Lisboa" 
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DECHETO- DE 23 DE OUTUDflO DE {832. 

D 'tcrm i na que as eleições para a 3. a Legislatura sejam feitas pelas 
Instrncções de i6 de Março de i82~ c mais disposj1;ücs relativas. 

A Regenr,ia , em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, Ha por bem Sanrcionar, c Mandar qnr se 
exccu te a seguinte Hcsolução da Asscmbléa Geral Le-
gisl:Itiva: · 

Artigo unieo. As eleiçijes para a tcrcrira proxima Lc
gislatun, c as que tiverem lugar dur~mtc a mrsma, serão 
feitas pelas Instrucçõcs de vinte e ~eis de Março de mil 
oitocentos v in te e qu:-~ tro e mais disposições posteriorc s 
l'elativ:Js ao mrsmo objecto. 

Nicolaa Pceeira de Campos Ycrgueiro, .1\finistro e 
Secretario de E:.;tado rlos Negocios do Impcrio, assim o 
tenha entendido e faça cxecuwr. Palacio do Hio eleJa
neiro em vinte e tres do Outnhro de mil oitocentcs 
trinta e dous~ undccimo da Indcpendencia e do lm
:perio. 

FRANCISCO DE L IM.\ E StLVA. 

Josi~ DA CosT \ CARVALHO. 

JoÃo BRAULlO 1\IONIZ. 

Nicolan Pereira de Campos Vergrteiro. 

DECRETO- DE 23 DE OVTUBRO DE 1832. 

Sobre a navegação dos rios Doce e Jequitinhonha, abertura de es
tradas e reparação das existentes na direcção da Província 
de Minas Geraes para as da Bahia e Espírito Santo. 

A Re2 encia , em N orne do Imperador o Senho·r 
D. Pedro 11, Ha por lJem Sanccionar, e Mandar que se 
execule a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gisla ti v a : 

Art. I. o O Governo promoverá as emprez~s da nave
gação do Rio Duce, e Rio Jequitinhonha, e seus con
fluentes, assim como a aberlura de novas estradas, e a 
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rep :raç;lo <las existentes na direcçJo da Província de 
l\l1uas Geraes p:1ra as Províncias da Bahia c Espírito 
Santo. 

Art. 2. 0 Para rste fim fica o Govrrno a'Jtorizado a 
convocar companhias dentro, e fóra do Imperio, organi
zadas de socios na Luraes ou e.strangei r·cs. Elias formarão 
os estatutos de sua administração, e economia interna. 

Art. 3. o O Governo, ouvindo o Presidente em Con
selho da Provinda, em que a obra fúr projecLtda, 
celebrará com os cmprczarios todos c qu:1esquer con
tractos em conformidade das condicões da Lei de vinte e 
nove de Agosto de mil oitocentos 'vinte e noYe, e 
quando p·1rcça conveniente, autorizar{! aos Presidentes 
em Conselho a convocar e promoYer taes associações 
para a em preza em geral. Os con Ira c tos serão enviados 
ao mesmo Governo para a sua approvação. 

Art. 4. o Alóm ll:ts concessões dos terrenos alagadiços, 
e pantanosos, que se aproveitarem em virtude de taes 
obr:.~s na fórma do art. ü. o da citada Lei, fica o GoYerno 
autorizado a conceder mais oito sesmarias de legua 
quadrada naquellcs pontos que forem escolhidos pelas 
comp:mhi:1s nas margens de um c outro rio, sendo de 
propriedade n:1cional na fórma do Decreto de quinze de 
Dezembro de mil oitocentos e dez<Jnove. 

Art. 5. o O Presidente em Conselho da respectiva Pro
vinciü fica autorizado a mandar levantar no mais curto 
prazo a planta das estrad::~s, que se dirigem á beira-mar, 
ouvindo as Camaras do terrilorio, sobre as que são indis
pcnsaveis ao commercio da Província p tra serem pre
feridas na reparação, assim como das novas julgadas 
necessarias ao commodo dos povos. 

Art. G. o As plantas ou planos das estradas, rios, e 
canaes, depois de haverem sido revistos pelos respectivos 
Presidentes em Cúnselho, suhirão á approvação do Go
verr.w, e obtendo-a serão entregues áquella companhia, 
com quem se houver conlractado, sendo com tudo per
mitticlo ás companhias representar ao Governo sobre 
qualquer melhoramento, que na execução possa occorrer. 

Art. 7. o O Presidente em Conselho marcará o quan
tit:-~tivo do direito de portagem sobre o uso das passagens, 
regulando-se pelo <lrt. 8. o da referida Lei. Igualmente 
marcará as barreiras em que as companhias hão de 
cobrar a taxa, que se deve pagar nas estradas, pontes, 
rios, ou canaes. 

Art. 8. o O Governo fará effectivas as compens:1ções 
contractadas, assim como as companhias garantirão as 
obrigações, a que 5C compromettercm. 
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Nicolau Pereira de C:-~mpo~ Vcrgueiro, :Ministro e Se
cretario de Estado dos N egocios do Imperio, o tun h a 
assim entendido e faça exeeutar. PalacitJ do Hio de Ja
neiro em vinte e tresde Outubro de mil oitocentos trintl 
e dous, undecimo da Imlependencia e do Imperin. 

FnA~cisco DE Ltl\H ~ SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARV ALUO. 

JoÃo BnAuuo MoNtz. 

Nicolatt Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO- DE 23 DE OUTUBH.O DE -1832. 

Faz extensivas as disposições do Decreto de 2j de Agosto de !83!, a 
todos que sentarem pra~.a daquclla data em diante. 

A Re,;·encia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. PeJro li, Sancciona, e l\Ianda qrw se execule a se
guinle Hesolução da Assembléa GerJl Legislativa: 

Art. L o As disposições do Decreto de v in te de dous 
Ag(lsto de mil oitocentos trinta e um, que marcou o 
tempo de serviço dt:s voluntarios, e recrutados para 
os corpos do Exercito, c da Artilheria da Marinha, ficam 
extensivas a todos os que assenta rem praça daquella 
data em diante. 

Art. 2. o Ficam revogadas todas as disposições em 
contrario. 

O Brigadeiro Anlcr·o José Ferreira de Brito, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assim entendido e o faç,a executar com os desp:1chos 
nece5sal'ios. Palacio do Hio de Janeiro em vinte e tres 
de Outubro de mil oitocentos trinta c dous, undecimo 
da Iw1epenclcncia e do Imperio. 

FR-\NCISCO DE LIMA E StLYA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO •. 

JoÃo BnAULlO MoNlZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 
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UE:CllF.TO- UE 23 DF. OCTCilRO DE !832. 

Approva os ordenadns da;; cadeiras do primeiras letras da Pro· 
vinda do Hio Grande do Norte. 

A HrgPnda, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, ll.t por hem Sanccionar, e l\Iandar que se exe
cute a st·guintc Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Art. 1. 11 Ficam approvauos os ordenados das cadeiras 
de ensino de primeiras Jctlras, creadas pelo Presidente 
em Conselho, e pelo Conselho Geral da Província do 
Hio Grande do Norte, de 300ç)OOO annuaes p1ra a de 
meninos na cidade, e na Ribeira; e de 250~000 para 
a de meninas Ja mesma cidade~ e das villas de S. Jo~é, 
e ua Prine(_•za; c de 2506000 para a de meninos das 
villas de Goyanninha, Arez, Villa Flóe, Extremoz, Prin
ceza, Príncipe, Portaleg-re, e S. José de Mipibú: e das po
voações de S. Gonçalo, Pap:.~ré, Touros, Guamaré,Oftidnas 
do Assú, Campo Grande do Panêma, Santa Anna do 
~latos, S. Jcsé dos Angicos, Acaré, Jardim de Piranha~, 
Sura do 1\fartins, e da:; Ynrzeas do Apodé, e de Santa 
Luzia do Mossoró. 

Art. 2. o 0:; Professores das mencionadas cadeiras 
perceberão sómente cento e cincoenta mil réís,emquanto 
Hão forem halJilitados por exame nas materias pres
criplas na Lei de i5 de Outubro de i827. 

Art. 3. o Ficam revogadas todas as disposições em con
lrario. 

Nicolau Pereira de Campos Vergneit·o, Ministro e 
St~cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha cn tendiuo e faca cxecu ta r. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte c tn·s de Outubro de mil oitocentos 
trinta e duus, undecimo ua Indé!)Cndcncia e uo Imperio. 

FnANCisco DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JuAo BRAULIO l\loNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vrrgueiro. 
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DECRETO- DE 2í DE OVTUDUO DE 1832. 

Di viu c em tres freguezias a da Senhora Madre de Deus da e i~ 
dadc de Porto Alegre, Pruvincia de S. Pedro do Sul. 

A Begeneia, em Nome uo Imperador o Senhor D. 
Prdro 11, Tem Sanccionatlo, c .Manda que fU execute a 
Uesolução s~guinte da As.-embléa Geral Legislativa, 
sobre Proposta do Conselho Geral da Provincia de S Pedro 
do aio Grande do Sul : 

Art. 1.° F1ca dividitla a frcguczh da Senhora 1\fHlre 
tle Deus da Cidade de Porto All'gre, em tres F reg uezias, 
a s:.~bcr: Freguezia da Senhora Madre de Deus, Freguezia 
da Senhora das Dórrs, e Freguezia da Senhora do H.o
sario. 

Art. 2. o A Freguezia da Senhora l\Iadrc de Deus 
terá por· limites a rua dos Pc:..:cados Mol'lacs até a de 
Br,tgança, comprehendendo os edificios entre ambas as 
ruas mencionadas. Tambem lhe pertence a gente da 
l\farinha, e as ilhas d'aquem de um Lraço do Guaiba, 
que se communica com o Rio C:.thi, e segue até o t!os 
Sinos em linha rccta. 

Art. 3. o A li'reguczia da Senhora das Dóres com
prchenderá todlds os cdiflcios da rua dos Pcccados 1\for
tacs da parte do poente, desde o Riacho até o Trem, 
e os que se acham em toda esta extensão até o Ars~~nal; 
devem igualmente pertencer a esta Frcguczia as fa
zendas além do Rio, desde o Arroio do Petim até o elos 
Ratos, p~las antigas divisas com a Frcguezia do Trium
pho, abranp:cndo toda a margem occidental do lHo 
Guaiba, dcstle a foz do mesmo Anoio dos Halos até 
a deste rio, c bem assim as ilhas que S:J encontram 
a L é o largo dos Patos, rio-a c i ma. 

Art. !t:. Q A Frcguezia da Senhora do Rosario occu
pará o resto tla cidade, e terminará com a Freguezia 
da Senhora dos Anjos; com a tle Viamrro pelos limit< s 
antigos de ambJs, e com o tcrritorio cetlitlo á Capella 
de Belém. 

Honorio Hermelo Carneiro Leão, Ministro c Secre
tano de Estado do~ Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte c quatro de Outubro mil oitocentos trinta c 
dous, unclecimo da Indepemlencia e do Imp, rio. 

FRA~c1sco DI~ LniA E StLYA. 
Josi<~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAtJLIO MoNIZ. 

llonorio 1/ermf'fo Carneiro l.edo. 



DECRETO-DE 21 DE OUTUD~O DE 1832. 

Autoriza o Governo para augmentar o ordenado do Guarda
livros da Secretaria de Estado da .Marinha. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Houve por bem Sanccionar, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico~ O Governo fica autorizado para aug
rnen tal' a ti tu lo de gra ti fie ação o ordenado do GnanL..t
livros da Scct·etaria de E:o;tado dos Negocias da Ma
rinha, como parecer justo. 

Antero José Ferreira de Brito, do Conselho de Sua 
~lagest~de Imperial., l\linistro e Secretario de Estado 
dos NAgocios da Guerra,. incumbido interinamente da 
Hepartição da M:trinlla, o tenha assim entendido, c 
faça executar com os dcsp:lCl!Os necessarios. Palacio 
do Rio tle Janeiro em vinte e quatro de Outubro de 
mil oitocentos trinta e dous, umlecrmo d:l Indcpcn
dcncia e do lmpcrio. 

FRANCISCO DE LnrA E SIL'"A. 

JosÉ DA CosrA CARVALHO. 

JoXo BRAULIO Mmnz. 

AnterJ José Ferreira de Brito. 

LEI-DE 2í DE OUTUBlto IJ2 1832. 

Sobre o juro ou premio de dinheiro, de qualquer cspccic. 

A Hrp:encin, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro IL, Faz saber a todos os subd i tos elo I m per i o, 
que a Assembléa Geral decretou, c Ella Sanccionou a 
Lei seguinte: 

.Art. I. o O juro ou premio de dinheiro, de qualquer 
especir, será aq ucl!e que as p::n·tes convencionarem. 

Ar L. 2. o Para prova desta convenção é necessaria 
esc ri ptnra publica, ou particular~ não basLando nunca 
a simpll's prova t('.slemunllal. 

I•\lliT [ 17 
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Art. 3. • Quando algucm f6r· condcmnado em Juizo 
a pagar juros que não' fossem taxados por convenção, 
conta r-se-hão a 6 % ao armo. 

Art. 4. o Ficam revogadas (IS Leis c disposições em 
contrario. 

Manda por tanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento, e execução da referida lei pertencer, 
que a cumpram, e façam cumprir c guaruar tão intei
ramentr, como nella se contém. O Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, a faça cumprir, publicar 
e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte 
e quatro dias do mez de Outubro de mil oitocentos 
trinta c llous, undccimo da Indcpenucncia e do Im
p<'rio. 

FRANCisco DE LniA E Su.VA. 
Jos1·: nA CosTA CARVALHO. 

JOÃO llRAULIO l\ioNIZ. 

Ilonorio Ilermelo Carneiro Lello. 

Carta de Lei 11cla. qual Vossa 11lageslade Imperial manda 
n·ecutat o Decreto da Assemblétl Geral, que Houve JJ01' 
IJem Sanccionar, declarando a ·maneira por que as parte., 
podctcln cottvencionar o premio ou juro de dinheiro de 
qualquct' especie, na fórma acima declarada. 

Para Vossa l\lagestalle Imperial ver. 

José Tiburcio Carneiro de Campos a fez. 

llonorio Ilermcto Carneiro Lello. 

Hegislratla nesta Secrctari:l de Estado dos Ncgocios 
ua J ust ira a fls. 10í tio Livro L o de Leis. Rio de Ja
neiro ern 9 tle N ovemuro de 1832. -Jollo Caetano lle 
Almeida Fnmça. 

Publicada na Secretaria uc Eslado dos Negocios da 
J nstit;:1, e sellada na Chance! lar ia do I mpcrio em 9 de 
N~)\'l'IHIJl'O dt~ 18:12. 

Jot7o Canwiro de Campos. 
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LEl-DE 2~ DE OUTUBRO DE 183':!. 

Orça a receita, e fixa a despcza para o anno financeiro de 
!833-!831. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, Faz saber á todos os Subditos do lmperio 
que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou a Lei 
seguinte: 

TITULO I. 

Despcza geral. 

CAPITULO I. 

Art. 1. o As Dcsprzas Publicas, que até agora I êm 
estado á cargo do Thesouro Nacional, ficam divididas 
em-Despcza Geral-e-Despeza Provincial. 

Art. 2. o E' despeza geral: 
§ L o Casa Imperial. 
§ 2. o Regencia, Ministerio, c Conselho de Estado. 
§ 3. o Corpo Legislativo. 
§ 4. 0 Os Trihunaes de Justiça, Civil, c Militar (em-

quanto existir), Relação Ecclcsiastica, e Cathedraes. 
§ õ. o Exercito, Marinha, e Diplomacia. 
~ 6. o Escolas maiores de lnstrucção Publica. 
§. 7. o Coneios, pharócs, canaes, e estradas geraes, e 

acquisição de terrenos, e construcção de palacios para 
decencia, c recreio do Imperador, e sua família. 

§ 8. o Thesouro Nacional, c Thcsourarias filiaes. 
§ 9. o Junta do Commercio (cmquanto existir). 
§ 10. Alfandegas, Mesas, e Administrações de Rendas. 
§ 11. Casas de Moeda, e Typographia Nacional. 
~ 1~. C:üxa da Amortização da Divida Publica, e suas 

filiaes. 
§ 13. Commissões de liquidações da Fazenda Na

cional. 
~ 14. Empregados vitalícios de Tl'ibunacs, c Repar

tições extinctas. 
~ 1õ. Monte Pio, e remunerações de serviços. 
§ :1.6. Pagamento da divida publica interna, c externa~ 

e por conta de deposi tos. s 17. Soccorros ás Provindas para seu defieit. 
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Art. 3.° Fir-::1 orçada a dcspcza geral dos dilfcrcntcs 
l\linistcrios, c d:t maneira, que abaixo vai declarada, na 
qnantia de dez mil setecentos oitenta c sete contos 
oitenta c trcs mil réis.............. 10.787:083;~000 

CAITITLO li. 

)Ii~lSTEl.UO DOS :'iEG()ClOS D8 DIPEL\1 l. 

Art. 4. 0 OMinistroeSccretariotlc 
Estado elos N egodos do Imperio é :m
torizado a despender em todo o Im
IWrio no <1nno financeiro tlo i. o de 
Julho de 18:33 ú 30 de Junho de 1831. s 1.° Com a dotação de Sua Magestaelc 

G Imperador. Duzentos contos de 
I'(;is o •• ••••••••••••••••••••••••• 

~ 2. o Com os alimentos das trcs Prin
cczas Imperiaes. Qua torzc contes c 
quatrocentos mil réis .....•...... 

~ 3. o Com o ordenado do Tu to r , 
Mestres~ c dcspcza de ensino de Sua 
Magcstado o Impera dor, c de Suas 
Augustas Ir rnãs. D~z contos trc
sentos e quatro mil réis .•........ 

~ !&. o Com os .l'llem!Jros da Hc~cncia, e 
Conselho ele Estado. Scs~cn ta contos 
de róis .....•...............•.•. 
Continúa em seu vigor a segunda 

p;1rtc do~ 6. ()art. L o tb L'Ji ele 15 do 
Novembro do i83l. 
~ B. o Com a Secretaria ele Estado. seu 

expediente, c dous Correios.· Vinte 
c dous contos sclccentos setenta e 
trcs mil réis .................... . 

~ 6. o Com o subsidio dos Deputado~, 
Secretaria, e despczas ela Casa da 
respectiva Camara , e impressão 
das suas actas. Duzentos e sessenta 
contos ele réis .................. . 

~ 7. o Com a ajuda de custo para a ida 
dos Deputados da actual Legislatura, 
e vinda elos da nova. Setenta contos 
de réis ..•.....••...•.....•.....• 

200: OJO,)OOO 

14: 400,)000 

i O: 30l1,)000 

2~: 773;)000 

70:0008000 
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~ ~ 8. o Com cs subsídios dos Scn:tdorcs, 
Secretaria , e dcspezas da e as 1 ela 
rcsp~.ctiva Camara. Duzentos t O!llos 
de I'ClS .••••••••••••••••.••••.•.• 

Continúa em seu vi,!!Ol" a disposição 
do~ 8.e do art. Lo da Lei de 1:'5 de 
Novembro de 18~1. 
§ 9. o Com as Academias~ Escolfls 1\i ~

dicas, c Cursos Jurídicos. Cento c 
u1_n ~~ntos quatrocentos e trin!a 
mtl rets .................•....... 

A' s.1~er: 

NJ Província do Hio de 
J,meiro com a Escola 
de Medicina dcsclo 
.i ú . • . . . . . • • . . . . • . . 2:5: 000,.)000 

Com o .Musêo, cAca-
demia de Bellas Ar-
tes................ lO: õ30$000 

Na Província da Ba1Jia 
com a Escola ele Me-
dicina desde já.... 25:000;)000 

Na de Pernambuco com 
o Curso Jnridico in
cluindo os prcmios, 
c dous contos c qui
nhentos mil réis para 
compra de livros, c 
graliflcação dos em
pregados da Biblio-
tlleLa. . . . . • . • • . . • 20: MiO;,~OOO 

Em S. Paulo na mesma 
conformicladc.. . . . . 20: 4J:i01)000 

~ 10. Com os Correios. Cento e qua-

200:000~000 

t 01 : í30;~000 

rcmta contos de réis.............. !40:0001)000 s H. Com Llcspezas cventuaes. Trinta 
contos de réis................... 30:0001>000 

Som ma.. . . 1 .lOS: 907 hOOO 

Art. õ. o Fica abolida a Secretaria 
do Registro Geral das ·Mercês. 

Art. ü. o Os empregados vitalícios 
della continuarão a receber seus ordc-

------··-, 
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nados, e o Governo os empregará , 
como melhor convier ao serviço. 

Art. 7. o O Governo fica autorizado 
a concluir o pag-amento das dcspczas 
já feitas com a Flora Fluminense, fa
zendo-as desde já cessar, e dispondo 
da obra, como fôr mais conveniente. 

CAPITULO III. 

l\IINISTERIO DOS NEGOClOS DA JUSTIÇt\. 

Art. 8. o O Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça é 
autorizado a despender em todo o lm
perio no anno financeiro do 1. o de 
Julho de 1833 a 30 de Junho de 183~: 
§ 1. o Com a Secretaria de Estado, seu 

expediente e dous Correios. Vinte 
contos trezentos quarenta c um 
1nil réis ....................... . 

§ 2. o Com o Tribunal Supremo de 
Justiça, e Relações existentes. Du
zentos e oito contos oitocentos se-
tenta e quatro mil réis .......... . 

§ 3. o Com a Relação Ecclesiastica, c 
Cathedraes, inclusive o guizamento, 
e Fabrica das mesmas, os Bispos de 
Goyaz c Mato Grosso, os Vigarios 
Geraes, e Provisores. Cento c doze 
contos oitocentos quaren~a e quatro 
mil réis ........................ . 
Continúa em seu vigor a disposição 

do~ 3. 0 art. 52 da Lei de {5 de No
vembro de 1831. 
~ -í. e Com as despezas eventuacs. Oito 

contos de réis ................... . 

Somma .... 

Art. ü. o Fica abolida a CGntadoria 
da In tcndencia Geral da Policia, e seus 
empregados vitalicios continuarão a 
vencer seus ordenados, ficando addidos 

20: 3~,1~000 

208:87-í,)OOO 

8:000~000 

350:059~000 
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á mesma Sccrgtaria, emquanto o Go
verno os não empregar em outras re
partições. 

Art. 10. Os impo~tos, que eram 
arrecadado~, pela Contadoria cxtincta, 
passarão á rargo du Thesouro Nacio
nal. Os emolumentos, que faziam 
parte desta rrntla, serão arrecadados 
pela Secretaria da Poliria , e reco
lhidos mens:.1lmenlc no Thcsouro Na
cional. 

CAPITULO IV. 

:\lJNISTEniO DiiS :'{EGOCIOS ESTfi.\:\t:EinOS. 

Art. 11. O 1\Iinistro e Secretario 
de Estado dos Negocias Estrangeiros 
é atitorizado a dc~pendcr no anno fi
nanceiro do L o de· Julho de 18:33 á 30 
de Junho de 183!1:: 
~ i. o Com a Secretaria de E~ ta do, 

seu expediente, c tlous Correios. 
Dczanovc contos novecentos tr-inta 
quatro mil réis .....•.••......... 

~ 2. o P;tra eorneço Jc uma cópia :w
Lhentica tlo Archivo Nacional Por
tugucz, que diz respeito ao Brazil. 
Quatro contos de r{~is .... , ...... . 

~ iL o Com as Legações, e Consulados 
em paizes estrangeiros, commissõcs 
mixtas, c mais dcspczns extraordi
narias, c cventuaes. Oitenta e um 
contos seiscentos c noventa mil 
r{~is .........•.•.•.............. 
Além do cambio respectivo, com que 

serão pa•.2;as a~ dcspezas extel'nas pdo 
in termcdio de casas de commcrcio, 
com quem o Govct'llO continuarú a 
tratar p:1r;1 esse fim. 

Somm:1 .• 

19:93!1.,)000 

,, : 000,)000 

1 0:): ()2'1.,)000 
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Art. 12. O art. 37 do tit. 8. 0 lla 
Lei de :lrl de Dezembro de 1830, que 
tira em vigor, comprehcndc o Corpo 
Di pluma ti co. 

Art. i~J. O Governo crearú desde 
,i:'t uma commissão composta de trcs 
.Membros, escolhidos entre as pessoas 
mais conspícuas c inlelligcntes, para 
li(!uidar o montante das prezas JJI·azi
Ir-iras feitas pelo Cruzeiro lnglez na 
C'Jsta d'Africa, e que já têm sido re
clamadas pelo Governo llrazilciro, 
dando do seu resultado conta ú As
sembléa Geral. 

CAPITULO V. 

lUINlSTERIO DOS l'\EGOCIOS D.\ 1\L\RINJIA. 

Art. 1 'L O l\linistro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Marinha é 
autorizado a despender em todo o Im
perio no anno financeiro do i . 0 tlc 
Julho de 1833 á 30 de Junho de !834: 
~ t. o Com a S;:crotaria de Estado, c 

seu expcdicn te , c clous Correios. 
Vinte c sete contos ccn to vinte c 
trcs mil réis ............•....... 
Fica em seu vigor a scgun1la p:trle 

do~ L o art. !1:. o da Lei de H) de No
vembro ele J.8:H. 
~ 2. o Com o Corpo da Armada, Guar

das-l\Iar inllas, Aspira n tos: c H.dor
mados. Cento c cincocnla c um 
contos quatrocentos setenta c tres 
n1il róis .... · .................•.. 

~ 3. o Cum o Corro de At·titharia da 
1\larinha, c Hcformados. Oitenta c 
oi to contos de réis .............. . 

~ ~.° Com Audiloria, c Executaria. 
" Um conto cento c noYcllkllllil réis. s 5.° Coma Capcllania. Dou~conlos 

c "i • I t ·r ( • 11 t n ;-; lll i I r t'· i :; . . . . . . . . . . . . . 

151: 473,)CO:J 

88: COO,)OOO 

f: 1 U01)000 

2: 70~);~000 
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§ ().o Com a Repartição de Sauue. Seis 
contos setecentos noventa e dous 
1nil réis ....................... . 

§ 7. o Com a Intcndcncia da Marinha. 
Trinta c um contos oitocentos c 
oito mil réis .......•............ 

§ 8. o Com o Arsenal ela .Marinha. Du
zentos e ciul"ocnta euntos de réis. 
Pass:tm drsJn jú para o .Jardim llota

nico da Lagúa Je HoJrigo de Freitas as 
esc r a v as sol te iras, c suas crias, que 
existem no Arsenal. 
s Ü0

• Com gralilicaçõcs. Quatro contos 
seiscentos c oitenta mil réis ..... . 

§ 10. Com cs navios armados. Tre
zentos o ciucoonta contos do réis .. 

§ H .. Com os paquetes marítimos. 
Ciucoenta conLos de réis ......... . 

~ 1~. Com os navio;; dcsarmaLlos. 
s~~~scn ta contos <lO réis, ......... . 

~ 1:J. Com os prcmios para ajuste dos 
1\hrin lwiros. V iate eon los de réis. 

~ ·t'le. Comocosteiodospllarúes, bar
cas de soccorro, o ordenados dos 
cmpl'<~!..';ados das lotações uos n:l-
vios. Quiuzc contes de réi:;; ....... . 

s 10. Com a obra, fJUC falta para 
acalwr o plnrol da Ilha de Sanla
A.nna no ~branllão, e oilo contos de 
réis para SJ lerantar outro na ponta 
d<) Il:teolumi na mesma Proviucia. 
Qninzc contos de réis ......... " .. . 

~ H>. Cum a obra de üous pharórs, um 
na BJJ'l'a do Hio Gramlc do Sul, 
outro no Estreito da La::tô:l dos Pa
tos . D 0 z \ s ~ i s e o n to s d e 1 :~é i s . . . . . . . . 

~ i 7. Com a Ob:·a de um Piian'>l na 
B.dJia. Dez COIJ tos de réis ........ . 

~ 18. Com a o/)['a de um pl1arúl no CaiJo 
Ft·iu. Y~nLe cont(s de r~is ...... . 

s 1U. Com os csL\bi·l<'L·imcHtos da l\'Ia
riuln nas Prvviilc:i:ls. Dnzcnt<se 
dt~zoil.o rontl•s d·.~ r<''is ........... . 

Somm;< .. 

{): 792~0(}0 

31:8086000 

swo: 0006000 

~:680,.)000 

3;)0: 000,)000 

t50 : 000 ;) 000 

ü0:000$000 

20: OOOr)OOO 

t 3: ooo;;ooo 

-lü:OJO)OOQ 

10: 000!,~0[)0 

218:000;)000 

1.:337: 7üG,'.000 

Art. l~i Fira :dwlitlo o lnc:·ar de P!lotu-::túr Ja B.tna. 
l'.Ai\TE I. 1-í 
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em todas as Províncias do Imperio, -c o de Guarda-mór 
do Lastro na Província de Pernambuco. 

Art. 1.6. Poderão ser vendidos desde já todos os Trans
portes, que se não empregam em carregar madeiras; as 
embarcações de guena, que exigirem conctrtos maio
res de metade do seu valor primitivo, e as que estão in
capazes de navegar. 

Ar L 17. O Mestre da escola dos aprendizes do Arsenal 
vencerá trinta mil réis, em caua mez, que ensinar. 

CAPITULO VI. 

MINISTERJO DOS NEGOC.IOS DA GUERRA • 

. Art. 18. O Ministro c Secretario de Estado dcs Ne
~ocios ua Guerra. é autorizado a clespcndrr em todo o 
lmperio no anno financeiro do L o de Julho de !8J3 á 
30 ue Junho ele 1834,: 

:§ i. o C-9m a Secretaria dr Estado, 
seu expediente, e Llous Correios. 
Vinte e oito contos e setenta e oito 
mil réis.......................... 28:0788000 
§ 2. o Com ,o Conselho Supremo MUi-

ta r, inclusive o a.ugmento da grati
tlcarão. Doze contos oitocentos c 
St's . .;enLa e cinco mil réis.......... 12:86~6000 

§ 3. o Com o Com mando das Armas. 
Dez:move contos oitocentos c fC5-

seuta mil réis................... 19:860;)000 
Supprimem-sc clesue já cs Comman-

d os uas Armas das Provincias de Santa 
C:t tharina, e Maranhão. 
~ \.o Com o Estado Maior, Officiacs de 

Corpos, Officiaes avulsos, e Hefor
mados. ?.iil cento e cinco contos 
s~~iscentos noventa e sele mil réis. 1.10~:()!.)7~000 

§ 5.° Com o Corpo ele Engenlwiros. 
Vinte e dous contos e oitocentos mil 
réis ......•............. , .. , ..... . 

§ 6. o Com os Corpos de Linha, e Li
geiros ue l\Iato Grmw. OiLocelltos 
e llPz contos de réis ............ . 

§ 7." Com os Artífices. V in te e dous 
e COntOS Cl'TltO e treS tni!l'l~iS .•• • •. • 

22:800~000 
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~ 8.'\} Com as Divisões do Rio Doce, c 
Companhias do MarJnhão, e Espírito 
Santo. Sessenta contos de réis .•.. o 00:000~000 

§ 9.° Com a Ac:1demia Militar, e de 
Marinha. Dez contos duzentos e de·· 
zaseis mil réis .... o............. IO:~.nusooo 

~ tO. Com o Archivo .Militar. Tres 
contos e trinta e dous mil róis..... 3-:032~000 

~ H. Crnn os Arsenaes e armazens de 
artigos bcllicos. Cento setenta e 
sete contos de réi..; .... o......... 177:000~000 

§ 12. Com a Pagador ia das Tropas. 
Vinte c quatro contos c oitocentos 
mil réis......................... 24:8006000 

~ 13. Com os Hospitaes Regimen tacs. 
Dczanove contos oitocentos c trcs 
mil réis......................... 19:803~00() 

§ !4. Com diversas outras despezas. 
Cem contos de réis............... 100:000~000'· 

:§ HL Com os soldos a trazados, cujo 
pagamento será feito destle já. Du
zentos vinte e um contos duzentos 
setenta e seis mil réis........... 22·1:276~000 

Somma...... 2.637:530~000 

Art. 19. As Secretarias dos Com
mandos das Armas do Rio de Janeiro, 
c Bahia, serão desde já organizadas, 
como as das outras Províncias, com 
vencimentos analogos; tendo a ela Côr
te mais dous Amanuenses: os em pra
gados vita I i cios, que ficarem sem cxcr
cicio, serão addidos ás Repartições, 
que mais convier ao serviço, conti
nuando a vencer seus ordenados, em
quanto não forem novamente empre
gados pelo Governo. 

Art. 20. O Official-maior, os Offi
ciaes ordinatios, e o Porteiro da Se
cretaria do Tribunal do Conselho Su
premo Mil i ta r, vencerão desde já uma 
gra tifieação de metade do ordenado, 
que ora percebem, a qual cessará log(l. 
que fôt' extíncto o dito TribunaL 
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Art. 21. Poderão ser immediata
mcn te n•ndhlos, ou tJITcntla:!os com 
condições v:mtajcs:ls, os edilicio..-, que 
não têm serventi;J, e. que se estão ar
ruinando. 

CAPITULO VII. 

l\IlNISTERlO DOS NEGOCIOS DA F.\.ZENlJA, 

Art. 22. O Ministro c Sccrct:lrio 
tle Estado dos Negocios da F::~zcnda 
é autorizado a dc~pendcr em todo o 
lmprrio no :1nno financeiro ílo 1." de 
Julho de 183:3 a :w de Junho de 1831: 
~ :1.° Com os juro~, c amortização dos 

cmprestimrs hl'nileirns, contrahi
dos em Londres em 182~5, e 182B, ap
provados pelo Poder Legisl:1tivo, e 
s~'gunclo o quadro apn·senlado pelo 
Governo, ~.este ri in ai; qua t rocrn tas 
c quatro mil trcsenta..; e vinte, or
çado o cambio a qnarenta, médio na~; 
difTcrentes Tllrsourarias, por (HHle 
~cj:1m feitas as reme~S]S. Dous mil 
quatrocentos vinte e cinco contos 
novPccntos e vinte mil rr:~is........ 2.1,:2;):9::!01)001} s 2.° Com a (lívida intrrna fundada, 
inclusive a das prezas, e Ires contos 
cento c cincocnla mil réis, dos juros 
de sessenta c trrs contos !le réis, qun 
Manoel Fernandes GuimarJps legou ~~ 
Casa da Misericonlia ela Proviucia tlc 
1\Iato Grosso, c que foi dcsprn:lida 
pela Junta da Fazenda da mrsma 
Provinci:-~ (qu:mdo Sf'j::l isto vcri!i
cado). 1\Iil duzentos quarenta e um 
contos novecentos oitenta e seis mil 
réis............................. t.211:U5G;)000 

~ :J.° Com o Tribunal do ThPsouro, 
Thcsourarias Filiars, do Scllo, c da 
Clwnccllaria, expediente;,, indu" 
sivc noventa ~·ontos d(' n'•ís p~r.l o 
angmcn to tle oniPnallo.;. apus,·u! t·· 
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do~~ c ~tltlir_lo~. na orp;aniza(ãn das 
Tltrsourarias Pnn·inei:-~cs, na con
fornüladc da Lei de r.., de Ontuhro 
de 18ll, c tres contos c seisccn tos 
mil róis do augmcnto de gl'atifJcn
ç:to aos empregados da ~ccrc!ar:a 
do Tribunal do Tllesouro. e dous 
Correics. Trezentos c onze contos 
seiscentos c oitenta mil réis ...... . 

~ t.a,.o C')Ifi as Alfandegas, c cx.peJicn· 
tcs da' mesmas. Dazcntos e qna
ren ta contos cento e oitenta mil 
r(~ :s ................. · · .. · · · · · · · 

~ ~)." Com as Administrações, Arrcc:J.
flaçõcs, c Mesas dr- Di vers·1s Hendas, 
s •us ('X pedi entes, supprimid:'s as 
sete l\lcs !S novamente crcadas na 
Província do Rio Gr mrlc do Su I, fi
cando tod]via o Governo autori
za1lo ao pagamento dos or !cnados 
das que Julgue convenientes nesta 
e outras Provincbs, 11:1. fúrma da 
Lei de H> de Dezembro de 18:10. 
Noventa c seis contos cento e onze 
mil réis ....................... . 
Supprimc-sc a clespcza das Admi

n istnções dos ProtJI'Í(iS N,tcionacs, q uc 
p;1ssa pan a des;:eza provincial, e será 
deduzida do rendimento dos mesmos. 
~ G. o Com os ordenados dos a poscn-

tados de tod;1s a-; H.cpJrtições Puhli
c;ts, cujas aposcntadori::s tt~m sido 
já approvadas pela Asscmblóa Gcr;<L 
Novenla c um contos quinhentos c 
um mil réis ..........•.......... 

§ 7. o Com os em prcg;H:os dos Tri hH
naPs, c Hcp:ll't ií:õí's ex ti nc L!s, o das 
que oras:; extinguem. Conto c oito 
eontos quinlJCntos o cincocnta mil 
réis ...•..••..................... 

~ 8.') C:)m as pcnsõe:, :~té :1 ':SOra pagas 
por todos os l'\linistcrios, c uiffcrcn
tcs Hepartiçõrs, inclu~iYc a folha 
rx tr·tord i n;t ria do Tl1esouro suje i tas 
ú :1pprovação da A;;:sf~mhlb Geral. 
C··nto trinta e seis conto;;; ~ck
rentos e d~n~_~ mil réi~ ..... , ...• ,, 

IH 

~!J,D: tso ~coo 

~}{): Hl/jOO O 

108 . ;j:JUb 000 
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~ 9. o Com as tenç:1s, e com a mesma 
clausula antecedente. Vinte contos 
duzentos c tres mil réis... . ..... 

§ lO. Com o meio soldo ás viuvas, e 
tilhas de militares. Cem contos de 
réis ........•....••..•.......•.. 

~ iL Com o monte-pio do Corpo de 
Artilharia da Marinha, e da Ar
mada. Dezaseis contos novecentos e 
doze mil réis ...••............... 

~ :1.2. Com a CJsa da Moeda elo Rio cte 
Janeiro, e B:1hia, e expediente da 
primeira. Quarenta e dous contos 
quatroGentos e trinta mil réis .... 

§ i3. Com a Caixa da Amortização, e 
a filial da B1hia, autorizando o 
Presid:=mte da mesma em Conselho, 
para arbitrar provisoriamente uma 
gratificação ao Thesoureiro respec
tivo. Dezaseis contos setecentos c 
quatro mil réis ................. . 

~ 14. Com a Junta do Commercio, 
supprimidos sete contos quatro
centos cincoenta e um mil réis das 
despezas de pharóes, barcas ele 
soccorro, e Lotadores dos navios, 
cuja Inspecção, c empregados pas
sarão para a Repartição da M1rinha. 
Dezoito contos seiscentos sessenta 
e seis mil réis ..•..•............ 

§ Ui. Com a Typographia Nacional. 
Sete contos e duzentos mil róis ... 

§ 16. Com as gratificações ás Com
missões de liquidação do Banco, e 
Contas de Londres. Quinze contos 
cento e vinte mil réis .......... . 

§ i 7. Com o p:iga men to de a usen trs~ 
e depositas, reparos d'e edificios de 
Serviço Nacional, rebates, concluc
ções, e outras despczas eventuacs. 
Duzentos e doze contos duzentos 
quarenta e quatro mil réis ..•... 

§ 18. Com o supprimento ás Provín
cias. Cento quarenta c cinco contos 
setenta e oito mil réis ........... . 

20:203SOOO 

100 ~OOOS()C)O 

iü: 7016000· 

1.8:66()~0()0 

7:200;)000 

2l2:24í~OOO 

1~;5:078;)000 
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JJEGISLATIYO. 

Art. 23. Ficam abolidas drsrle j[t as 
Ca~as de Fundição, as Intemlcncias do 
Ouro e suas Comm issarias em .Mina~, 
Goyaz, e Mato Grosso, a Intcndencia 
düsDiaman tes, e a Contadoria da Junta 
,(]o Commercio. 

Art. 24. O Governo é autorizado 
a reformar desde j.á a Administração 
Diamantina. Fica supprimido o em
prego~ c ordenallo do Fiscal tios Dia
man tcs. 

Art. 2rl. Os empregados vitalícios 
destas Hcp;lrtiçõcs, que ora se extin
guem, inclusive o Intendente Com
ínissario da Villa ela Campanha da 
Princcza na Província llc Minas, os 
(los Hegistros abolidos pela Lei uc H5 de 
Novembro de 1831 ~ e os de arrecadação 
das contribuiçõt'S da Junta elo Com
merda, que tarobem forem vitalícios, 
contilllt<lrão a receber seus orucnados, 
ticanclo aduidos ás Hcpartiçõcs, em que 
mais convier ao serviço, até que 
tenham ou lro ucstino. 

Art. 25. O Governo reunirú desde 
já ás Alfanclcgas hoje existentes as 
.1\lc~as de diversas rendas, manrladas 
ct·ear· pela Lei de H5 de Dezembro 
de 1830, cujo rendimento fôr de pouca 
monta, ou vice-versa. 

Art. 27. Fica autoriz:Hlo o Governo 
a reformar dc~dc já a Mesa de Divers:1s 
Hendas do Hio de Janeiro, c augmen
tar-lhe o numero, e ordenados dos 
seus empregados, sendo tirados das 
HcparLições extinctas, quando nclla 
J1aja falta para os que houverem de 
accrcsccr. 

Art. 28. O Officia l-maior da Sccre .. 
taria do Trihnnal do Thesouro vcn .. 
ccrú, tlesdc j:'1, por anno dous contos 
de 1 éis; os quatro Gfficiacs um conto 
e du7cntos mil réis; em f]uatro Ama
nuenses novecentos mil r~'is. 

Art. 2U. O excesso s•Jbre os orde
nados, que acltu I mcn te vencem os 
{~mprt>:.pdo:-:. de que lr<~la o arti,!:.'·o 
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antecedente, scl'ú consiller:ulo como 
gTatitlea<;:1o, licand.d para a Fazenda 
Publica os emolumentos, qne Jilcs 
pertenciam pela Lei de -'1, uc Outubro 
de 18:11. 

Art. 30. O Governo fará substituir 
desde já ::~s cedula.~<, c vales em cir
culaçJo na Província da Bahia, por 
notas do novo p:1drão, prcscrcvcnLlo a 
di visão de valores, que deram ter, para 
facilitar as transacções, c d:mdo á res
pectiva Junta da Fazenda as instrue
çõcs necrs.-arias 11ara a subst.ilui<;Jo, 
<[tW ser{t feita com a precisa seguranca 
c circumspccção. 

Art. ~H. Niio ser;'1 inscrípta, c nem 
p:iga, uivida algmua, que respeite ú 
perdas de parlieularcs, l;Of motivo tlc 
glll~i'l'a iutern:1, n cxtcrnu, sem aulo
rjzar;Jo da As;:;cmlJ!éa Geral. 

CAPITULO VIII. 

Disposições corumuns. 

Art: 32. O scr·vico das seis Secre
tarias d<) Estado ser::( feito unicamente 
por doze CutTcios. 

Art. a3. As IH'llSÕCS, tença~, monte 
pio, meio soldo i1s vi uvas do:, Militares, 
o1·dnnaclos dos aposentatlos, c Llos cm
pr·egados dos Trilmn:)GS, e H.epartiçiJcs 
cxt.inctas, que a:t1 ago<·a eram pag·os 
pelos Jillt'f<)lltcs 1\linistcrio.s, e Repar
ti çõPs Pu !J l ieas, ti e a m desde ja ú cargo 
do Tllc~ouro Nat;ional.. por oude ll<~
vn"cTo ser pago:.:, depuis de se lltes abrir 
o Sí'U competL'nte as.scntamcnlo, li
canrlo reunida em nma só folha a 
ex traord inaria do Tllcsouro, lwlcinLo 
<~ nensõcs. 

'Art. :lí. Os rdJjr'cLos, rruc existirem 
nns armazens Lla Marinl1a, e GuctTa, 
e que depois de cxada c rigorosa in
SjH)t'Ç.l(). S(' ael1a I'L'Ul não clllp!·l~g'a rei:~, 
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tEr.l~LATlYO. 

ol1 i nu leis, serão vendido;; em hasta 
pnbl ica ~ e quando não haja comprador, 
terão o destino que mais convier. 

Art. 3ts. Quando em qualquer dos 
Ministerios se der o ca~o, que em 
alguns dos artigos de Jcspezas cspe
cificadamente concetlida~, seja dimi
nuta a quantia calculatla, e em outro 
artigo haja sobra na ~omma arbitrada, 
poderá o respectivo Ministro supprir 
a falta com a sobra dentro dos limites 
da somma consignada ao respectivo 
Ministerio, sujeito todavia pela sua 
responsabilidade pelo uso, que fizrr 
desta permissão. 

TiTULO li. 

CAPITULO l. 

Art. 36. E' Dcspcza Provincial: 
§ t. o Presidencia, Secretaria, e Con

selho do Governo. 
§ 2. o Conselho Geral. 
§ 3. o Justiças Ter ri toriaes, c Guardas 

Policiaes. 
~ 4. o Escolas menores de Instruccão 

Publica, e Bibliothecas Publicas·. 
~ 5. o Jardins, e Hortos Botanicos, Pas

seio Publico, e illuminação. 
§ 6. o Professores , e empregados de 

Saude, Vact.ina , Catechese, e Co-
lonisação. ~ 

§ 7. o Parochias. 
§ 8. o Soccorros, e ordinarias ás Ca

maras, Cas:1s de 1\lisericordia, Hos· 
pitaes, Expostos, e Seminarios. 

§ 9. o Casas de prisão com traba1l10, 
reparos, e constl'urção de Cadêas, 
conducção ? c sustento de presos 
pobres. 

PARTE L i\) 



AC:TOS DO PODER 

§ 10. Obras Publicas de interr~sc, e 
serviço ua Provincia , reparos das 
Igrejas Ma trizes. s H. Todas as ma i.~, que dizem res
peito á sua Administração ccono
mica, c prculiae. 
Art. :i7. Fica orçada a De~peza Pm

vincial em todo o Impcrio, c da ma
neira que abaixo vai declarada'} na 
quantia de dom; mil cento e noventa e 
um contos oitocentos oitenta c cinco 
mil réis...................... 2.!HJ :88~),)000 

CAPITELO H. 

Art. 38. O 1\linistro r Secretario uP 
Estado elos Negocios tio Impcrio, t~ au
torizado a ucspcnder na Provincia llo 
Rio de Janeiro, no anno financf'iro (lo 
1. o de Julho de fE!33 a 30 de Junho de 
,183~ : 
~ Lo Com a Instrucção Publica~ Trinla 

e um contos de réis .............• 
§ 2.° Com a Bibliothcca Publica. Cinco 

con los de réis ......•............ 
§ 3.° Com o Jardim Botanico da l..agôa 

de Rodrigo de Freitas, inclusive o 
sustento dos escravos. que passam 
do Arsenal para este estabeleci
mento, desde que se realizar a pas
sagem. Dez contos de réis .......• 

§ 4,.° Com o Passeio Publico. Um conto 
e seiscentos mil réis ......••••... 

§ 5.° Com a vaccina. Quatro contos e 
novecentos mil réis ..........•.. ~ 

§ 6.° Com os Professores de Saude. 
cinco contos e quinhentos mil réis. 
Supprime-se o luga1· e ordenado do 

Guarda-bandeira. 
§ 7. o Com a illuminação da Cidade. 

Cincoenta e dons contos seiscentos 
e vinte mil réis ..•............... 
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Lii:t; iSL.\ l' I\ U. 

~ B:·· Com as OIH'JS Puhlitas de inte
resse <h l,rovincia. Cem contos de 
réis ...........•.........•...... 

~ 9.u Com o c~.nal Lh PJvuna. Trinta 
conto:-> de rets ................... . 

3 lO. Com despezas cventuaes. Oilo 
contos de réis •...•.•.....•...... 

Som ma ..• 

Art. :m. Fica cre:lllo o lugar de AJ
ministr;ldot· d.o Pass:~io Publico, com a 
diaria de mil réis, c supprimido o 
lug:n· de Feito r. 

Al't. "-0. Ficam cucorplirados ao 
Janli111 lJJlat>ico os ediHdo~, e ter
reuu:~, que pertenciam ú F:1 ÍJriea da 
Pol v ora da L-tgôa de H.odrigo de Frei tas 
em mil oitocentos e trinta~ 11uando j:'t 
não existam aforados., ou arrendados. 

Art. r, i. O Governo l1ca autorizado 
a fazt'l' uesle Estabcleeimcnlo todas as 
mmlaw:as, e alterações ~ que forem 
uteis ~t iw;lru1·(io, e progressos tle 
AgriL~ultura. 

Art. 12. O Ministro c Secretario t.le 
EsLaLlo tlos Negoeius da Justi(;a é au
lorizado a tlespcmlor na Provinda do 
Hio de .Janeiro no anno financeiro do 
t." de Juiho Lle 183:J a 30 de Junho 
de IHai : 
~ 1. o Com as Justiças Terri toriacs, in

clusive a lu tendencia Geral, e seu 
expedicllte. Dczanove contos nove-
centos vinte c tres mil n'•is ....... . 

s ~.o C um as guardas polieiacs. Cento 
~~oitenta contos de n~is .......... . 
Ficando o Governo autorizado a Llcs

pcnclcr desde já, igual quanlia no auno 
linanceit'o corrente. 
~ :J.° Com as Parochias, inclusive os 

Pastores proles tan tes, guizamcn to, 
e ordinarias. Dezoito contos cenlo 
e vinte dous mil réis.'. '' ' e'' ''.' 
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~ 4. o Com o supprimcnto de UOO,) 
mensaes desde ja para manutenção 
dos Lazar·os. Seis contos de réis ... 

§ 5. o Para casa de prisão com traba
lho, reparog, conslrucção de C<l
dêas e de Igrejas matrize..:. Setenta 
e dous contos e quinhentos mil réis 

~ 6.°Com a conuuc:çãoesustcntode 
presos pobres . Quinze contos de 
réis ..•.........•.............. 

§ 7. o Com dcspczas cventuacs. Oito 
con los de réis .................. , 

Somrna .....••.•.......... 

CAPITULO UI. 

l'HOVINCIA DO ESl'lRITO SANTO. 

Art.. li3. O Presidente da Provincia do 
Espírito Santo em Conselho, é au
torizado a despender no anno finan
ceiro do 1. o de Julho de 1833 a 30 
de Junho de 1834 : 

§ 1. o Com a Presiucncia da Província, 
Secretaria e Conselho do Governo. 
Sete contos de réis ............. . 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Oitocentos mil réis ........ . 

§ 3. o Com a lnstrucção Publica. Seis 
contos cento e quarenta mil réis .•. 

~ 4.° Comacivilisaçãoccatechesedos 
indígenas. Seis contos quinhentos e 
oitenta mil réis. . . . . . . ......... . 

§ 5. o Com a vaccina. Duzentos mil 
réis ......................... ~ .•• 

§ 6. o Com as Obras Publicas e concer
tos ~~Igrejas ma trizes. Oi to contos 
de rets ..•........•..•..•....... 

§ 7. o Com as Justiças tcrritoriacs. 
Novecentos trinta e tres mil réis. 

§ 8.° Com as Parochias, inclusive or
dinarias c guizamen to. Quatro con
tos novecentos trinta c cinco mil 
réis .................•.......... 

G:OOU,)OOO 
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§ H. o Par:1 c·tsa de prisão com traba • 
lllo, rPpHO=' c construrção d.~ C'l
dêas. Dous contos e novecentos mil 
rt"~ ís. . . • • . . . • . . • . . . • • ...•....•. 

§ lO. Com a comi uccão e su~ tt•n 1 o tlc 
presos pobres. Seiscentos mil réi~. 

~ ll. C)m dcspezas cvcntnacs. Um 
couto de réis ......•...•........ 

So:nma ................. . 

CAPlTULU IV. 

1'1\0YJJ.\CIA D.\ BAH L\. 

Art. 4'1. O Presideute da Proví11cia Ja 
B dtia Clll c~msellto~ é autorizado a 
despender no auno lina11ceiro do 
1 . o de J u Ih o de 1833 a 30 de J u. nll o 
de ts:n : 

~ 1. o Com a Preúflcucia da Provínein, 
Secretaria c Conselho do Governo. 
Quaforz'J contos de réis ......... . 

~ 2. o Com o expediente do Couselho 
Gt•ral. Um conto e quinhentos mil 
réis ........................... . 

~ 3. o Com a lnstrucçào Publi,:a, in· 
c lu ida a onl i na r ia de 1 :000,~ ao 
Scminario. Trinta c tn·s contos de 
t·ei~ .•.. ....•..•...•....•••••••. 

~ 4. o Com a Bibliotheca Publica, Tres 
contos d c t·é is ........•.......•.. 

§ n. o Com a illuminação ela cidade. 
Quatorze contos e quatrocentos mil 
réis...... . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

§ 6. l) Com o Passeio Publico. Um conto 
de réis ....•.................... 

§ 7. o Com a vaccina. Um conto tle 
reis ..............•......•...... 

~ 8. o Com a ordinaria á Casa de Mi
sericorclia da cidade. Duzentos mil 
réis......... . .......•.......... 

~ 9. o Com as Obras Publicas c concer
tos de Igrejas ma tr izcs. Scsscn La 
e ou tos de réis ......•.. , .. , , ... , , 
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§ 10. Com <ls Justi(as t.crriforiacs. 
Trcs tontos c tiUillhenlos mil reis .. 

§ lL Com as guardas p;)liriaes. Oi
tcn ta contos de n'~is ..•......•..•• 

~ 12. Com as Parodtiai', i11rlusivc os 
Mis~ionarios que exercem funcçõas 
p.troclliacs na~ Ald(~;IS dos Indios, 
guizamcnto c fabrica. Yinlc c nove 
conlos setecentos c setenta mil réis. 

§ 13. Para casa de prisão com 1 r;1 ba
lho, reparos c construcçiio de C·l
dJ.1as. Qu ll'l'Ula C IIOYC COillOS e 
tl'eZl'lllOS mil rt'•is .•••••••••••••• 

~ 14. C'illl a condncção e susteuto tle 
j)resos pobres. Dez cun tos c d uzen-
tos mil réis .......•........••... 

§ Hi. Com despczas cvun luacs Qna t ro 
cunlo3 de réis ..•..•...•...•.•.•. 

Son11na. . .............. . 

CAPITULO V. 

I'HllVll'\CL\ OE SEU!~ll'E. 

Art • .1:;. O Prcsidnnlc da Provincia 
de Sergipe, em Con:;clbo, é autori
zado a despcnd.:·r no anno financeiro 
<lo i. o de Julho de 18:33 a 30 de 
Junho de 1834 : 

§ 1. o Com a Prcsidcncia tb Província, 
Secretaria e Conselho do Governo, 
sete contos de réis ..•.........•..• 

§ 2.° Com o expediente do Conselho 
Geral. Quinhentos mil r{~is ....... . 

~ 3. o Com :1 Instrucção Publica. Nove 
contos e duzentos mil réis ........ . 

~ 4.° Coma vaccina. Seiscentos mil 
réis ......................•..••• 

§ õ. o Com as Obras Publicas e con
certog de Ig-rejas :Matrizes. Oito con-
tos de réis .....•...•.....•...•..• 

~ 6. o Com as Justiças Tcrritoriaes. 
Qu:t trocen tos mil réis, ••....•..• , 
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§ 7. o Com as Parochia:;:, inclusive Or
dinarias e guizamcntos. 'fres contos 
quatrocentos c quarenta c nove 
mil réis ...•..•...........•..••.. 

~ 8. o Para Casa de prisão com tra
hallto, reparos e construocção de 
cadóa~. Dous contos e novecentos 
n1il r{~is ...............•......... 

~ 9. o Com a conduccão e sustento de 
presos pobres. Seiscentos mil réis. 

~ 10. Com despezas cvcntuacs. Um 
conto de réis .............•...... 

Somtna ••...•......•...... 

CAPlTU LO ,.I. 

PROYINCIA DAS ALAGÔo\8, 

Art. ~G. O Presidente da provincía 
das AlagôJs em Conselho, é auto
rizado a despendrr no anno finan
ceiro do L o de Julho de 1833 a ;~o 
de Junho de :1.83~ : 

~ l. o Com a Presidencia da Provincia, 
Secretaria e Conselho do Governo. 
Nove contos de réis ...•..•....•.. 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Oitocentos mil réis ..•..•..• 

§ 3. o Com a Instrucção Publica. Seis 
contos e oitocentos mil réis •....•• 

§ ~.o Com o Cirurgião Mór da Pro
víncia. Cento e cincoenta mil réis. 

§ 5 .. 0 c.~m a vaccina. Cento e v in te 
m1l re1s ....•.........•.......... 

§ 6. o Com o hospital da villa doPe
nedo. Oitocentos mil réis .•....•.. 

§ 7. o Com as Obras Publicas e con
certos de Igrejas Matrizes. Oito 
contos de réis ..........•....•..• 

§ 8. o Para o fabrico e costeio ue uma 
catraia, desde já. Quatro contos de 
réis .......•..................... 

~ 9.° Com as Justiças Territoriacs. 
Sri:·wcntoQ, mil n'is. o_ •• o •••••• ,. o 

,, ;; l 
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§ 10. Com as P.troclti:l~, inclusire 
Onlinuri;:s c gu izamen tos. Qua Lro 
contos cento c cincoenta c sele mil 
réis .......................... . 

§ H. Para ca~a uc prisão com tl'~lb1-
lho, reparos c construcção de ca · 
dêas. Oito contos e setecentos mil 
réis .............•....••......... 

~ 12. Com a condueção c sustento de 
presos pohrcs. Um conto e oitocen
tos mil réis ..•..........•....... 

§ 13. Com despczas cven tuaes. Dous 
contos de réis ................... . 

Somrna ..........•.•....... 

Art. !J,7. O Presidente em Conselho 
fica autorizado a dar regulamento 
ao Arraes da ca traia mandada con
struir para dar entrada ás embarca
ções na b:Jrra do Rio S. Francisco, c 
a arbitrar a quantia, que caJa uma 
de lias deverá pagar por entrada para 
os cofres publicos da Província. 

Art. 4:8. Ficam supprimidas de sue já 
as gratifica,-;ões dos Agen Les encar
regados na Bahia e Pernambuco, 
pela província das Alagôas para ar
recadêlrem as rcudas da mesma. 

f!.\P ITULO VII. 

PROVlNClA DE PERC'!Al\IBUCO. 

Art. !J,9. O Presidente da província 
de Pernambuco em Conselho, é au
torizado a despender no anno finan
ceiro do I. o de Julho de 1833 a 30 de 
Junho de 1.83~: 

j t. o Com a Presidencia da Província, 
Secretaria e Conselho do Governo. 
Doze contos de réis ....•.......... 

§ 2. o Com o expedie~te do Consdho 
Geral. Um conto c quinhentos mil 
réis... . . . . . . . . ............... . 
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§ :1. o Com a lnstrucção Publica, in
clu:--i\C o Seminario e Lycêo. Vinte 
e do tiS conto~ ele réis ......••.•.•• 

~ 1:.° Com o Jardim Botanico. Duus 
contos e ses:::enta e quatro mil réis .. 

§ ;;. o Com a vaccina. Trezentos e 
oitetlla mil l'éis ....•............• 

§ n." Com os P t'ofcssores tle SHHle~ 
inclusive o Guanla-b:lnLleira. Um 
ro11 to seisccn tos e v in te mil reis .• 

~ 7.° Com a i!luminacão da Cidade 
do Hecifc. Onze con.tos c cem mil 
réis .......••..•........•....... 

§ 8. • Com as Obr::~s Publicas, e con-
certos de Igrejas M:1lrizes. Sessenta 
contos de réis .................. . 

§ U. o Com as Justi(:as territoriaes. 
Um conto oitor,cnt.os trinta e seis 
1n it réis ............ · ......•..... 

§ 10. Com as guardas policiaes. Di
tenta cGntos de róis .............• 

~ 11. Com :1s Pa 1 ochias, inclui da a 
ordinaria de cento e oitenta mil réis 
ao H eco! ll i :ucn to da Conceição, e 
cem mii r(•is ao Missionario da Bai'\a 
Verde, e guizamentos. Doze wntos 
seiscentos c d1~zasete mil réis ..... . 

~ 12. Para o Hospital dos Lazaro.;; 
(lesde já. Dons contos fle réis ..... 

§ 13. P<1ra casa ele prisão com tra
balho, rep:uos, e construcção de 
Ca<Jf~as. Quarenta e nove contos e 
trezentos mil róis ....•.•........• 

§ 1~. Com a cond ucção, e sustento de 
presos pobres. Dez contos cuuzentos 
tnil róis .............••.......•. 

~ HL Com despeza . ..; eventuaes. Quatro 
contos de réis ...••.....•.....•.. 

Somma ..••. 

Art. Z'JO. O Presidente em Conselho, 
fica autodzado a applicar desde já o 
ed i !leio, e os seus n tensis, em que tem 
estildO o Hospital Militar, para a reu
nião dos Hospit:1es, quando assim 
julgue eonveDienle. 
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CAPITULO VIII. 

PROVlNCL\ DA .PARAHYBA •· 

Art. tH. O Presidente da Provincia 
da Parahyba em Conselho, é autorizado 
a despender no anno financeiro do L o 

de Julho de 1833 a 30 de Junho de 
1834: 
§ f. o Com a Presidencia da Provincia, 

Secretaria, e Conselho do Governo. 
Nove contos de réis ............• 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Oitocentos mil réis .....•.• 

S 3. o Com a lnstrucção Publica. Dez 
contos de réis ........•.......... 

~ ~." Com a vliccina. Duzentos mil 
réis ....... o ••••••••••••••••••••• 

§ 5. o Com o Cirurgião-m9r da Pro
víncia. Quatrocentos mil réis ..•.. 

§ 6. o Com as ordinarias á diversas 
Camaras da Província. Um conto 
setecentos e sessenta mil réis ..•..• 

§ 7. o Com a illuminação da Cidade. 
Quatro contos duzentos e quarenta 
mil réis .............•.•.•.•..•.• 

§ 8. o Com ·as Obras Publicas, e con
certos de Igrejas Ma trizes. Quatorze 
contos de réis ..............•...• 

~ 9. o Com as Justiças territoriaes. 
Oitocentos e vinte mil réis ...... . 

§ tO. Com o Hospital da 1\iisericordia. 
Oitocentos mil réis o •••••••••••••• 

§ H. Com as Parochias inclusive o 
Ca pellão dos presos, e gu izamen tos. 
Quatro contos setecentos e oitenta e 
seis mil réis ...........•......•.. 

~ 12. Com casa de prisão com traba
lho, reparos e construcção de Cadêas 
Oito contos e setecentos mil réis .. 

§ 13. Com a conducção, e sustento de 
presos pobres. Um conto e oito
centos mil réis .•................ 

§ i~. Com despezas eventuaes. Dous 
contos de réis ....••.•••........• 

Som ma ..•. 
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CAPITULO IX. 

rROVlNCI.\. DO RIO GHANDE DO NORTE. 

Art. õ2 O Presidente da Pro v incia 
do Rio Grande do Norte em Conselho, 
é autoriztdo a despendel' uo anno 
ti nanceiro do l. o de Julho de 1833 a 
:w de Junho de 183í: 
~ i. o Com a Presidencia da Província, 

Secretaria, e Conselho do Governo. 
Sete contos de réis ........•...... 

§ 2. o Com o ex pedi eu te do Conselho 
Geral. Quinhentos mil réis .••..... 

~ 3.° Com a InslrucçãoPublica.Cinco 
contos quinhentos e cincoenta mil 
réis .......•.......•....•...•... 

§ ti.° Com a vaccina. Duzentos mil 
réis ........................... . 

§ 5. o Com os remedios para pessoas 
pobres, e miscraveis. Duzentos mil 
réis .....................•...... 

~ 6. o C·Jlll as Obras Publicas, c con
certos de Igrejas Ma trizes. Oi to 
contos de réis ...........•....... 

§ 7. o Com as Justiças Lcrri Loriaes. 
Quinhentos c quarenta mil réis ... 

§8.° Com élS Parochias, e guiza
mentos. Tres contos trezentos oi
tenta e seis mil réis .....•........ 

§ 9. 0 Para casa de prisão com tral.nlho, 
repar·os, e construcção de Cadêas. 
Dous contos e novecentos mil réis. 

§ 10. Com a con:lnc1~ão e sustento de 
preso . .., pobres. Seiscentos mi I réis. 

~ 11. Com despezas eventuaes. Um 
conto de réis ..................• 

Somma .. 

CAPITULO X. 

rROVINCL\ DO CEAR,\. 

Art. ;):l, O PresiLlente ela P1·ovincía 
du C~arà em Conselho., é autorizado 
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Hi6 ACTOS DO PODER 

ã despen 1 er no anno financeiro do 
L 0 de Julho de 1833 á 30 de Junho 
de i83í : 
~ L o Com a Presidencia da Província, 

Secretaria, e Conselho do Governo. 
Nove contos de róis ...•.......... 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Oitocentos mil réis .....••• 

§ 3.° Com a Instrução Publica. Treze 
contos e oitocentos n1il réis ....•• 

§ 4. o Com o C i rnrgião-mór da Pro
víncia. Quinhentos e scssen ta mil 
réis .••....••.•............ o •• o •• 

§ Õ.° Com a vaceina. Quatrocentos 
e quar·cnta mil róis ... o •• o ••••• 

§ fi.° Com a cri:1ção de Expostos, desde 
já. Oitocentos mil réis .......... . 

§ 7. o Com as Obras Publicas, e con
certos de }Q,Tcjas Matri..zes. Oi!o 
contos de l'éis ..•...........•.... 

§ 8.° Com as Justiças Territoriaes. 
Um conto sciscen tos c setenta c 
trcs mil réis •.............•.....• 

§ 9.° Com as Parochias, c g-niz:nncntos. 
Sete contos duzentos setenta c nove 
mil réis ..............•....... , .. 

§ 10. Para casa de pd:-ão com tra-
1Jalho, rrparos, e consll'llC(ãO de 
Cadêas. Oilo contos c sctcccnlrs 
1nil réis ..•......••••.•.....•... 

~ H. Com a comlucçJo, o sustPnto 
de presos pobres. Um ronto e odo
ccnto.-: mil réis .•....••.......• 

~ 1:L Cnm dcspezas eventuacs. Dous 
contos de ré1s .•..........•...... 

Somma .. 

CAPITCLO XL 

l'ROYI:i\l~lA DJ PL\UHY. 

Art. ~a. O Presi,lcn te da PI'O\' i nria 
do Pianlly Clll c,mselllO, é auturiz;ldU 
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LEGISLATIVO. 

a dc~pendcr no anno 11nanceiro do 
Lo de Julho de 1833 a 30 de Junho 
de 1834. : 
§ L o Com a Prr~idencia dn Província, 

Seeretaria~ e Conselho do Governo. 
Sete contos tle réis ...........•.. 

§ 2.° Com o expediente do Conselho 
Geral. Quinhentos mil réis ......• 

~ 3. o Com a lnstruccii:o Publica. Sete 
contos e cem mil réis ........... . 

~ 4,. o Com a vaccina. Seiscentos mil 
réis ........................... . 

~ 5. o Com os soccorros ao" pohrrs, QUe 
se curam no Hospital .Mil i ta r. Qua
trocentos mil réis ..........•.... 

~ 6. o Com as Obras Publicas, e con
certos de lgTejas Matrizes. Oito 
contos ele réis ................. . 

~ 7. o C1jm as Jnstiras Tt•rriloriacs. 
Um conto trezentos trinta e lres 
n1il rt'~is ..•..........•.......•.. 

~ 8. o Com as Parochias, e g-uiza
mento3. Dous contos quinhenlcs 
vinte e cinco mil réis ........... . 

~ 9. 0 Para cas:1 de prisão com lr:1b:dho, 
reptiros, e construcção de Cadêas. 
Sde con los de r f• is ............. . 

§ iO. Com a comlucção, e susteHio 
elos presos pobres. Sciscen tos mil 
réis ........................... . 

§ 11. Com despczas eventu:1cs. Um 
conto Jc réis ................... . 

Somma .. 

CAPlTULO XII. 

PHOVI~CI.\ DO :U.\IU:'dl:\0. 

Art. ~);).O Presidente da Provim:ia 
do jlaranl!ão em Cow.;~·llw, é aulot·iza
do a dcsp('nctcr no :tll!to litJ~uJceiro do 
l.'' de Jullio de Hn3 a ;)0 de Junho dl~ 
1H31: 
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ACTOS DO PODER 

~ L o Com a Prcsideucia 1la P1·oviucia, 
Secretaria, c Conselho do Governo. 
Dez contos de réis ...•.•......... 

§ 2. o Com o expediente do Con&elho 
Geral. Um conto e quinhentos mil 
réis •.......••••....•.......•... 

§ 3. o Com a Instrueção Publica. Treze 
contos trcz·~ntos e noventa mil réis. 

§ ~.o Com a Bibl i o theca Publica. Um 
conto trezentos ecineoenta mil réis 

~ ~.o Com o Jardim BJlanico. Dous 
contos de réis .. , ••..•....•.••... 

~ 6. o Com a vacc:ina. Quatrocentos 
noventa e dous mil réis ......•.•. 

§ 7. o Com a catrchese c civilisação 
dos indigcn·1s. Um conto e lrcsen-
tos mil réis ....•...•...•......•. 

§ 8. o Com a obra do canal. V in te c 
quatro con I os 1le réis ....•.•.....• 

§ 9. o Com as O:Jras Publicas, e con
certos de Igrejas ma trizes. Dezaseis 
contos de réis .................. . 

§ 10. Com a illumiuação da cidade. 
Sete contos de réis ........•...... 

~ 11. Com as justif)ns territoriaes. Um 
conto e duzentos mil réis ........ . 

§ 12. Com as guardas policiacs. Vinte 
c oito contos de réis ...•.•••..... 

§ 13. Com os Lazaros ~ desde já. Dous 
contos de réis ............•...... 

§ H .. Com as Parochias, inclusive um 
conto de réis p:1ra o B.ccolhimrnlo 
de Noss'l SPnllora da Annunciar:üo 
e Rem1·dios. Sete contos duwntós c 
cincoenta mil réis ..•............ 

§ 15. Para casa de prisJo com traba
lho, reparos e consl rueção de c~=ult•as. 
Vinte e trcs contos e duzentos mil 
réis •........................... 

§ HL Com a condu('ção c susleJJ to de 
presos pobres. Quatro contos e oito-
f'entos mil réis ................. . 

§ 17. Com dcspezas eventuaes. 'frrs 
contos Lle réis .•..........•.••... 

~omma .•..•... 
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J.F.GISl.ATIVO. 

Art. õ6. Fica drsllc já applicatlo para 
o Hospital dos Lazaros o ediflcio do 
Hospício, que servia para a quaren
tena dos escravos vindos da Costa 
d'Africa. 

CAPITULO XIII. 

PROVINCIA DO PARÁ. 

Art. õ7. O Presidente da Provinda 
do Pará em Conselho, é autorizado 
a despender no anno financeiro do 
L c de Julho de 1833 a 30 de Junho 
de !83": 

§ i. o Com a Presidencia da Provín
cia, S2cretaria, e Conselho do Go-
verno. Nove contos de réis ...... . 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Oitocentos mil réis ....... . 

§ 3. o Com a Instrucção Publica, in
clusive quatrocentos mil réis para 
o Seminario, e collegio de educan
das. Dezaseis contos e tresen tos mil 
réis ....•........•...•....•... · · 

§ 4. o Com o Jardim Botanico, e horto 
de especiarias. Um conto e quatro
centos mil réis .........•........ 

§ õ. o Com a catcehcsr, e civilisação 
dos indígenas. Tres contos de réis. 

§ 6 .. ° C~~ a vaccina. Quatrocentos 
mil rets ........•...........•.•• 

§ 7. o Com os soccorros aos pobres, que 
se curam no Hospital. Duzentos mil 
réis .....•...•................•• 

§ 8. o Com o Passeio Publico. Quatro
centos mil réis ...•.............• 

§ 9. o Com as Obras Publicas e concer
tos de Igrejas ma trizes. Oi to contos 
de réis ......•........••..•.....• 

§ tO. Com as Justiças territoriaes. 
Tres contos duzentos e dezoito mil 
réis ........................... . 

§ H. Com as Parochias, inclusive 
duzentos mil n)is ao Seminario, 
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HiO ACTOS DO PüOEfi 

Yinte c tres contos quinhentos c 
cincoenla mil réis .............. . 

§ -12. Para casa de pr;são com tralJa-
1 h o, reparos c consl rneção tlc C Hlt~as. 
Oito contos c setecentos mil n'is ... 

§ 13. Com a conducção e sustento de 
presos pohl'cs. Um conto c oitoccn
tcs Inil rt\is .....•.............•. 

§ H. CJm dPspezas cvcntna''S. Dous 
contos de rt\is .........•.•......• 

Somma .......• 

CAPITULO XIV. 

PI\OVl:"\CIA DE l\IATO GROSSO. 

Art. :18. O Presitlente da Provincia 
de Mato Grosso em Conselho, é au
torizado a despenllcr no anno finan
ceiro do L o de Julho de 1833 a 30 
de Junho de J 831: 

~ 1. o Com a Prcsidencia da Provín
cia, Secretaria e Conselho do Gover-
no. Nove contos de réis ......... . 

§ 2. o Com o expediente do Conselho 
Geral. Quinhentos mil réis ....... . 

§ 3. o Com a Instrucção Publica. Qua
tro contos trezentos e sessenta mil 
réis ........................... . 

§ 4. o Com a catechese e civilisação 
dos indígenas. Dous eontos de réis. 

§ 5. o Com a vaccina. Trezentos mil 
réis .... · .................•....•• 

~ 6. o Com as -Obr,,s Publicas, e con
cer·tos de Igrejas matrizes. Oi to con-
tos de réis ........•............. 

~ 7.° Com as Justiças territoriaes. 
Dous contos de réis .............. . 

~ 8. o Com as Parochias e guizamcn
tos. Um conto seiscentos noventa 
e dous mil réis ... ~ ....•...•..... s 9. o Para casa de prisão com tralJa-
1 h o~ rt'paros e construcção de CaMas. 
Dous contos c novecentos mil réis. 
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~ lO. Com:'! c·onducri'io e su~tento tl(' 
presos pobres. Sci~·ccnto.:; mil rt·i~. 

~ H. Com despeza;, r' en tuaes. Dous 
contos de réis .. , ............... . 

;-:omnn ... 

CAPITCLO XV, 

Art. ~)9, O Prúsídenle da Provin
da de Goyaz em ConsBlho, é autori
zado a despender no anuo financeiro 
do L o de Julho de 1833 a 30 de Junho 
det8~4: 
~ Lo Com ':1 Prcsid·cncia da ProYinrLl. 

Serrctari:"t, c Conselho do Governo. 
Nove contos de réis ............. . 

~ 2.° Com o expediente do Conselho 
Geral. Q:Jinhcntos mil réis ...... . 

~ :3. o Com a lnstrucção Publica. Nove 
ccJntos quatrocentos noventa c qua .. 
tt·o mil r{•is., ...•. , ............ ,. 

~ 'L o Com a ca tcchcsr, c civilisação 
uos lndigenas. Dous contos c scis-
t.:cntos mil réis ................. . 

~ ~.o Com a vaccina. Seisccn to.; mil 
l'éis ............................ . 

~ 6.~ Com as Obras Publica.;:, c con
certos de Igrejas Matrizes. Oito con .. 
tos de róis ..................... . 

~ 7.° Com as .Tusticas Tcrritoriaes. 
Um conto srisccnios e oitenta mil 
l'êis ........... ; ................ . 

~ 8 o Com as Parochias, c guizamen-
101. Sc1srontos quatrocentos trin-
ta e cinro mil réis .............. . 

~ ~.o Para casa de prisão com tra
balho, reparo~.) c construcção de Ca
dêai'. Dous contos c novecentos mil 
r!"i~ ......................... · . ·, 
P1RIE I. 21 
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§ tO. Com a contlucção c sustento de 
presos pobres. Sci:-cen tos mil ré i~. 

§ 11. Com dcsprzas evcn tuat s. Dous 
contos de reis .................. . 

Somm:1 ... 

CAPlTrLo \.Yl. 

P:IOVI~CJ.\ DE MIX.\S GERAfS. 

Art. 60. O Prcsitlente Ja Prorincia 
de MinasGcracs em Conselho,~~ auto· 
rizado a despender no anno financeiro 
do f. o de Julho de 18~3 a 30 de Jnnho 
de 183\ : 
~ i. o Com a Prcsidencia da Provinda~ 

Secretaria, c Conselho do Governo. 
Treze contos de réis ............. . 

~ 2. o Com o expecliantc do Conselho 
Geral. Um conto c quinhentos mil 
réis ............ · ............... . 

~ 3. o Com a Instrucção Publica. Qua-
renta conto i~ de réis ............. . 
Supprime-se a dcspcza dos orde

nados do Mineralog!co Andn; Augus
tier; c Roque Schuch. 
§ fl. o Com o Jardim Botanico. Um 

conto c duzentos mil réis ........ . 
§ 5. o Com a catcchesc, e c i vilisação 

dos Indígenas. Trcs contos de róis. 
§ 6. o Coma vaccina. Um conto e tre

zentos mil réis ...•.............. 
§ 7. o Com as Obras Publicas. Vinte e 

dous contos de ré i~ •.•....•......• 
§ 8. o Com as Justiç<Js Territoriaes. 
. Nove contos e novecentos mil réis .• 

~ 9. o Com as Guardas Policiaes. Cin
coen ta contos de réis ............• 

~. -iO. Com as Parochias, inclusive gui~ 
zamentos, pensão ao Seminario, e 
gratificação ao Padre Lidoro. Vinte 
e quatro contos_ trinta r srf.r mil 
r-é i~., .......................... . 
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l.EI;l:-;L.\TI \'0. 

~ li. Par a c as 1 de prisão com tra
b llho~. rcp:1ros, c constr·ucção de Ca
uêas. Vinte c tr·cs contos e duzentos 
111il réis ........................ . 

~ 12. Com a condncção c sustento tle 
presos pobr;'s. QtD tro contos e oi-
tocentos mil réis ................ . 

~ 13. Com despezas cvelllu:ws. Trrs 
contos de réis .................. . 

Somma .... 

A ri. fH. Fic:l ~J ppri m ítl:1 a dr~pr
za com os Yencirncntos u<1s All<>mfil's 
t•mprrgados na Fabrica de Faro do 
Uuno do Pilar, 

CAPI'iTLO \YU. 

l'f\lnlNCl.\ DE;.;, 1'.\lLO. 

Art. t12. O Prt·S:d~ntt~ da Província 
de S. Paulo em Cun~dl1o. {• autori
zado a des;)CtHler lHJ ;jJ11JO · iinaneeiro 
do f.'' de .Julho Je l~:JJ a :w Je JuiJho 
tle urv": 
~ J. o Cvm a I'rrsidenda da P1·ovincia, 

Secretari'l, e Conselho do Governo. 
Dez contos de réis ............... . 

~ 2. o Com o expediente do Conselho 
(~erill. Cm conto c quinhentos mil 
l't'i:-; ...........•...••........... 

§ 3.° Com a lustrurção PuiJiiea~ rom
Jil'~llcndidos o~ ~eminario:::.. YinJe c 
dous contos duzcntns e vinte mil 

\. 
I\, I S ••••••..•••••••••••.••••..•• 

§ 4. o Com o Jc~rclim Dotaniro. Uni 
conto oilolcnlus quarenta c noYo 
lHil r/~is ....................... . 

~ ti.° Com a vaccina. Um conto d.c 
réis ......• , .................... . 

~ G.° Com o Cirurgi:w elo PartiJo 
ll:t ,, i lia de~ P;~ r a 1Lt[!"'I:1. na zen! 1 s 
1 1J i I r·~; i~. . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
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!til 

~ 7. 0 C.om a cal.cchese c civílisação 
dos Indígenas. Quatro contos de 
réis ...................•........• 

§ 8.~~. Coru as Obras Publicas c con
certos ele lgr('jas .Ma trizes. Yin to 
contos de r:~is ...........•....... 

~ 9. o Com :1s Justiças Tnritoriaes.' 
Oualro contos q~1atrocentos oitenta. 
c quatro mil réis ................ . 

~ 10. Gom a.s Guardas Policiars. V in te 
contos de 1:~ is ..........•......... 

§ U. Coma.sParochias, inclusive tre
zentos mil réis ao Capelluo ela Igreja 
dos cxtinctos J0suitas, e guizamen
tos. Yinte conros sell'CeHtos cin
coen~a c II;'l'S mil ré-is ........•... 

§ 12. PJra c:•sa de prisão com t~a
halho, reparos. e construrção de 
C.:Hlt~as. Oito corJlos c setecentos m.il 
réis .....•..•.•................. 

§ 13. Com a conducçJo e sustento de 
presos p.obrcs ~ V m con t.o e oi,to .. 
centos. lilil réis ................. . 

§ 1~. Com des.pezas cvcnluaes. T~es 
contos de réis ...........•...... 

S.omma .... 

CAPITULO XYII'f. 

)lnOVlNCL\ DE SA:'\T.\ CATIL\Ill.:\'.-".· 

Art. 63. O Presidente da ProYincía 
de Santa Catharina em C:onselho, é 
auto1·izado a despendf}r no anno finan· 
ceiro do l. o de Julho 1lc 1833 a 30 do 
Junho de 1834 : 
§ L 8 Com a Preshlcncia da Província, 

Secretaria, e CoDsclho do Governo. 
Sete co.ntos de réis .........•.... 

§ 2. o Com o expediente do Co.nsclho 
Geral. Oitocentos mil réis ..•.... 

~ 3. o Com a lnstrucção Publica, ia.· 
rlnsive o Lente de Cirurgia Pratica, 
'f r,_•:- f'.(_)n to~; e (1 uzcn t 0~ mil r(· i~- . 
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~ 4." Com a \acci11a. DnZI'lltos lllil 
rúis ..................•..... · ·. ~ 

~ ti.° Com a ratcche:·;e e eivilisacão. 
dos lnd igenas. Seisccn to~ m i I n~is. 

~ 6. o Para a cria-ção de Ex po:'Los. 
Quinhentos mil réis ............ . 

~ 7. o Com o Hospital. Trezentos lllit 
r(•is ........................... . 

§ 8. o Com as Obras Publicas, e cun
cel'tos de Igrcj:1s Matrizes. Oito 
contos ue r{•Í:, .•..•••••.••••.•.• 

~ 9. o Com as Justiças Tcrritoriaes. 
l~m conto cento e quarenta mil r('is. 

§ 10. Co.m as Parochias, e !.n<izamen .. 
tos. Tres contos quinhentos trinta 
e nove mil róis ..... ~·· ........ . 

§ H. Pa.ra. casa de prisão com tra. 
b:1lho, rep:1ros~ e construrção de ca
d~as. Do~1s contos e noYccentos mil 
réis . . . • . . . . . . . .. . • . • . . . . ...... , 

~ i2. Com a conducção e snstcnto d.e 
presos pobres. Seiscentos m.il rúis, * 13. Com dr'spezas ewntuac.-. Um 
conto de rC·is .. , ..•. , ....•...... 

C.\PlTULO XL\. 

Pll:O\T\CIA. DO RIO GltA:\DE DO SLL, 

Art. (lft,, O Prcs.itlcnto da Província 
do ltio Grande do Sul em Conselho, 
é autorizado a despender no anno fi
nanceiro uo L o de Julho d.e 1833 a 
30 de Junho de 1831,: 
§ 1. o Com a Prcsidencia tla Província, 

Secretaria, e Conselho do GovCI:no, 
Dez contos de réis ............. . 

~ 2.° Com o expediente do Conscll10 
Gera-l. Um conto c quinhentos mil 
réis ........................... . 

~ :L o Com a lnstruci';Io Puh\il'a. Doze. 
,·oJJtu:' tlc réi~ ... :· .............. . 
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Wü ACTO~ HU I'UDEI\ 

S Í . ° C O ll1 a L1t ~c Í !l ;L r ll1 l' O !1 t O C Se -

tccentos mil r{·is .............. . 
§ ti.° Com os Profps~ores de SatJd(~. 

Um ~unto n quatro~~cntos milrt~i-;. 
§ tL° Com o Hospital. Qnatroccntus 

n1il réis ....................... . 
~ 7 .o Com a estatística tla Provinci;'~ 

r gratificação ao Piloto cncarrt'g:Adu 
da di visão das terras para os co
Jo~ws., .Trc:, contos c qua troccn tos 
nul re1s ....................... . 

§ 8.° CJm as Obras Pnhlí0as, e con
certos de I,~ rejas ~Ld rizc-<~ c cineo 
eonlm de r·t'·is par:-~ rcmoçio das a rêas 
na Villa do Hio Grande~ e Povo:1ção 
de S. Jost'• do Norte. Vinte c eíui:o 
contos de réis .................. . 

~ 9.° Com as Justiças Tenituriac;-;. 
jndusire o expedicntl' da .Junt:-~ dP 
Justiça. DJus conto~ quilll!e!ltose 
lJOYClll.a mil l't-.ÍS ••....•..••.••. , 

~ 10. Com as Paro('hi;Is. inc!Hsivc 
dons PJstorcs Protcslant~·s. e !!Uiz:l
mcntos. Seis contos eirÍeoenta e 
quatro mil réis .•............... 

~, ll. Pc~r.l c as l de prisão com t r a. 
Jnlho, rcpJros~ e const rucção de Ca
d~~as Vinte e oito contos de ró:s ... 

~ 12. Com a contlucção e sustento dn 
presos pobres. Qualro con los e ui to
centoi-i mil réis .•.......••....... 

~ 13. Com Jcspczas crcnlu;:rs. Tres 
contos tlc rl·is ...•............... 

Som ma .• 

C.\l'lTULO XX. 

DlSPOSIÇÕE::i GOM;\lU:'\8, 

1: id:J,;ooo 

1: 'lOD,)OO:J 

lt:OO;~OOO 

;~ : 11 )(),)000 

~:;: 000,)( )00 

2::mo.~t)tl!) 

'i: trlO;)OOO 

:l : 000{-000 

UH: 8í'J. ~000 

Art. 65. Em quanto se não or.~·anízam compAleale
nwnte :JS Sccret:-~rias dos Governos cl:ls Províncias, ficam 
des1lc já autorizados os Presidenteh em Conselho~ a al!l!
ment:'r r,~ ordt'll:ido-.: .. ,. n llllliH'I'Il dos rmpn·~·:,dos d,l:-: 
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fli(•::;ma:'~ dawlo-lla·~ a nrg:mizJçJo que t'ur ma i::; convc 4 

nie11te; com t;mto pr.rL~m que Ido excedam Ja quantia 
lixada nesta Lei. pan a desprz:1 d:;s Presidenci;-;s, Secre
J;~rias, e Con:çelho do Governo de cada nma d::s respec
tivas Províncias. O cxrrsso ~obre os orclenados, que 
a c tua lmen te Yc>ncem os nws 110s Pmpregados, será con
"Ítlerado como gra t it1cação. 

Art.. WL A cli~lLSi<,;ão Llo ;1rl igo antecedente não 
('ornprellendP as Provinci:ts. em quP pnr Lei já se tenha 
dt•cretado a :'.Ua ref(,rma. 

Art. ü7. Os Parochcs, quh· sejam collados, quér cn
commcndados, continuarão a receber a congrua marcada 
no :-~rt. !~6 da Lei de H> de No,cmbro de 1831. 

Art. ()8. Ficam elevadas a cinccenta 1nil réis as con
prnns rlos Coadjutorcs, sem pn'juizo .d:quel!c~~ que ji1 
pcrceLiam ma i ores. 

Art. 69. Ficam supprimitlos os lugares, c ordenados 
lle Solicitadores~ E~crivãcs, .Meirinhos c Escl'ivãcs dos 
Meirinhos dos Feitos c Execuções da Fazenda Publica 
n:-~s Pl'ovincias, em que os hon ver, e supprida sua falta 
pdo que disrõc a Lei de 20 llc Setembro de 1827 . 

.Art. 70. Ficam autorizados o Ministro da Justiça na 
Ciirtr, e os Presidentes em Conscl!Jo nas Províncias, para 
fncr as ucspczas legaes c indispcnsavcis com os soldos 
dos Cornetas e Clarins, gratificações aos Instructores~das 
Guard~s Nacionaes, papel~ e o mais rrcdso para o)eu 
expediente. 

Art. 71. As pensões, meios ~oltlos, monte pio~ cor
denados dos aposrntallos e jubilados, continuarão a 
ser pagos nas mesmas província-; de sua rcsiucncía, com 
a ditfrrcnça porém de ser feito o seu pagamento peh 
folha da d1 speza geral, proces~ada em srJDl'ado. 

Ar_t. 72. Quando em qualquer dos artigos dede,pcz;Js 
provmctaes se der o caso de ~cr diminuta a quantia cal
culada~ c em outro artigo haja sobra na somma ai'lJi
tr.lda, poderão os Ministres do Imrcrio e Jnstiça na 
Côrte, c cs Presidentes em Conselho n::s Províncias, 
supprir a falta com a soLI'<l, dentro dos limites da 
som.ma consignada á re'pcctiva I>rovincia, sujeito to
davia pela sua rcspon;;;abilid::Hlr. pelo uso que nzer de..; ta 
prrmissão. 

Art. 73. Ficam oulrosim autoriz:Hlos a fazerem tod:1s 
;;s mais .:Je-pezas decretadas por Lei, a rc~pci lo dos ditl'e
rentes ramos de dcspeza provincial, debaixo da mesma 
rrsponsa hilirlacle do artigo :m tecellen í<'. 
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batil rendas puLiteas. 

CAPITCl..O tNICO. 

Art. 7i. Continuarão a colJrar-se dur:mte o anno 
financeiro do i. o de Julho de 1833 a 30 de Junho de 
1834, todos os imposto~~ dt~ que trata o Titulo ft.. o da 
Lei de 15 de Novembro do 183L que fica em s~1a inteirJ 
ouset·vancia. 

Art. 76. O as~ucai\ c tabaco paqarão sómente o di
zimo, que estiver em pi·atica pagar em cada nma Pro
víncia, e o direito de dous por cento de Consu!al1o de 
sahil1a para fúra do lmperio, ficando abolidos todos os 
impostos, quacs,1uer que ellcs sejam, que até agora 
p:1gavam. 

Art. 76. O imposto de vinte por cento na aguar
dente de consumo fica elevado á sessenta na Província 
da Bahia, applic:~dos os quaren t:-~, que ora accrrscem. p1l\t 
a amortização das ccdulas al!i emittid:1.~ para o rc:o;,jale 
da moeda de coiJrr. 

TITULO IV. 

CAPITl~LO UNI CO. 

· Art. 77. As Rendas Pul1licas, que até agora eram ar
recadadas pelo Thrsouro Nacional, ficam divididas em-
Receita Geral-e Receita Provineial-. 

Art. 78. Pertencem á Hecei ta Geral: 
· § L o Direitos, que se arrecadam nas Alf::mdcgas, por 
importação~ exportação, baldeação~ e reexportação; e 
emolumentc;s, que se cobram n:1s mesmas Alfandegas~ de 
officios, que passarão para a Fazenda Publica. 

~ 2. u Meio por cento de assignados das Alfandegas. 
§ 3. o Armazenagem, ancoragem~ e pharóes. 
§ 4. o Contribuição da Junta do Commercio sobre vo

lume~, e emb:-~rcações, inclu5ive cs das nações, com 
'J'H'Ill n:io ha tratados .. e o impn~to rlPnominado do 
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B1nco sobre a;; que navegam de barra fóra, inclusive as 
estrangeiras, com cujas nações existam tratados. 

§ 5. o O imposto de quinze por cento das embarca
ções estr,IJigeJras, que passam a ser nacionacs, e o de 
t:inro por cento da venda das nacionaes. 

~ U. 0 Dil'eitos de vinte e cinco por cento do ouro . 

. 
~ 7 .• Siza da venda dos bens de raiz. 
~ 8. o Porte de Correios rle mar e terra. 
~ 9. 0 Impostos ptra a Caixa de Amortização Ja di

vid.l publica. 
~ 10. DtziJr( s do assucar, algodão, café, tabaco, e 

fumo, e a contribuição d<lS saccas de algodão. 
~ 11. Dízimos do gado vaccurn e cavallar; vinte por· 

eeuto dos couros do H.io Grande do Sul, e os quarenta 
por cento na aguardente de consumo na Bahia para res
gate das ce.Julas, na fórma do art. setenta c seis. 

§ 12. Sello das Mercês, Dizima da Chancellaria, novPs 
e velhos direitos das Graças e Tilulos expedidos reJo 
Poder executivo e Tribunaes; c emolumen los, lJUe se 
cobram no Tr·ibuna I Supremo ele Justiça. 

§ i3. Chancellaria da Imperial Ord,•m do Cruzeiro, e 
das tres Ordens l\lili t(lrt·s, Mestratlo, e trc:; 4uartos das 
Tenca~. 

~ ·n. Meios soldos das Patente:) Mi I i tare~, e con I ri-
buiciio do .Monte Pio. 

~ ·iJ. 1\htriculas dos Curso" Juri:lir,ns, c Academias. 
~ HL RendimerJt03 das CJsas da l\Ioed 1. 

~ 17. Venda do páo-brazil, e do" Proprios N:1cionaes. 
§ 18. Hemla diamantina, e fóros du terrenos da 

l\larinha. 
~ 19. n~~n~drdcfuntos c ansentl's, ~~ohr,Jnça da divitla 

activa, e da Bulia da Cl'llZdda. 
~ 20. Emi:-;são de apulice~, juro~ das apoliccs dos 

em presti rnos e~trangt~i r os. 
§ 21. Rend:1s evrntn:H's, c não dassil1eadas, que 

provém dos A: senars do Exerci to e Mar i u lia, e da venda 
de vasos de gunra, Iimp1 das Alfandegas, ren<limentos 
da F;1brica da Polvora, da Typogr;1pllia N:tcional, reposi
çõns, c emolnmen tos, que se cobram pelas In tendencias de 
Marinha rlos Ollicio~, que passaram á Fazenda Publica. 

~ 22. Os soldos e sotJras da receita geral, e provin
cial. 

Art. 79. Fica orç:Hia a I'I'CPita geral do Imperio 
no armo fin:mceil'o do 1. • de J nl h o ue 1833 a 30 de 
Junho Je t831, na qu:mtia, de onze mil contos de 
réis................... . . . . . . . . . . 11 .000:000~000 

Art. 80. As renda~ q-rrars ~rrãr escriptnr:ulas em 
I' A R TI\ I, 22 
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livro ã p.1rte, e arrecadadas uniformemente em to(lo n 
Imperio, segundo os Regulamentos ora ex is-t.cn t.es~ ou 
que forem de novo organizadüs pelo Ministro da Ji'a
zenda. O seu producto será recolhido em cofre di st in c to, 
e distribuído segundo as disposições do mesmo .Ministro 
em Tribunal, e na conformidade da presente Lei. 

Art 81. A receita e despeza geral con li nua r á a ~er 
fixada pela Assembléa Geral sobre o Orçamento do l\ll
nistro da Fazenda. 

Art. 82. A's Provincias, cujas rendas :1pplicadas não 
chegarem para a sua despeza provincial~ srrão soce1 rrida<s 
pelo cofre da rel~eita geral da respectiva Província. 
independentemrnte de Ordem do Ministro P Pt'(·sidcntc 
do Thesouro Nacional; e por consign;tções dt·stinadas 
por elle, qn:mdo não hajam fundos rw cu l'rt• dd rccei ta 
ger.d da mcsmJ Província. 

TITELO V. 

llert>lta Pro·,;lncinl. 

CAPITULO rNICO. 

Art. 83. Pertencem á receita pro v i ncia I tt1dos os 
impostos ora existentes não comprehendidos na receita 
gt'ral. 

Art. 84 Fica orçada a receita provincial em todo o 
lmprrio no armo financeiro uo 1. o de Julho de 1833 a 30 
de Junho de !83~, na quantia de dous mil trezentos e 
oitenta e seis contos de reis......... 2.386:000~000 

Art. 85. As rendas provinciaes serão escripturadas á 
parte, e arrecadadas, como até agora, pt.las 'fhesourarias 
respectivas, segundo os Regulamentos ora existentes ou 
QUe forem de novo organizados pelos Presidentes em 
Con~elho, com a arprovação do Governo. O seu pro
dueto será recolhido em cofre distincto, <listribuido 
pelo Presidente em Conselho, e em conformidade da 
presente Lei. 

Art. 86. A receita c despeza provineial sprá fixada 
d'ora em diante pelos Conselhos Geraes, sob o o:·ç·t
men to dos Presiden Les das Províncias. 

Art. 87. No dia da abertura àos.Coaselho~ Gcracs os 
Presidentes apresentarão o seu rela-torio impr1·s~o com 
o orçamrnto da rccrita, e despeza provincial ... í.' as 
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cnnbs <lu anno tludo, e lhrs mini;..;trarào todos os escla~ 
reei rncn tos, que os mesmos Conselhos pedirem. Os 
~e,~r·etario~, e os lnspedores uas Thesourarias a:-;sístirão 
{IS uisc~ssões, sendo para isso convidados pelos Con
St>lhos. 

Art. 88. Organizados os orçamentos, serão (em quanto 
n<-io ft1r reformada a Constituicão) rPmcttidos á Cunara 
.:.hls Dt•ptr t:tdos, pelo i 11 ter,nc~dfo do ~ltnistro d::t Fazenda 
p:1ra St~rem corrigidos e approvaJos pela A:;;sembléa 
Ger~d. 

A1 t. SU. As contas das de~p·zas do anno findo, de
pois de e.·umirndas pelos Conselhos Gerae~, serão rcmet
tidas d:t mesma maneira com as suas ouservações á 
mesma Camara pelo intermeuio do me.-mo 1\linistro, o 
q ua I indnpend,,n temente da apresentação, deverá logo 
faz ·r etfecti v a a responsa IJilidade dos em pregados pr·e
Y;ll·ic<Hlorcs, quando já o não. tenham sido pelos Presi
dt•nles em Const'1!1o. 

Art. 90. Q:~ando as rendas pr;winciaes nãJ chegarem 
JHra s111~ de:-:p.•z1s, os Conselho~ Gt~raes (em quanto não 
fôr reror nada a Constituição) rr•pre:'entarão á Camara 
dos Deputados, jndkantlu qu:1es os objectos que podem 
sofTr,~r alguns impostos, ~em maior gr.tvame tios povos; 
c hem as:-~im o.~ que deYem ser substituídos por outros, 
com vantflgem d:t n•nda, e dos contt·ibuint.es. O mesmo 
poderão praticar a re"peito dos impostos da receita 
geral Jrrecadados nas su:ts Provincias: 

CAPITULO VI . 

Dlt!lposlc;.~õel!! Geraes. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 91. O:; dinheiros provenientes dos bens dos 
defuntos e ausentes, á proporção que forem sendo 
arrecacla(los pela competente autoridade, serão logo reco
lhidos, e desde já, nos cofres das Thesourarias Proviu
c iacs, e pelas me:; mas será feito o p:.tgamento ás partes 
interessadas em virtude de deprecadas legaes. 

Art. 92. Os rmpreg-ados publicas, qualquer que seja 
a sua chls.se, receberão desJe já seus vencimentos pelas 
Thesourarias Provinciaes, em que tiverem exercicio. 

Art. 93. As licenças dos empregados civis para fóra 
do lrnperio scrJo concedidas sem vencimento algum da 
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Fazenda Publica; e sendo p:.ra dentro do f111perin, com 
a metade elo seu ordl'nado: se porém fór por motivGs de 
mulrstias, lhr será con!·c,Jida alé ~eis Inf'Zt's com o orde
llado por inteiro, mestno para fót'a do lmprrio. 

Art. U4,. E' livre o curso e {!iro do ouro em pó n:1s 
provinc.i:1s, que o produzem, seja qual fór sua quan titlade; 
e quando nrl1:1S não tenham pago o competente direito, 
pGded ser manifestado na Casa da Moeda para ser 1 cdu~ 
zido ú barra, on á moNL:t, p:1gando no primeiro caso o 
ditei to respectivo, e no segttndo o me:;mo dirtit<;, e o 
de senlloriagem. 

Art. U~i. O~ I. o do art. ! . o c:1pitulo nnico da Lri de 
H:i de Novembro de 1827 não compreiJendc as di vielas 
proYen :c:11 es ele ordenados, congruas, soluos, farda
mento.~, pensões, ou tenças, e ainda mesmo provenientes 
de compr.1 de generos pela Fawnda N:H·ion:JI, que não 
chegarem umas c outr.1s á quantia de t.~,001)000: ns qLars 
serão p1gas por pr. stações annuae~, segumlo a Lei de i3 
do m1smo mez e anno. 

Art. ~G. O .Ministro da Fazenda f1rá remover da caixa 
do deposito publico para a Cai x:1 de A mortiz 1c;ão, dcb:ti xo 
da responsabilidade do Thesouro, a quantia de duzentos 
contos de réis para serem empregados na compra, e 
amortiza<;âo de apolices da divida publica interua, em 
porções, e prazos, que melhor convenha aos in teres.-es 
11acionaes. 

Art. 97. O Governo mandará entregar, rle::dc jú, a 
quem houver de pertencer, os bens confiscados na Pro
víncia de 1\finas Geraes em i790 por occasião de rebellião, 
c que a inda e'< jqem encorp1r<1dos aos proprios nacionae.'. 

Art. 98. As sobrCls, tanto da receita geral, como pro
vincial, durante o anno financeiro, serão applicadas p .ra 
o pagamento da divida passiva fluctuantc, proveniente 
de despczas decretadas p0la Assemb:éa G1>,ral, P que não 
fStejam comprehendidas na lei de 15 de Novembro 
de :1827. 

Art. 9~. Fic:lm em vigor as disposições no~ li nrt. 20, 
e dos arts. 32,33,:36,33, 3U,4,0,lt,l,42 c4;) cl:1 Lei 
de 15 de Dezembro de ... 8:W, e os arts. ~, (), 13, i'f., l(), 
22, 4~, 48, ~1, e 5;) ela Lei de 15 de Novculljro de it)31. 

Art. 100. Ficam dcrogadas as Lc!s c Di-.:p8si~õcs em 
contrario. 

Manda por tanto a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução ela referida Lt>i pertencer, que 
a tumpram 1 e fa1;am cumpril' c guardar tão intP.iranwnte 
.como nella se contém._ O Secretario uc Estado dus ~\e· 
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i:toeios do Imp:~rio, e inlel'inarnentc encarrPgado dos da 
Fazenda, a faça impl'imir, publi<'ar e correr. Dada no 
Palacio do Rio de Jancit·o atJs vinte e quatro de Ontuhro 
do anno de mil oitocenlo~ trinta e Jou~, unuecimo tia 
lndepelld,~HL'ia e do lwpcrio. 

FR.\:.\'CBco nE L nu E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo Btuuuo .MoNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

Cttrta rlc l:Pi, pela. qnal Vn.-:sa Ma/]P-"ftt /p. lmpt•rirll Mtm,fa 
P.Tecutar o Decreto da A ,,.,emblén, GPr11l q11.e Jlonce r>l)r bem 
Srmccionar, que orça, e fi.ra a Receil'l e Dt'!\pe.:a do ltnp1rio 
para o anno jin11nreiro rio primeiro tle Jnl/10 1/e mil oitocentos 
trinta e tres ao ultimo dr' Jnnlw de mil oitocPnfo, trinta e 
q~tatro. e dá ou,tras prot•t.fencia . ., sobre a at/ministt'fl!;ào e 
arrecadação da Fa::enda, tudo na {árma a;;ima declarada. 

PJra Vossa M 1gcstade Imp,~rial ver. 

Joaquim de Almeida S tmpaio a fez. 

He~i:.-trada ne:.-tn Secretaria do Tribunal do Tlte:-;ouro 
Publico N:~cional á foi. i.adoLivro 1." de C:1rlas de 
Leis. Rio de Ju1eiro em 2 de Novt~miJro de tt;a~.- Joiié 
l~'rauci:-;co Guimarães. 

Jlonorio llermclo C trnciro Le(lo. 

Scllarla na Chancellaria do Impcrio em 6 de N ovcmbro 
de 1832. 

João Carneiro de Campos. 

Foi publicada esta C:1rta d,~ V~i na ~ecretaria do Tri
bunal do 'fhe5ouro Publico Nacional em 8 de Novembro 
de :1832. 

João Maria Jacobina. 
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DECRETO- O'-': 2\ DE ou ruuno DE 183:!. 

Declara livre a praticagem da barra do lHo Grande tle 
S. Püdro do Sul. 

A H~g(~ncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedru IL Houve por bem Sanccionar, e M 111dar que 
seexl'cure a seguinte Resolução da Ass~mbléa Geral Le
gislativa~ :-:obre proposta do Cunselho Geral da Província 
dcS. PeJrodoSul: 

Artigo unico. A praticagem da barra do Rio GrJnde 
fka livre a todos os que se quizerem oceupar deste tra
halho, e industria; e o Pratico actual será indemnizado 
das propriedade.-~ que tiver naquclle lugar, sendo neces
sarias para seguran\'a, e commoditlatle do commercio 
11e!as formulas preseriplas na Lei. 

An kro José Fer-reira de Brito, do Conselho de Sua Ma
g-csladc Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, incumbido interinamente da Re
pu-tição d:t Marinha, o tenha assim entendido~ e faça 
t•x.c'cutar com os despachos nl'cCs!'aJ'ios. Palacio do Rio 
de J:meiro em vinte e quatro de Outubro de mil oito
centos trinta e dou-<, undecimo da Indepcndencia e do 
Impeli o. 

FnA~c~sco DE LnH E StLVA. 
JosÉ DA CosrA C.\RVALHO. 
Jo.\.o B!UULIO MuNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 

DECRETO - DE 2;) DR OUTUBRO 183~. 

Extingue a Junta da Administraç.ão Diamantina do Tejuco, e c.rea. 
uma nova Adtnini;tra.ção na. villa. do Tejuco. 

A Re~eneia, em No:nc do l:npera lor o Senhor D. Pe
dro li, Tem S:m(·.cionado, e ~I anda que se execute a se
guinte Resoluçio d1 AssJmb!éa Geral Legislativa : 

Art. 1.° Ficam extinctos a Junta 1la A(lministração 
flia·nantiua ue TL'jUco, c todos os emprl•gos e officios 
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publ icos, :1 cuja c reação deu lugar a mesma Atlmin is
tração. 

Art. 2. o Os empregados; cujos provimenios forem 
vitalieios, continuarão a perceber sf•us ordenados, sendo 
distl'ibuidos pelas outras Repartições da Administração, 
em que possa convi r o seu serviço, até que sejam, con
forme a sua idoneidade, providos em outros empre
gos de igual, ou maior rendimento. o.~ que não quize
rem servir em outras H.epartições da Administração da 
Província para onde forem distribuídos, continuarão 
a perceber sómrn t.c metade do ordenado. 

Arl. 3.° Ficam abolid: s as ('Ompanhias de Pe1lrstre~, 
que e--tão :10serviço d;t actnal Aílmin stra,;ão Diamantina, 
ficando contemplados como reformados todos aquclles, 
que se h ou verem i mpossihil i tadu no serviço publico, aos 
quaes se abonarão os mesmos vencimentos, que até 
agora têm p crcebido. 

Art. 4. o A eas:1 que serviu de residcncia aos Inren
dente,:;, no largo de Santo Antonio, fica destinada para 
:1 Camara Municipal, com obrigação de dar uma pari e 
tlt•lla, para archivo I' guarda do . .- cofres da nov~ Admi
nistração. o.- outros ~dificios Il.1CÍOmi('S, (}UI' o Pr(•si
drnt.e em Con~elho não julgar n•'ce~s:-.rio par:~ cslnlw
lccimen tos puul icos, ~erfio. preredendo rd i taes, H'nd i
do~ em har.:La puhliea p«"los maiores pr~ço" que ~e ofl'ere
cerem. Do mesmo modo serão vendidos os moveis per
tencentes á ex li !teta Administração, e quarsqucr outros 
utensílios destinado~ ao serviço da Admintstr:Jção. Os 
escravos que tiverem Sl'rvido por mais de vinte cinco 
annos prrtrncentes á ~ação serão mauutenidos. 

Art. !').o HH'cndo cascalhos ao tempo da publicação 
da presente RI' SOlução nos serviços Diamantinos, con
tinuar-sr-ha a sua lavagem até ultimar-se por conta da 
FazPnda Na.cional. As arêas porém do serviço do Pagão 
~erão aYaliadas e arrematadas em hasta publica, a quem 
mais der, ainda antes de se tirar a planta para arrenda
mento dos terrenos. 

Art. 6. o Os diamantes que se extrahirem, e os que 
existirem rm cofre serão remetlidús ao Thesouro, pela 
maneira até agota praticalla. 

Al't. 7. o Todos o~ livros e papris que existirem na 
contadoria da extincta Administração, ou a Pila forem 
relativo~, serão im entariados ~,ela Junta actual, (jUl' ns 
transmittil'á pelo inventario á nova Administraç.ão do 
Distl"ieto Diamantino de Tejuco, lugo que f6r instal
lada. 

Art. 8 .. o Com o~ artos prescriptos no;; arts. 4. 0 , fi. o, 
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6. o c 7. o terminarão a~ funrCõPl' ua J11nta da Atlminis
traçilo Dinmantiua: r do~ seus cmpn'gauo:-. 

Art. 9. 0~ terrenos tliamaut ÍUI S :ll~lualmente reco
nhecidos como tae~ na Província de Afinas Gerae:-;, ou 
que para o futuro nrlla se descobrirem, continuam a 
ser do dominio ua Nação. Ninguem os explor<Jrá sem 
titulo, pPna de ser punido como réo tle furlo. 

Art. lO. 0." Juiws de Paz, e ~eus officiaes vigiar·ão rorn 
cuidado os trnen(ls, de que trata o <Jrtigo anlt'cet.lente, 
compr-edeudidos no ~eu cLstf'Írlo, e procederão contra 
aquf'iJps, que sem titulo os minrrarem, formando aulo 
conforme o seu re!.!imeuto, e remetten1lo·o com o de! in
quente, no caso de S!'l' prrso, ao Juiz T1·rritorial: e dará 
parte afl lnspector vara cumprir o disposto nesta Reso
lução. 

Art. f 1. Concedrr-se-h a aos cidauãus brazi leiros ex .. 
clush'amente a faculdade de explorar os sobredilos ter
renos por arrematações, que nunca srrão conferiuas por 
menos de tres ann(!s, nt'm por mais de sPis, e nem a 
pPs~oas, que não sejam sufficientemente abonadas para 
emprdtenuerern taes serviços, e satisfazerem ás rrt S· 
taçi'irs e ohrigações a que se sujeitarem. 

Art. 12. Poder se-ha arrematar a cada um dos ci
dadão-:, que pretenderem explorar as terras diamanti
nas até duzentas datas, compostas cada uma de quinze 
braças quadradas : os terrenrs concedidos, podendo 
ser, rlr.vrrão ficar immedialo", de maneira.,que se toquem 
e succedam uns aos outros. 

Art. 13. As arrematações serão ft'litas em hasta 
puhlira, prgcedendo cditaes, que srrão affixados nos 
Oistrictos Diamantinos por espaço de 30 dias antes, e só 
poderão etfectuar-se oito dias depois de se oJTerecer o 
primeiro lanço. 

Art. t~. O preço minimo de cada data d~ quinze braças 
quadradas será de 4,:~~00~ acima do qual se I:eceberão os 
lanços, rrue se offel'ecerem na praça. 

Art. H>. Todo o producto da exploração dus terrenos 
arr·ematados durante o tempo do contracto á excepção do 
OUI'O, de que se continuará a pagar o imposto, que por Lei 
estiver estabelrcido, srrá propriedade dos arrematantes. 

Art. 16. Os terrenos concedidos antes da publi~ação 
desta Rf'solução serão medidos, c postos em l1asta publi
ca, e nelles lerão preferencia us conce~sionarios em 
iguald:1de de circumstancias. Se os trrrenos já conce
didos tiver~m mais de duzrnlas Llatas, os arreudatarios 
ficarão só com esta rxtcnsãn, podt•ndo ser o rr~lo ar
rema r.ado a q nrm prf• trndrr. 
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AI't. 17 Haverá na villa de Tejuco um Inspedor da:-; 
tt'rras diamantinas, um Secretario, um Ajudante, um 
Thcsoureiro, um Procurador da Fazenda, um Continuo 
e dous Serventes. -

Art. 18. Todos estes empregados ser:Io nomeados 
pela Thesouraria Provincial, que os poderá demittir 
quando convier. O Inspector terá de ordenado i :200r5, 
o SC:eretario 800~, o Ajudante 4001), o Procurador e 
Thesoureiro 600$ cada um, o Continuo 300$, os Serven
tes 1.:10$ cada um. 

Art. 19. Compete ao lnspector·: 
~ 1. o Fiscalisar a guarda dos terrenos diamantinos, 

em quanto não forem arrematados, vigiando, que nin
gucm os explore sem ligitimo titulo. 

§ 2. o Activar o Procurador da Fazenda para propô r 
as acções competentes contra os invasores dos terrenos 
diamantinos, e os devedores á Administração. 

§ 3° Dar conta de seis em seis mezes á Thesouraria da 
Província do estado da Administração, fazendo constar 
circumstanciadamente, que terrenos se acham arrema
tados, quantas letras se acham em cofre, o seu valor, c 
o dia do vencimento. 

§ 4. o Presidir ao a c to da medição dos terrgnos, que 
se houverem de arrematar com assistencia do Procura
dor da Fazenda. Da mesma medição se lavrará auto pelo 
Secretario ou seu Ajudante, em livro proprio. 

§ ti. o Vigiar sobre o cumprimento dos deveres de 
todos os empregados da nova Administração, e dar 
parte ã Thesouraria da Província de sua conducta, e do 
quaesquer abusos, que encontrar na mesma Adminis
tração; e ao Conselho do Governo das negligencias dos 
Juizes de Paz ácerca do que lhes incumbe a presente 
Hesolução. 

Art. 20. Para as medições dos terrenos diamantinos 
h a verá um Engenheiro, que vencerá o soldo e gratifi
cações que lhe competirem, devendo o Governo Pro
vincial empregar algum dos que pela Resolucão de i2 
de Agosto de !831, hão de ser occupados nesta Provincia. 

Art. 2L Haverá um livro para o lançamento dos 
autos da arrematação, o qual, assim como os outros, 
de que trata a presente Resolução, serão numerados, e 
rubricados por um dos membros da Thesouraria Pro
vincial. 

Art. 22. Os arrendatarios se obrigarão expressa
mente nos arrendamentos a explorarem os terrenos 
arrendados durante o tempo do contracto de maneira, 
rpw s~ não entn1hrm os terrl'nos vizinhos~ t> ~e impos-

r>AR1'F. !. 2:'. 
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DECRETO- DE 2~ DE OUTUBRO DE !832. 

Altera a Lei de !8 de Agosto de f83!, da creação das Guardas 
N~cionaes do Imperio • 

• 
A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 

Pedro 11, Tem Sanecionado, e Manda que se execute aRe
solução seguinte da Assembléa Geral: 

Art. 1. o A Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos 
trinta e um, quo creou as Guarõas Nacionacs no lmpe
rio, será cumprida com as seguintes alterações: 

Art. 2. 0 O servi co das Guardas Nacionaes consistirá: 
~ L o Em serviçÔ ordinario dentro do Município. 
~ 2. o Em serviço de destacamentos dentro, e fóra do 

Município. 
Art. 3. 0 Serão alistados para o serviço das Guardas 

Nacionacs nas Cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Recife, 
Maranhão, e seus respectivos Termos: 

~ L o Todos os cidadãos brazileiros que tiverem de 
renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, 
industria, commercio, ou emprego, com tanto que te
nham menos de sessenta annos do idade e mais de de
zoito. 

~ 2. o Os cidadãos filhos famílias de pessoas, de que 
trata o paragrapho antecedente, com tanto que tenham 
dezoito annos de idade para cima. 

Art. 4. 0 Em todos os outros Municípios do lmpcrio 
serão a Iis ta dos: 

§ L 0 Os cidadãos, que tiverem de renda liquida an
nual cem mil réis, por bens de raiz, industria, commer
cio, ou emprego, com tanto que tenham dezoito annos 
de idade para cima, e menos de sessenta. 

§ 2. o o~ cidadãos filhos familias de pessoas de que tra
ta o paragrapho antecedente, com tanto que tenham de
zoito annos de idade para cima. 

Art. 5. o Os Militares do Exercito e Armada, assim cffec
tivos, como reformados, não serão alistados para o ser
viço das Guardas Nacionaes. 

Art. 6. o Os cidadãos, depois de alistados, não deixa
rão mais de pertencer á Guarda Nacional, c nem terá lu
gar a baixa senão por motivo expressamente declarado 
na Lei. 

Art. 7. o O Juiz de Paz, no decurso do anno, fará no
tar os nomes e circumstancias dos cidadãos, que de novo 
vierem habitar no seu districto, e achando que ellcs 
1)ertencem á Guarda Nacional de outro Município, ou 
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uistriclo, os fará alistar, e chamar ao serviço respectivo~ 
e quando não pertençam á Guarda Nacional, será sub
mettido o alistamento delles á decisão do Conselho de 
Qualificação na primeira reunião. 

Art. 8. o Feita a matricula, o Conselho de Qualifica
ção procejerá á formação da lista do serviço ordinario, 
e da lista da reserva. 

A lista do serviço ordinario constuá de todos os ci
dadãos inscriptos no livro da matricula geral, que não 
requererem dispensa do dito serviço, justificando esta
rem em alguma das circumstancias abaixo declaradas: 

~ 1. o Ser maior de cincoenta annos. 
§ 2. 0 Senador, Deputado, Conselheiro, ou Ministro de 

E~tado, Membro do Conselho Presidia I, ou de Província, 
Yereàdor, ou Chefe de alguma Repartição Publica. 

~ 3. o Magistrado não incluído na doutrina do artigo 
ll da Lei. 

§ 4. o Advogado, Medico, Cirurgião, ou Boticario es
tabelecido, e approvado, estando no exercício cffectivo 
de suas prolissões. 

~ 5. o Official dos extinctos Corpos de l\lilicias, Orde
nanças, e Guarda de Honra, que segundo as Leis não te
nham perdido a sua patente. 

§ 6. o Empregado nas Administrações dos Correios. 
§ 7. o Professor, ou estud:mte matriculado nos Cursos 

Jurídicos, Escolas de Medicina, Seminarios Epis~opaes, 
c outras Academias, ou Escolas Publicas. 

~ 8. o Empregados nos Hospitaes, e outros estabcleci
men tos de caridade. 

~ 9. o Os Administradores ele Fabricas, e Fnenda~ ru· 
racs, em que não residirem seus donos, e contiverem de 
cincoenta escravos para cima nellas empregados, e os 
Vaqueiros ou Fci toros debaixo de qualquer denomina
ção, das Fazendas de gado, que produzirem mais de 
cincocn ta crias annua lmen te. 

A lista da reserva constará de todos os cidadãos, que 
perante o Conselho de Qualificação mostrarem achar-se 
nas condições acima declaradas. 

Tambcm serão ahi comprehendidos, aquelles, que o 
Jury de Revista nas inspcrções de saude dos differentes 
corpos julgar totalmente incapazes para o serviço ordi
nario; o que será logo participado ao Juiz de Paz res
pectivo para lhes fazer abrir assento na lista da reserva. 
Sem expressa e motivada requisição da Autoridade Civil, 
os Guardas Nacionaes da reserva não serão chamados a 
fJUalquer serviço que seja. 

Art. D. o Os Guardas Narionae:-;, 'JUC n:lo forem parcn-
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tcs nus gráos dedar.:ulos no ;,rligo 26 da Lei, uào só po
derão trocar a sua vez de serviço com outros da mesma 
companhia, mas ainda com outros do mesmo corpo, 
quando pertençam á mesma Parochia, ou Curato. 

Art. 10. As dispensJs temporarias por justificaJos 
motivos, bem como as licenças para os Gunrda~ Nacio
nacs se auscutarem temporal'iamcnte, serão concedida;; 
pelos Chefes dos corpos, ou pelos Commandantes das 
companhias nas Parocltias, em que ntio houver Chde Jo 
corpo, com recurso pal'a o Jury de Revista, caso sejam 
ncr.rad.:1s. 

O Guarda Nacional pótlc ausenlal'-se quando a urgen
cia do negocio assim o exija, com tanto que depois prove 
css1 urgencia perante o Conselho de disciplina, sendo
lhe isso exigido pela Autoridade rcspcctiYa. 

Art. H. O Estado 1\f:tior de cada b·1talhão, e o de cada 
corpo de cavallaria constará mais de um Alferes Secre
tario, que será da nomeação dos Chefes. 

Art. 12. 0; Guardas Nacionaes assim de serviço or
dinario, como da reset·va, de:;ignados para formarem 
uma companhia, ou secção de companhia, têm o direito 
de votar para a nomca(;ão dos seus Officiaes, e Ollir.iaes 
Inferiores, excepto dos Cabos, porque estes serão no
meados pelos Commandantes das companhias, tirados de 
suas respectivas csquadr:1s. 

Art. 13. Podem SDI' nomeados Officiaes súmenlc os 
cidadãos Guardas Nacionaes~ que podem ser Eleitores de 
Província~ que tiverem quatrocentos m i I réis ele renda 
liquida nnnual nas Cidades do Rio de Janeiro. Bahia, 
Recife, 1\Iaranhão, e seus rcspectiVOí; Termos, e em to
drs os outros l\lunicipios do lmperio, os que tiverem 
duzentos mil réis. 

Art. 1~. A nome:1ção dos Coroncis Chefes de Legião, 
e a de 1\lajores de Legião scrú feita pelo Governo na 
Cur·te, c Província do Rio de Janeiro; c pelos Presi
dentes em Conselho nas outras Províncias. 

Art. l:J. A reunião do batalhão, ddcrminada no ar
tigo 58 da Lei, para reconhecimento do Chefe, que fôr 
c lei to, será feita havendo a Ltenção [ts distancias, e com
modidadc dos Guardas Na(:ionacs, c nunca terá lngar tal 
reunião, logo que o districlo exceda de duas leguas. 

Art. HL O Ollieiat ou Ollicial Inferior, que mudar de 
Município, ou dclle se ausentar sem Jieença por mais de 
um mez, ou com clla, por mais de dez mczcs, deixa Yago 
u sru posto. 

Art. 17. ~os .Municípios) que I'L'Uilirem lllais de uma 
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lt·gião, o Governo pouerá nomear tamucm um St'Cl'cta
rio GeraL , 

Art. 18. Os Guardas Xacionacs incur~os na pena de 
dobrar scntiuella em conformidade uo artigo 80 di:l Lei, 
folgarão ao menos uma hora entre uma, c outra senti
llella. 

Art. i!J. 0.:; Chefes dos corpos poderão, nos casos de
ri arados nos artigos 8:3, Bí·, c t:lü dJ Lei, impôr as se
guintes penas : 

~ J. o Hcprchcnsiio simples. 
~ 2. '' Heprehen::ão com mcu(ãO na Ordem do dia. 
~ :L o Pri.,ão até lrcs dias. 
Art. 20. Quando em algum dos casos declarados no 

;n·Ligo 8;) da Lei, o crime fôr aggravado, ou por rein
cidcncia, ou por qualquer circumslancia, que o torne 
digno de maior pena, o negocio ~crá remettido ao Con
~(~lho de di sei plina. 

Eslc Conselho poderá impôr as seguintes penas: 
~ !. 0 Pri~ãoatéquinzcdias. 
~ 2. o Ihixa do posto nos casos do artigo 86 da Lei. 
Art. 21. A üpigraphe do c~ pi tu lo J. o Ti tu lo IV da Lei 

tica concebida nestes termos- Do serviço de destaca
mentos deutro c fóra do .Municipio.-No artigo 107 da 
Lei- O serviço de destacamentos tem tambem lugar 
dentro do .Mn nici pio 

Art. 2~. Fie~ ex ti neto o Corpo da Guarda de Honra. 
Art. ~3. Os O!llcíacs dos ex ti netos Corpos de 1\iili

eias, que não ,·encem soldo, os de Ordenança, e os da 
Guarda de Honra, que segundo as Leis não tenham per
JJido as suas patentes, que tiverem os requisitos adma 
dPclarados no artigo i3, poderão ser eleitos Olficiaes da 
Guarda Naciona I; senJo-lhes li vrc porém deixar de 
aceitar a eleição, quando esta fôr para posto inferior ao 
uas suas patentes. 

Art. 21-. Ficam autoriz~Hlos o Governo na Córtc, c os 
Presiuentcs nas Provincbs, aonde residirem os Officiacs, 
que recu5arem os postos na fórma do artigo antecc
d~mte, e os mais de que trata o paragrapho quinto do 
artigo 8. o (incluidcs na rc-;erva) para lhes dar a orga
nização c exercício, que fór compati vel com os seus 
postos. 

Art. 2~. Os :Ministros de E::~tado, e os Presidentes de 
Província poderão dispensar os empregados das Repar
tições, que lhes ~ão subordinados, a pedido dos Chefes 
dellas, quando assim o exigir o serviço publico, fazendo 
os mesmos Ministros partieip::u::ão ao da Justiça, a fim de 
flxprrlir as nrrlrnc: p:-tr:-t isso 11rre~s:Jria'.:. rd:tliY:HJH'llle 
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Córte. 

Art. 26. Ficam rrYogados os arts. 18, 27, 28, 30, 61-, 
82, U3, 11~. i U-l, o § 2. o do artigo !20, e todos os mais 
artigos da Lei, c Disposições Legislativas em contrario. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim en
tendido e faça executa r com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e dous, undccimo da Indepen
dencia e do Imperio. 

FR .. \.NCisco DE Luu E SIL n .. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULJO Mo~1z. 

Ilonorio /Irrrneto Carneiro Leilo. 

DECRETO- DE 3 DE NOVEMBRO DI-: 1832. 

Fixa o direito de portage:n imposto nas estradas e providencia 
sobre o estabelecimentos de barreiras. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem Sanccionar, e l\landar que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis
lativa: 

Art. t. o O direito de portagem imposto nas es
tradas mencionadas na Lei de 2õ de Outubro de 1831, 
fica igualado, e reduzido pelo modo seguinte: por uma 
pessoa a pé, trinta réis; por um cavalleiro, eento e vinte 
réis; por um animal carregado, cento c vinte reis; por 
cabeça de gado vaccum, ou cavallar, noventa réis; por 
cabeça de gado ouvelhum, ou cabrum, sessenta réis; de 
porco, noventa réis; por um carro de eixo movei, seis~ 
centos réis; e de eixo fixo, duzentos e quarenta réis; 
além da taxa respectiva aos animacs. 

Art. 2. o O mesmo direito fica extensivo a todas as 
estradas, qne atravessam a serra, dirigidas a portos, ou 
povoações da Província do Rio de Janeiro, nas quacs o 
Governo estabelecerá as barreiras necessarias, ouvidas 
as resprrtivas Cam:1r:1~ Mnniripaf's. 
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:\rt. :L n As lJatTciras ora existentes n~s estrallas de 
que traia o art. 1.\ e que estiverem na Provincia do 
Hio de Janeiro, serão transferidas pelo Governo, prc
ff•drntlo 3S informnçõrs ncrcss:1rias para a srrra, on 
outros lugares proxirnos a ella, para o latlo elo mar. Na 
Província llc 1\linas Gcrars, e na de S. Paulo cstabcle
ccr-sc-llão nas rcferiLlas estradas as barreiras com o di
nito de portagem que marcarem os respectivos Prc
sülcntcs em Conselho. 

Art. 4. o Nas estradas onde as barreiras fJUe se esta
hclcrercrn na serra, ou na sua proximidade, ficarem 
<listanrlo uma legu:J, ou mais elo porto, ou povoação, a 
que se dirigirem, o Governo cst:Jbelceerú outra linha de 
barreiras nos portos, on proximidade elas povoações, 
pagando-se na primeira lJarreira da serra, ou sua vizi
nh:mç;-~, os dous trrços da taxa cstahclccida; e na segunda 
barreira um terço. 

Art. :i. o A' exccpção elos gcncros c pessoas Llcc la ra(1 as 
no art. u. da Lei de 2U tle Agosto dü 1828, nenhumas 
outras, que passarem pelas barreiras, serão isentas de 
p 1gar o ri irei to de portagem. 

Art. G. o Totlo o proclucto <lo direito de portagem, 
que se arrecadar em cada uma das mcneionaclas estradas, 
será applicado ao seu rcspectiYo concerto e melllora
mento, pela maneira que, na Província do Ilio de .Ja
neiro o Governo, e nas outras os Presidentes em Con
selho julgarem mais conveniente. 

Art. 7. o Fica dcrogaclo o art. 2. o da L oi elo 2J (lc 
Outubro de 1831, e todas as mais disposic,;õcs em con
trario. 

Nicolau Pereira de Campos V crgueiro, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, encarre
gado interinamente dos da Fazenda e Prcsidencia do 
Tribunal elo Thesouro Publico Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar com cs despachos neccssarios. 
Pala cio do Rio ele Janeiro aos tres ele N ovcmbro de mil 
oitocentos trintJ. e dous, unclecimo da Indepcndencia e 
do Imperio. 

FRANCISCO DE LntA E SILVA. 

JosÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BnA uLIO l\'Io~Iz. 

Nicolan Pereira de Campos Vcrgueiro. 
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LEI- DE 29 DE NOVE:\IBRO DE 1832. 

Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instancia 
com disposição provisoria ácerca da administração da Justiça 
Civil. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11, Faz saber a todos os Subdi tos do lmperio, 
que a Assembléa Geral Decretou, e Ella Sanccionou 
a Lei seguinte : 

Codigo do Processo Criminal tle Primeira 
Instancia. 

PARTE PRIMEIRA. 

Da Organização Judiciarria. ._ 

TITULO I. 

De varias «:lisposições prelhninares., e das pes
soas encarregadas da Administração da Jus
t;iça Criminal, nos Juizos de Primeira Ins
tancia. 

CAPITULO I. 

DISPOSIÇÕES PRELiMINARES. 

Art. L o Nas Províncias do Imperio, para a Adminis
tração Criminal nos Juizos de primeira instancia, con
tinuará a divisão em Districtos de Paz, Termos, e Co
marcas. 

Art. 2. 0 Haverá tantos Districtos, quantos forem mar
cados pelas respectivas Camaras Municipaes, contendo 
cada um pelo menos, setenta e cinco casas habitadas. 
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Art. 3. 0 Na Província, onue estiver a Côrte, o Go
verno, e nas outras os Presidentes em Conselho, farão 
quanto antes a nova cl i visão Lle Termos, e Comarcas 
pt'oporcionada, quanto fôr possível, á concentração, dis
persão, e necessidade dos habitantes, pondo logl) em 
exccuç.ão essa divisão, e participando ao Corp_o Le
gislativo para ultima approvação. 

Art. 4. 0 Haverá em cada Districto um Juiz de Paz, 
um Escrivão, tantos lnspectores, quantos forem os 
Qaarteirões, e os Officiaes de Justiça, que parecerem 
necessarios. 

Art. 5. 0 Haverá em cada Termo, ou Julgado, um 
Conselho de Jurados, um Juiz Municipal, um Promotor 
J)ublico, um Es~rivão das execuções, c os Officiaes de 
Justiça, que os Juizes julgarem necQssarios. 

Art. 6.° Feita a divisão haverá em cada Comarca 
um Juiz de Direilo: nas Cidades populosas porém po
~ão haver até trcs Juizes de Direito com jurisdicção 
cumulativa, sendo um delles o Chefe da Policia. 

Art. 7. o Para a formação do Conselho de Jurados po
derão ser reunidos interinamente dous, ou mais Ter
m~ ou Julgados, e se considerarão como forman:ilo um 
u~o Termo, cuja cabeça será a Cidade, Vill1, ou Po
voação, onde com maior commodidade de seus habi
tantes possa reunir-se o Conselho de Jur,tdos. 

Art. 8. o Ficam extinctas as Ouvidorias ele Comarca, 
Juizes de Fóra, e Ordinarios, e a Jurisclicção Crimi
nal de qualquer outra Autoridade, excepto o Senado, 
Supremo Tribunal de Justiça, Relações, Juizos Mili
tares, que continuam a conhecer de crimes puramente 
militares, e .Juizos Ecclesiasticos em ma terias pura
mente cspiri tuaes. 

Art. 9. o A nomeação, ou eleição dos J uizcs de Paz 
se fará na fórma das Leis em vigor, com a differença 
porém de conter quatro nomes a lista do Eleitor de 
cada Districto. 

Art. 10. Os quatro Cidadãos mais votados serão os 
Juizes, cada um dos quaes servirá um anno, prece
dendo sempre aos outros · aquelle, que ti ver maior 
numero de votos. Quando um dos Juizes estiver ser
vindo, os ou lros trcs serão seus Supplcntcs, guar
dada, quando tenha rugar, a mesma ordem entre os 
que não tiverem ainda exercido esta· substituição. 

Art. il. O Juiz ele Paz reeleito não será obrigado 
a servir, verificando-se a sua reeleição dentro dos tres 
annos, que immcdiat:nnente se seguirem ár}uelle, em 
tJUC tiver servido elTcrtivamcntc. 
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CAPITULO H. 

D.\S PESSOAS ENCAHHEGADAS DA Amii:'IISTHA~~ÃO DA JUSTIÇA 
CHL\IlNAL EU CADA DISTRICTO. 

SECÇ:\.u PHDlElHA. 

Dos Jai-=es de Paz. 

Art. 12. Aos Juizes de Paz compete: 
~ 1.. 0 Tomar conhecimento das pessoas, que de novo 

vierem habita r no seu Districto, sendo desconhecidas, 
ou suspeitas; c conceder passaporte ás pessoas que 
lh'o requererem. 

~ 2. o Obrigar a as3ignar termo de bem vi ver ao& 
vadios, mendigos, bebados por habito, prostitutas, que 
perturbam o socego publico, aos turbulentos, que por 
palavras, ou acções ofTendem os bons costumes, a tran
quillidade publica, e a paz das familias. 

§ 3. 0 Obrigar a assignar termo de segurança aos 
legalmente suspeitos da pretenção de commcttcr algum 
crime, podendo cominar neste caso, assim como aos 
comprehcndiclos no paragrapho antecedente, multa até 
trinta mil réis, prisão até trinta dias, e treh mezes 
de Casa de Correcção, ou Otricinas publicas. 

~ (1;. 0 Proceder a Auto de Corpo de clelicto, c for
mar a culpa aos clelinquentes. 

§ õ. o Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou 
em qualquer outro Juizo. 

~ 6. o Conceder fiança na fórma ela Lei, aos de ela
rados .::ulpados no Juizo de Paz. 

~ 7. o Julgar: 1. 0 as contravenções ás Posturas das 
Camaras Municipaes: 2. o ôs crimes, a que não este
ja imposta pena maior, que a multa até cem mil 
réis, prisão, degredo, ou desterro até seis mezcs, com 
multa correspondcn te á metade deste tempo, ou sem 
ella, e tres mezes de Casa de Correcção, ou Oliicinas 
publicas onde as houver. 

~ 8. o Dividir o seu Distric to em Quarteirões, con
tendo cada um pelo menos vinte e cinco easas habi
tada~, 
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Art. 13. Sancciunauo~ e publicado o presente Codigo? 
p roL:eder~sc-lw logo á eleição dos Juizo.;; de Paz nos Dis
trictos que forem novamente crcados, ou alterados, os 
quacs durarJo até ás eleições gcracs sómentc. 

SECÇÃO 2.a 

Dos Escrirt7es de Pa:. 

Art. H. o~ E~crivãcs de Paz derem ser nomcaLlos 
pelas Camaras .Municip:lCs sobre proposta dos Juizes de 
Paz d'(:mtrc <lS pessoas, que, além de bons costumes, e 
vinte e um ;mnos de ida:1e, tenham pratica de processos, 
ou aptidão para adquiril-a facilmente. 

Art. !5. Aos Escrivães compete: 
§ 1.. 0 Escrever em fórma os processos, officios, man

dados, c pre~atorias. 
~ 2. 0 Passar procurações nos autos, e certidões elo 

que não contiver segredo, sem dcpentlcncia de despa
cho, com tanto que sejam de verbo ad vorbum. 

~ 3. o Assistir ás a udiencias, c fazer ncllas, ou fóra 
dcllas. citações por palavras, on por carta. 

§ ~.o Acomp:mhar os J nizes de Paz nas diligencias de 
seus offic i os. 

SECÇAO 3.a 

JJos Inspectores de Quürteirues. 

Art. 16. Em cada Quarteirão haverá um Inspector? 
nomeado t3mbem pela C:1mara Municipal sobre proposta 
do Juiz de Paz d'entre as pessoa~ bem conceituadas do 
Quarteirão, e que sejam maiores de vinte e um annos. 

Art. 17. Ellcs serão dispensados de lodo o serviço 
militar de 1. a linha, e elas Guardas Nacionacs; c SÓ 
servirão um anno, podendo cscuzar-sc no caso de serem 
immcdiatamentc rct'leilos. 

Art. 18. Competem aos Inspectorcs as seguintes attri
buir,õcs: 

1:o Vigiar sobre a prevenção dos crimes~ admoestando 
:ws comprelwnclidos no art. 1.2, ~ 2. 0 para que se corri
jam; c, quando o não façam, dar disso pu· te circumstan
riada aos Juizc~ dl' Paz rc::-;pr,_·tivo~. 
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2.° Fazer ptcnucr os r,riminosos em ilagrantc deli::to, 
os pronunciados não a!lançados, ou os condemnados á 
prisão. 

3. o Observar, e guardar as ordens, e instrucções, que 
lho;; forem dauas pelos Juizes de Paz para o bom des
empenho destas su:1s obrigações. 

Art. 19. Ficam supprimidos os Delegados. 

SECÇ.\0 á.a 

Dos Of{iciaes de Justiça dos Juizos de Paz. 

Art. 2J. Estes Olllciaes serão nomeados pelo~ Juizes 
de Paz, e tantos, quantos ll1es p 1rccercm bastantes para 
o desempenho elas suas 1 c da;; obrigações dos ln;;pcc
tores. 

Art. 21. Aos Officiaes de Jus L iça compete : 
l.° Fazer pessoalmente citações, prisões, c mais dili

gencias. 
2. 0 Executar toJas a:; OI\lcns <lo seu Juiz. 
Art. 22. Para pris:Io dos delinqucn tos, c pan teste .. 

munhar qualquer facto de sua competoncia, poderão 
os Officiaes elo Justiça chamar as pessoas que para isso 
forem proprias, c estas obcueccrão, sob pcn1 de serem 
punidas como tlcsobedientcs. 

CAPITULO IH. 

DAS PESSOAS ENCARREGADAS DA ADMINISTR.\ÇÃO DA JUSTIÇA 
NOS TERl\10S. 

SECÇAO La 

Dos Jurados. 

Art. 23. S:io aptos para serem Jurauos to:los os ci
dadãos, que podem ser .E lei toros, scnuo <.lo reconl10cido 
bom senso c probidade. Exccptuam-sc os Senadores, 
Dcputac!os, Conscllwiro'-'~ e Ministros cln E-;tat.lo~ Bi~pos~ 
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Magistrauo:;, Officiacs de Justiç:1, JLiízcs Ecclcsiaslicos, 
Vignrios, Prc~identrs, c Secretarias dos Governos das 
Provincias, Commanclantes das Armas, e dos Corpos da 
La linha. 

Art. 2-l. As listas dos cidadãos, que estiverem nas 
circumstancias tlc serem Jurados, S1~rão feitas em cada 
Districto por uma Junta composta do Juiz de Paz, Pa
rocho, ou Capellão, c o Presidente, ou algum dos Ve
readores da Camara l\Iunicipal respectiva, ou, na falta 
tlestcs ultimas, um homem bom, nomeado pelos dous 
membros da Junta, que estiverem presentes. 

Art. 25. Feitas as listas elos referidos cidadãos, serão 
affixaclas á porta da Parochia, ou Capella, e publicadas 
pela imprensa em os lugares, em que a haja, o se romct
terão ás Camaras Municipaes respectivas, flcantlo uma 
cópia em 11ocler do Juiz de Paz para a revisão, a qual 
deve ser verificada pela referida Junta, todos os annos, 
no dia primeiro do Janeiro. 

Art. 26. A revisão tem por fim: 
1. o Inscrever nas listas as pessoas, que foram omitti

das, ou que dentro do anno tiverem adquirido as quali
dades nccessarias para Jurado. 

2. 0 Eliminar as que tiverem morritlo, ou que se tive
rem mudado do Districto, ou que tiverem perdido as 
qualidades acima aponta das. Com estas listas reforma
das se praticará o mesmo, que se faz com a primeira 
indicada no artig-o an toceclen te. 

Art. 27. As Camaras 1\lunlcipaes com os Juizes de 
Paz, e Parochos, logo que receberem as listas parciaes 
dos districtos, formarão uma lista geral, excluindo 
sómente clella os que notoriamente não goz1rcm de 
conceito publico por falta do intelligencia, integridade, 
e bons ~ostumcs. Se porém em algum Termo, ou Ter
mos, ainda mesmo depois de reunitlos, como dispõe o 
artigo 7. 0 ,resultarcm apenas sessenta Juizes do Facto, 
ou pouco mais, de sorte qae não bastem para suppri
rem as f ai tas, que por vcn tura occorram, se ampliará a 
apuração até numero tal, que seja sufficiente. 

Art. 28. Havendo queixas da parte ele alguem, ou 
por ter sido inscripto, ou por ler sido omitticlo nas 
listas, é do dever das Camaras corrigil-as, eliminando, 
ou inscrevendo os seus nomes. 

Art. 29. 0.:; nomes dos apurados serão lançados em 
um livro destinado particularmente para este fim, c 
será affix.ada nas portas da Camara Municipal, e publi
C<Hla pela imprensa, havendo-a, uma relação contendo 
por ordrm a l pha het ira os nomrs dos ridMlãos apuraflos, 
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Art. :10. Pas~aclos (JUinze dias da pablicaç-Io das lis
tas apuradas, as Camaras 1\Iunicipacs farão tr,wscrever 
os nomes dos a list:1clos em pefjuenas ccllulas, todas de 
igu;:ll tamanho. 

Art. 31. Preparadas as ccclubs na ft!rm:-~ do artigo an
tececl~nte, as Camaras l\Iunicipacs no dia seguinte, a 
portas ab•~rtas, com assistencia elo Promotor Publico, 
mandarão ler pelo seu Secretario a lista dos cidadão• 
apurados, e á proporçüo que forem proferidos os nomcs.1 

o Promotor os verificará com as ccdulas, e os irá lan
cando em uma urna. 
· Esta urna se conservará na sala das sessões, fechada 
com duas chaves diversas, uma das quaes terá o Presi
dente da CamaTa, outra o Promotor. 

Art. 32. Tudo quanto nos Termos com pote ás Camaras 
'Municipaes ácerca das listas elos que podem ser Jurados, 
será praticado nos Julgados por uma Junta formada dos 
Juizes de Paz dos Districtos, que nclles hom'erem, da 
qual será Presillente o Juiz de Paz da povoação princi
pal, ou cabeça delles; e Secretario o seu Escrivão. 

SECÇÃO II. 

Dos Juizes JJ1anicipaes. 

Art. 33. Para a nomeação dos Juizes Municipaes as 
Camaras Municipaes respectiva;:; furão de trcs em trcs 
annos uma lista de tres candidatos, tirados d'entre os 
seus habitantes formados em Direito, ou Advogados 
babeis, ou outras quaesquer pessoas bem conceituadas, 
e instruídas; e nas faltas repentinas a Camara nomeará 
um, que sirva interinamente. 

Art. 34,. Estas listas serão rcmctticlas ao Governo na 
Província, onde estiver a Côrte, e aos Presiden tos em 
Conselho nas outras, para ser nomeado d'entre os trcs 
candidatos um, que deve ser o Juiz l\Iunicip:Jl no Termo. 

Art. 35. O Juiz Municipal tem as seguintes attri
buições : 

L o Substituir no Termo ao Juiz de Direito nos seus 
impedimentos, ou faltas. 

2. 0 Executar dentro do Termo as sentenças, c man· 
dados dos Juizes ele Direi to, ou Tribunacs. 

3. o E-xerci t(lr cumulativamente a j nrisdi.::~ção policial. 
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Dos Promotores PuUico~ . 

. Ar L :1G. Pot1cm ~c1· Prom0torcs O:) qnr podem srr Jnra· 
tlo~; Pntre estes srrão prd('ritlos os íflH~ forem instrui
dos nas Leis~ c srr·ão nomeados pelo Govcl'!1o na C,irtc, n 
pelo Presidente nas Provineias~ por tempo de trcs annos'> 
sobre proposta triplico das C:11naras .Municipacs. 

Art. :n, Ao Promotor pet'lcnccm a3 attríbuiçues 
scgninles: 

Lo Denunciar o~ crimrs puhlicos, e policiacs, c :JCCU· 
sar os drliní[uenles per:mfc os Jurados,assim como os cri
mes de reduzir ú escravidêiO pessoas livres, carcerc pri
vado, homicídio, on a tentativa rlelle, ou ferimentos com 
as qualilicações dos artigos 202, 203, 201 (lo Cocligo 
criminal; c roubos, C:Jlumnias, c injurias contra o 
Imperador, c membros da Família Imperial, contra a 
Reg·cnria~ e cada um de seus mcmhros, contra a As;cm
hléa Geral, c contra c:1da um:1 cl:ls Camaras. 

2. 0 Solicitar a prisão, c punição doscrirninosos, c pro
mover a execução <las ~cntcnças, e mandados judiciae~. 

3. o Dar parte eis autoridades competentes das negli
grncias, omi~s]c~. c prevaricações dos empregatlos na 
admini~trnção da Justiça. 

Art. 38. No impedimento, ou falta do Promotor, os 
Juizes l\lunieipaes nomc:1rão quem sirVJ. interinamente, 

SECÇAO IY, 

Do.~ Escrivâes, c Officiaas de .Tn.~tiçrt do~ .Tni:es l'rfmticiiJaes, 

Art. :1n. Os E3crivão;; tias CitlaLlcs c Vil la~, q!lC servem 
perante os Juizes locao~, c Ouvidores 1bs Comarras, con~ 
tinuarão a servir perante os Juizes de Direito, c i\lnni
cipacs, tanto no crime, como no civcl, cmquanto be:n 
de."cmpenharcm suas otJrigaçües conforme a Lei de onzo 
tlc Outubro de mil oitocentos vinte e sete. 

Art. r.~,o. Os Escrivães, qPc servirem perante os Cor~ 
regetlorcs, u Ouvidores do Crime, e Cível <las Hclar:ucs 
do lmperio, sl't'virão nas lllPsmas Brlaçii<'s de F>cri vfif':;; 

PARTE J. ~?,> 
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1entc::;, ~ po.r disLriJmição Clll todas as arpcllaçõcs cri
mes, e nve1s. 

Art. ,JI. Os Oflici;-~cs de Jus tira dos Termo:; serão no
meados pelos J11lzcs 1\Iuni(·ip::c;; ·~!'entre as pessoas de sua 
jurisdirção maiores de vinte c um annos. 

Art.~':'!. Serão non1cados, fJ11<1Dlos forem necessarios 
para o lJom descmrcnlw da' obrigações, que estão a seu 
cargo. 

Art. !:.3. A estc3 Officiaes compete cxccutnr as ordens, 
c desp1chos do .Juiz 1\Innicipal, c (lo Jniz de Direito, 
quando estiver no Município. 

CAPITULO IV. 

DOS JUIZES DE lJinEITO. 

Art. 44. Os Juizes ele Direito serão nomeados pelo 
Imperador d'cntrc os Racha reis formados em Direito~ 
maiores de vinte c dous annos, bem conceituados, c que 
tenham, pelo menos, um anno de pratica 110 fôro, poden
do ser provada por certidão dos Presidentes das Rela
ções, ou .Juizes de Direito, perante quem tenham ser
vi do; tendo prdcrrncia os quo Li verem servido de 
Juizes Municipacs, o Promotora:). 

Art. M). o~ Juizes do Direito não serão tiradcs do uma 
para outra Comarca, se não por promoção aos lugares 
vagus das Relações, a r1ue tenllam direito, ou quando a 
utilidade publica assim o exigir. 

Art. 4ü. Ao Juiz de Direito compete : 
1.° Correr os Termos de sua jurisclicção para presidir 

aos Conselhos de Jurados na occasião de suas reuniões. 
2. o Presidir ao sorteio elos mesmos Jurados~ ou seja 

para o J ury ele accusação, ou para o de sentença. 
3. o Instruir os Jurados, dando-lhes explicações sobre 

os pontos de direito~ sobre o processo, e suas obrigações, 
$em que manifeste, ou deixe entrever sua opinião sobre 
a prova. 

4. o Regular a policia das sessões, chamando à ordem 
os que della se desviarem, impondo silencio aos expec
tadores, fazendo sahir p:1ra fóra os quo se não a.?com
mmlarem, prender os desobedientes~ ou que injuriarem 
os Jnr<Hlo:-;:. e punil-os na fôrma das Leis. 
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:;. n H{\~·ular o tleklle d.1s p:lrk..:, tlus ALlYo.o:ados, e tus
temunhas até que o Conselho de JLtrados ~~~ dt~ por satis
feito. 

G. u Lembrar ao Cocs.'lho l01lus ci:~ meios, qnn julgar 
ainda net:e~slrios para o dt•scolll'inwnto da verd:~de. 

7." Applicar a Lei ao facto~ e proccdt·r ulteriormente 
n:t J'órma rnescripta ne.,le Codigo. 

8. o Conccllf'r 1ianç:t aos r.··o s pron une i ad os per ante o 
Jury; áquelles, a f{llt'lll os Juize~ de Paz a Livnem in
justamente dciH'gado: e revog·:traqut•li:J:;:? que os mcsmcs 
Juizes tcnlwm indevidamente cunn·dido. 

ü. o Insrcccionar os Juizc>s <.lc Paz n 1\lnnicipae:;:, in~ 
st1 u:ndo-os nos fet·.s dc·rcn·~, qtt~tndo ~~:1rrçam. 

;\rt. 1!7. Nos lu!.t:tre;.; da n·rruic'io do .lurv as CanLtras 
Municip ;e . .:; rt•:-p·c.!iv:.~:;; :tlJI'IIIllplarãl) p:1r:t "os .J 11izrs de 
Di1eitu~ < as1) e:llll:l, t·~; TÍLtlliilll:J, lotr·::L n :1 rnollili;• Jlt'

ccs.;aria p:ll'<t :-:e1t :Si'i'\ it;u :, t ;-; JitÍI.í :-; <ki\ar:lo llliln llil 

mesmo est1Llo, n·p Jllilo o '111'' r~·~~· t:rmstuuidt~., íJitanllo ~t! 
re lirarem. 

Art. 'éL 0.:; Insp:;ctorcs, Escrivães, c OfflcL.Jes uc Jus
tiça, que se s:Jntircm agg'ravadcs em suas nomeações, 
poderão recorrer na Provinci<l, aonde estiver a Côrte, 
ao Governo, e nas outras aos Prf'sidentes em Conselho. 

Art. !t:U. Os Juizes (lc Paz, Juizes .Municipaes, Pro
motore~, Escrivãls, c O!Uciaes ele Justiça, perceberão os 
emolumentos marcados n:1s Leis para cs aclos, que pra~ 
ticarcm; e os Juizes Lle Direito vencerão inleriuamen!e 
o ordenado, que ll1es fôt· nnrcallo na Província, onde 
estiver a Côrte, pelo Governo, nas outras pelos Presi
dentes em Cons~lho, que o poderão alterar couformc ;-~s 
circums tancias, em]uanto não fôr detini ti vamen te fi
xado por Lei. 

Art. rJü. O Governo dará cs diplomas de nomcaçJo a 
totlos os Juizes de Direito, c aos Juizes Municip1cs da 
Província, aonde estiver a Côrte; uns c outros prestarão 
por si, ou seu procurador, o juramento nas mãos do 
Ministro da Justiça. Nas outras Províncias do lmpcrio 
os Presiden tcs em Conselho passarão os diplomas, c darão 
juramento aos Juizes Municipacs, ou a seus procura .. 
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ílorc:-;, c as C1mara::; pas:;:arão os Litulos, e darão jura .. 
mcn to a todos os encarregados da administração da 
ju:-;ti(a nos D.strictos, e Termos. 

Art. 51. Do jura mcn to se lavrará 1 ermo em um Ji v r o~ 
e será assignado poc quem o der, e quem o deferir ; e 
llülo diploma se não cobrará direito algum. 

Art. 52. 0.:; Juizes de Paz, Juizes Munieipars, Pro .. 
motores, c os mesmos Juizes de Direito, servirão por 
tudo o tcnipo, qtte lhes é marcado neste Codigo, não 
commettendo crime, por G{UC percam os lugares; e os 
~cus agentes e oiiiciaes, emquanto forem de sua con
ílança, aos quaes fica com tudo o direito de queixar-se 
ua Província, onde estiver a Côrtc, ao Governo, c nas 
outras aos Presilicn los em Conselho, contra o Juiz, quo 
os tiver lançado fúra por motivo torpe, ou illegal. 

Art. õ3. Todas as Autoridades J udiciariJs ficam obri
gadas a dar parte ao Tribunal Supremo de todas as du-. 
vilas, omissões, que encontrarem no presente Codigo. 

PARTE SEGlJND ... "-· 

Da {ór1na do ]Jroccsso~ 

TITL'LO li. 

CAPITULO L 

DA l'HESCIHl'\).0. 

Art. 51.. o~ Llelictos, e contravençõe!', que os Juizes ele 
P<1z deciJe1u definitivamente, prescrevem por um anno, 
-estando o delinquente presente sem interrupção no 
Districto, c por tres annos, estando ausente em lugar 
sabido. 

Art. 55. Os delictos, em que tem lugar a fiança, 
pre::;crcvem por sejs annos, estando o delinquente p.re
scn te sem interrupção no Tcrmo 7 e por dez annos, cstantlo 
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f1usrnte em lugar sabiJo, com lanlo que seja Llcnlro üo 
lmperio. 

Art. tiG. Os dc1ictos~ que uiio atlmillem fiança, sô 
prescrevem por dez annos~ estando o uelinquen te pre .. 
sente sem interrupção no Termo. . 

Art. 57. A p~escripçio não se estende á indcmni~ 
za~ão"' que poderá ser demandada em todo o tempo. 

CAPITULO 11. 

D \S AUOIENCIAS. 

Art. t>8. Em toJos os Juiws harerá uma, ou mais 
audiencias em cada 5emana, com attenção á regular 
afTiuencia dos negoeios; não havendo casa publica para 
€lias destinada, serão feitas na da re~idencia do Juiz, 
ou em qualquer- outra, em que possa ser. 

Art. il:J. Todas as a udiencias, e sessões dos Tribunaes, 
e Jurados, serão publicas a portas abertas, com assis
ttncia de um Escrivão, de um Ofllt.:ial de Justiça, ou Con· 
tinuo, em dia, e hora cnrta invariavel, annunciado o 
seu principio pelo toque <le camp:ünha. 

Art. GO. Nas auLliencias, e :;essões os expectauores, as 
partes, c os Escri vãos se conservarão sen~ados; aqueUas 
porém levantar-se-hão, quando fatiarem ao Juiz Tri~ 
bunal, ou Jurados, c to~los quando estes se lcvantarcnt,. 

CAPITULO Ill. 

IH.S SUSI'IW_/ÕES? E UECUSAÇÕES. 

Art. Gl. Quando os Juizes forem inimigos capitaes, 
ou íntimos amigo:;, parentes, consan~uincos, ou affin'i 
ólté scgunJ.o gráo de alguma das partes, seus amos, se
nhore3, Tutores, ou Curauores; ou tiverem com alguma 
dellas demandas, ou forem particularmente interessados 
na decisão da causa, poderão ser recusados. E clles são 
obrigados a darem-se de suspeitos, ainda quando não 
sejam recusados. 

Art. 62. O Supplcntc, que não fôr suspeito, fará as 
\Czcs do Juiz? e sendo os trcs Supplcntes suspeitos~ 
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será o proces;:,o r e :net tido ao Juiz ma :s Yizinlw, para 
proceder nelle, como fdr de direito. 

Art. 63. O E~crivão ofiiciará ao S11pplcntr, ou Juiz, 
a quem remettrr o pr·o1~e;-;so, declnrando que lhe com
p~~te a deci.sJ:o do pleito de F ... por hav<'r-se rel'ouhe
Gido suspci to o Juiz, ou quem suas YCZC:" fazia. 

Art. ü~. Se o Juiz não~e rcconllrcersusp<'ito, rotlerá 
continuar no lJroce~so, como se lhe não fôra pcsta a 
suspeicão; mas o Escrivão não continuará a escrever 
no {Jro'cesso, s~~m primeiro declarar por termo nos autos 
o requerimcn to vocal, ou escripto sobre a suspeição, 
e a final resol ucão do Juiz. 

Art. G:-i. O Êscrivão, que não observar o tlispcsto no 
a r ligo an tccedcn te, será punido com um mez de pri~ão 
pela Junta dos Juizes de Paz, depois de o ouvir, a Jnrte, 
e tcs tem unhas. 

Art. fiü. 0.:; Juizes não podem ser dados de suspeites 
no cas'J de formação de culpa, ou uesubediencia. 

Art. ü7. Quando a saspeir;ào fôr posta a um, ou mais 
memlJros da Junta de Paz, se o Juiz, ou Juizes não se 
reconhecerem suspeitos, poderão c ou tin uar, e o Es
crivão procel1erú na fórm:.t uo art. ü'J,. 

Art. GS. Hccou!Jccendo stiS1Wito o Jniz, ou Jlliz;;s, 
serão clwmallos pela Junta úe Paz os Suppleni!'S mai:-; 
viziullos, quawlo IJossarn Gomparecer a tewpo do decidir 
a causa no prazo HLtrcauo para a :'Ua actua! reunião: c 
não sendo pcssi nl o comrareciuH·n to no dito lJ!';lZO, 
1lcar;'t a decisão adiada para a reuniJ:o pruxima seguiu te. 

Art. 69. Quanuo a parte -contrarja reconhecer a jus
tiç,a da suspeição, podvrá a requerimento seu law,:auo 
nos autos, suspemlcr-so o processo, até que se ullirne o 
conhecimento da mesma suspei1:ão. 

Art. 70. As Juntas de Paz julgam as susp~içõcs dos 
Juizes dü Paz, c a tlos Juizes 1Uunicip1es nos crimes, de 
que conhecem cumulalivamentc com os Juizes Je Paz. 
Os Juratlcs, as dcs Juizes de Dtrcito, as dos Juizes Mu
nicip1cs, e memLros da Junta ue Paz. 

Art. 71. Todo o proces.;o fcilo r:,erante o Juiz, que 
fôr julgado suspeito, 6 nullo; e assim ser:i declarado 
pela Junta de Paz, e JuraJos, que houverem julgado a 
suspeição, condcmnanuo ao Juiz, que se não reconheceu 
suspeito, a s1tisfazcr á parte recusante, as custas do 
processo; potlerá porér-:1 :r-eproduzir-se a <.:cção. 
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CAPIT'LLO IV. 

DA QCEI\A, E DI<::\U~CL\. 

Art.. 72. A queixa romp.~te ao oiTentlillo; seu pai, ou 
mãi, ~utor, ou curauor, sendo menor; senhor, ou con
juge. 

Art. 73. ScnJo o oiTcnditlo pess0a miseravel, que 
pela-; circumstancias, em que sn a:::har, não possa per
~rguir o o1Tensor~ o Promotor Publico deve~ ou qualquer 
do povo póde intentar a queixa, e pros-cguir nos termos 
uI teriorcs do proJesso. 

Art. 71. A denuncia compete ao Promotor Publico, 
c;-~ qualrp1cr do povo: 

~ 1. n Nos ct·imes, que não ad m i ttem 11;-~nç;-~. s 2. o Ncs crimes de peculato, peita, concussão, su
lJor;ln, on qualquer outro ele responsahilidaue. 

~ :L" Nos crimes contra o Imperador, Imperatriz, ou 
alg·nm clo.s Princip:·s, ou Princezas ela Imperial Família, 
Hcp:cn I r, ou Hcgencia. 

~ -1. o Em todos os crimes puhlicos. 
~ ;j, o Nos crimes de resistencia :í" ;-~utoridades, e seus 

ofllciaes no exercício ele suas funccões. 
§ o. o Nos crimes em que o dclin.quente fôr preso em 

flagrante, niTo havonuo parte que o accusc. 
Art. 7:>. Não serão aclmi ttidas denuncias: 
~ 1. o Do pai contra o filho; rlo marido contra a 

mnlller, ou vice-versa; do irmão ('Ontra o irmão. 
~ 2. 0 Do r·s,,nvo contra o senhor. 
~ :1. o Do Advogado contra o cliente. 
~ !i. o Do impubere, mcn tec:1pto, ou furioso. 
~ õ. o Do filho famílias sem a utorid1de do sou pai. 
~ ().o Do inimigo capital. 
Art. 7ü. Não se allmitlirão queixas, nem denuncias 

contra os membros elas duas Camaras Legislativas pelos 
discursos ncllits proferidos. 

Art. 77. São competentes para receberem queixas, e 
denuncias: 

~ 1. o Os Juizes de Paz. 
~ 2. o O Supremo Tribunal de Justiça, as Relações, e 

cada uma elas Camaras Legislativas, nos crimes, cujo 
conhccimcn to lhes compete pela Constituição. 

Art. 78. As queixas, c denuncias devem ser assig
nadas, c jura<-bs pelo queixoso, e dcnuncian te ; e f1C 
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este não souber, ou n~To puder escrever, por uma tc~
ternunlw dig-na ue crcditrJ. 

Art. 79. A queixa, ou denuncia deve conter: 
§ l. o O fac to criminoso com todas as suas circumri 

stancias. 
~ 2. o O valor provavel do damno sofTrido. 
~ 3. o O nome do de I i nquentc, ou os signacs cara c_, 

teristicos, se fór drseonheciclo. 
§ 4. o As razões ele convicção, ou prcsumpção. · 
~ ~.o Nomeação ele todos os informantes, e teste .. 

munhas. 
~ 6. o O tempo, c o lug<1r, em que foi o crime perpc· 

trado. 
Art. 80. Os Jnizcs devem faz8r :w demnci:mte, ou 

queixoso as rerguntas~ que lhes parecerem nccessarias 1 

para descobrirem a verdade, e inqncrir sobre ellas tes-
tcmunllas. · 

CAPITGLO V. 

Art. 8l. As ci taçõcs, que forem requcri(bs ao Juiz 
de Paz, c ~c honvercm ele t'az'3r no respectivo Districto 1 

~erão determinadas por despacho do mesmo Juiz no 
rcquerimen to cl?s par tcs; as que forem requeridas a 
qualquer outra autorhl:lde judicial, e .;c houverem de 
fazer no Termo da sua jnri:úlirção, serão determinadas 
por mandado dos mesmos Juizes, on por portaria na 
fórma dos seus regimentos, salvo se houverem de ser 
feitas na Cidade~ ou Vil la de sua rcsidencia,onde tambcm 
serão determinada~ por despacho no requerimento das 
partes, e por precatarias as que houverem de ser feitas 
em lugares, que não forem ua jurisdicção do Juiz, a 
quem forem rrquerid::~s. 

Art. 8:2. O Manuado para a citação deve conter: 
§ J. Ordem Dos Officiaes de Justiç:1 da jurisuicção do 

Juiz para que o executem. 
~ 2. o O nome da pe~soa, que deve ser citada, ou os 

signaes característicos della, se fôr desconhc~ida. 
§ 3. o O fim para que, excepto se o objccto fór de se

gredo, dcclarando-~e isto mesmo. 
~ ~- O Juizo~ o lugar~ c tempo razoavcl, em que eleve 

romp:urrrr, 
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Art. 83. As precato rias serão 1 ão simples, como os 
mandados, com a un i:::a differcnç:1 de serem dirigidas ás 
Autoridades Judiei<nias em geral, rogando-lhes que as 
mandem cumprir. 
A~sim os m;Jlldado:-:, rom.) :1s precataria:=::, serão es

criptm: pelo Escriv~ío~ ,_, a~~i·.~·n:u.lo:~ pelo Jui;;. 

CAPITCLO YI . 

. Art. 8-l. :\s tcstcuh:nlLb sor:io oileroe-illas pelas pu te;~ 
ou mandadas charnar pelo JuL~ {;X.-officio. 

Art. 8J. As testemunhas serão obrigt.tdas a compa
recer no lugar, e tempo, que lhes foi ·marcado; não po
dendo eximir-se desta obrig:.~ção por privíleg·io algum. 

Art. 86. As testemunhas ucvem ser juramentadas 
conforme a Religião tle eada uma, (~xcq;to se forem tl0 
tal seita, que prohiba o juramento. 

Devem declarar seus nomes, pronomes, idade~, pro
fissões, estado, domicilio, ou rrsidcneia; se são parentes, 
em que gráo; amigos, inimigos, ou dependentes de al
guma das partes; bem como o mais, que lhe fôr pergun· 
tado sobre o objecto. 

Art. 87. A declaração das testemunhas deve ~er es
cripta pelo Escrivão: o Juiz a assignará com a tcstcmu· 
nha, que a ti ver feito. Perante o J ury se guardará o que 
está disposto nos arts. 266, e 268. 

Se a testemunha não souber escrever, nomeará uma 
pessoa, que assigne por ella, sendo antes lida a decla
ração na presença de ambas. 

Art. 88. As testemunhas serão inquiridas cada uma 
de per si; o Juiz providenciará que umas não saibam, 
ou não oiçam as declarações das outras, nem as respostas 
do autor~ ou réo. 

Art. 89. Não podem ser testemunhas o ascendente, 
descendente, marido, ou mulher, parente até o segundo 
gráo, o escravo, e o menor de quatorze annos ; mas o 
Juiz poderá informar-se delles sobre o objecto Ja queixa, 
ou denuncia, e reduzir a termo a informação, que será 
assignada pelos informantes, a quem se não deferirá 
juramento. 

Esta informação terá o credito, que o Juiz enten
der que lhe deve dar, em attenção ás circumstancias. 

PARTF. I. 26 
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Art. 90. Se o delinquente fôr julgado em um lugar') 
e tiver em outro alguma testemunha, que não possa 
comparecer, poderá pedir que seja inquirida nesse lugar, 
citada a parte contraria, ou o Promotor, para assistir á 
i n1}uirição. 

Art. 91. Se alguma testemunha houver de ausenta r
se, ou por sua avançada idade, ou por seu estado valetu
dinario houver receio que ao tempo da prova já não 
exista, poderá tambem, citaclos os meneionados no ar
tigo antecedente, ser inquirida a requerimento da 
parte interessada, a quem será entregue o depoimento 
para delle usar, quando, e como lhe convier. 

Art. 92. Os documentos, para que possam servir, 
devem ser reconheciJ.os verdadeiros pelo Juiz, ou pelo 
Tabellião Publico. 

Art. 9:L As cartas particulares não serão produzidas 
em Juizo sem o consentimento de seus autores; salvo se 
provarem contra os mesmos. 

Art. 94. A confissão do réo em Juizo competente, 
sendo li v r e, coincidindo com as circumstancias do facto, 
prova o delicto; mas, no caso de morte, só póde sujei tal-o 
á pena immcdiata, quando não haja outra prova. 

Art. 9~. As testemunhas, que não comparecerem 
sem motivo justificado, tendo sido c i ta das, serão conllu
zidas debaixo de vara, e so!Irorão a pena de de~obc
diencia. 

Esta pena ~crá imposta pela Autoridaue, que mandou 
citar, ou por aquella, perante a qual devia comparecer. 

CAPITULO VII. 

DA ACAREAl/ÃO, CONFRO~TAÇÃO, E I:'IITEllP..OGATORIO. 

Art. 96. Cada vez que duas ou mais testemunhas di
vergirem em suas declarações, o Juiz as reperguntará 
em face uma da outra, mandando que expliquem a di
vergencia, ou contradicção, quanuo assim o julgue nc
cessario, ou lhe fôr requerido. 

Art. 97. Toda a vez que o réo, levado á presença do 
Juiz~ requerer que as testemunhas inquiridas em sua 
ausencia sejam reperguntadas em sua pn~senr1. assinl 
Hw "t'i·á dt•flTillu. "l'lldo pu...,...,i,t•l. 
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Art. C\8. O J;liz :.n~m(hrá ler ao :réo todas as peças com
prol;atori:1s do scn crime, c lhe fará o intcrrogatorio 
pela maneira seg-a in te: 

~ 1. o Qn:1i o seu nome~ natur;J1id;ldc, rcsiden(~ia, c 
tempo dr.lla no lup;e1 r designado? 

§ i:. o Quacs os seus meios de Yitb, c profissão? 
~ 3. o Onüc estava ao tempo, em que diz, aconteceu o 

cri rnc '? 
~ ti. o Se conhece a~ pessoas, que juraram contra ellc, 

e dPsdP nu e tem no? 
~~ 5. 0 se tem algum motivo particular} a que attribua 

a quei::a, ou clcnnnci3? 
~ G. o Se tem factos a allcgnr, ou provas que o justifi

quem, ou mostrem sua innocencia r.? 

Art. H9 .. As respostas do réo serão escriptas pelo Es
criYão, ruLricadas em todas as folhas pelo Juiz, e assig
nar!as pelo réo, depois de as ler, e emendar, se quizer, c 
pelo mesmo Juiz. 

Se o ré o não souber escrever, ou não quizer assignar, 
se lavrará termo com rsta declaração, o qual será assig
nado pelo Juiz, e por duas testemunhas, que devem as
sistir ao intcrrogatorio. 

CAPITULO VIII. 

DAS FIANÇAS. 

Art. iOO. Nos c:rimes, que não tiverem maior pena 
do que a de seis mezcs de prisão, ou desterro para fóra 
da Comarca, poderá o réo livrar-se solto. 

Tambem poderá livrar-se solto, nem mesmo será con
servado na prisão, se nella já estiver, prestando fiança 
idonea nos ~rimes não exceptuados no artigo seguinte. 

Art. i O!. A fiança não terá lugar nos crimes, cujo 
ma ximo da pena fôr: i. o morte natural: 2. o galés: 
3. o seis annos de prisão com trabalho: 4. o oito annos de 
prisão simples: 5. 0 vinte annos de degredo. 

Art. 102. A fiança será tomada por termo lavrado 
pelo Esc ri vão do Juiz, que a conceder, e assignado pelo 
mesmo Juiz, pelo fiador, afiançado, e por duas teste
munhas, que subsidiariamente se obriguem. 

Art. 103. Este termo será lavrado em livro para esse 
fim destinado, e rubricado, d'onde se extrahirá certidão 
para se ajuntar aos autos. N cllc se declarará que o fiador 

OJ01 
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fica obrigado até a ultima sentença do Tribunal Supe
rior, a pagar certa quantia (que deve ser designada)-se o 
ré o fôr condemnado, e fugi r an tr~s de ser preso, ou não 
tiver, a esse tempo, meios para indemniz::tção da parte, 
e custas. 

Art. 10ft.. Aos fiadores se riTo dados todos os auxílios 
necessarios para a prisão do réo. 

Art. 10~. Em lugar d~) fiadores poderá o réo hypo
thecar bens de raiz livres, e desembnrgados, que 
tenham o valor da fiança, on dcposi tar no cofre da Ca
mara Municip1l o mrsmo valor em moeda, e apolices da 
divida publica, tras 1,cs de ouro ou prata, ou joias pre
ciosas. 

Art. 106. Afianç:Hla, on depositada a quantia, será 
dado ao róo contramandado para não ser preso, sol
tando-se immediatarnonte, quando o esteja. 

Art. 107. Podem ser fiadores, os que tendo a livre 
administração de seu~; bens, possuem os de raiz na 
mesma Comarca, ou Termo, onde se obrigam, e seguram 
o pagamento da fiança com a hypotheca, ou deposito, de 
que trata o art. 101, ou que são conhecidamente abo
nados. 

Art. 108. Quando a mulher casada, ou qualquer pes-
80a, que viva so!Jre administração do outrem, necessitar 
de fianç(l, para se liYrar solta, poderá obtel-a sobre úS 

bens, que legitimamento lhe pertencerem; e o marido, 
tutor, ou curador fiearão obrigados aos fiadores até a 
quantia dos bens do afiançado; ainda que não consintam 
na fiança. 

Art. i09. Para arbitrar-se a quantia d1 fiança ca!
cular-se-lw por dons peritos nomeados pelo Juiz o valor 
do damno causado; :.<s custas tlo processo até os ult.imos 
julgados; c a tudo isto se arrcsccntará uma quantia pro
porcionada ú pena, e poss1bilidade dü criminoso, regu
lando-se o Jui'l peJas regras abaixo estabelecidas, não 
tendo recurso ~uspcnsi v o o :-.cu a rbi trio. 
~L" Cada dia de desterro será avaliado no val~r de 

cinco até doze tostões; cada dia de degredo no de 01to a 
vint8: cada dia de prisão 110 de dez a trinta: cada dia de 
trabalhos publicos no de vinte a quarenta: com tanto 
que nem uma destas penas excedam a um anno. 

§ 2. o Sendo por mais de um anno, o Juiz augmentará, 
de maneira que nem s~:;ja illusoria para o rico, nem im
possível para o pobre; o qne a lei confia de seu prudente 
arbítrio, e c1as pessoas que em tal caso deve consultar. 

§ 3. o Se qualquer destas penas trouxe e com sigo sus
pensão, ou perda elos direitos civis ou politicos, o Juiz 
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porá snllrc as qu:m tia~ 3cima c;:lculacbs, ou:n de cin
cocn ta a cem mil réis. 

Art. HO. Se o Juiz: tom~r por enc;ano uma fiança 
insufilciente, on se o fbdor no entret:m!.o sotfrcr perd:1s 
tars, que o tornem pouco idonen n sl'g11ro, a fiança será 
reforçada, e p:lra esse fim o Jtw~ m:1ndará vir á sua 
presença o réo debai'\o de prisão, se 11ão ob:~tlecer, logo 
que se llw i!~ time a o dom. Não reforçando o réo a 
fiança, será reeolhiclo á cadê:1. 

Art. H 1. Da den:·gação, on concPssão de fiança pelo 
Juiz de Direito. haverá recurso pa; a as Relaçõ:•s inter
posto por um sim p!e:3 rer1ucrimcn to documenta do com a 
certidão da culpa. 

Art. 112. Se o rôo quebra r a fianç:1, per.1ed metade 
da quantia af1ançada; a mesma pena será repetida a 
cada reincideneia. 

Art. 113. Fic:1m abolidas as cartas ele seguro, e 
qualquer outro meio, que não S(~j:l o da fiança, para que 
algum réo se lirre wlto. 

TITULO li. 

Do llroee~so 1!!\Ulnntn•·io. 

CAPITULO I. 

DD PASSAPORTE. 

A.It. H.4. Toda a pessoa, rfttr ~e fôr eslabelecrr de 
novo em qualqu1'r Districto de Paz, deve apresentar-se 
pessoalmenlc, ou por· cscripto ao Juiz respectivo, o qual 
poderá exigir della as di2CLlraçõcs, fJUejulgar neccssarias, 
quando se lhe faça suspeita. 

Art. iH>. Todo o que não cumprir a obrigação pres
cripta no artigo antecedente, será chamado á pre
sença do Juiz de Paz, por ordem deste, para ser inter
rogado sobre ~eu nome, t11iaçiTo, naturalidade, profissão, 
genero de vida, e actual pretcnção. 

Art. H6. Se o Juiz pelas resposta,, não fór convencido 
ele estar o interrogado livre d c crime, mandará que este se 
retire para fóra do seu Districto no prazo, que lhe fór 
assignado, pena de 2er expulso debaixo de prisão, excepto 



20G ACTOS DO POD!W 

se provar que não tem crimr, ou se Jér fiador coniw
cido, e de probidade, que se obrigue a apresentar pas· 
s:1por.te dentro de certo prazo, sujeitando-se a urr.a 
mn lta se o não fiZ! 'f. 

Art. H7. Verificando-se a expulsão, o Juiz de Paz 
publicará isto pelos jur·naes, que houvrrPm na comar1·a, 
de:'larando o Ilome do ex.nulso com todas as circurn
stancias, que possam fazel:o conhecido; ou officiará ao 
Presidente da Província pedindo-lhe esta pulllicação por 
quae;:quer outro . ..; jornaes, não os havendo na comarca. 

Art. !18. Se o expulso em idcntit·as cireumstancias 
<1ppareccr outra voz no mesmo Distrirto, será punido 
com prisão por um mcz; esta pena será tJntas vezes repe
tida qn:mtas forem :1s reincidencias. 

O cidadão, que viajar por mar, ou te na dentro do 
Imperio, não é ohrig:tdo a tirar passaporte, mas fica 
sujeito ás indagações dos Juizes locaes. 

Ficam em vigor :1s Le1s existentes sobre passaportes 
p::1ra ptizcs estrangeiro='. 

Art. 1 HL O passap >rtr, eleve ser pass,1tlo pelo Es
rrivão do Di,tr1cto, on,lc morar quem o pedir, no 
qual se declare o nome, naturalidade, id;,,1(•, profisdo, 
estatura, e ( s seus si•mars maiscaractcris~i('\•S, e que não 
tem cl'ime, nem ohrigaç<io de nança em c.H:~;:; crime, e 
ainda a estes coneeder-sP.-ha uma vez que s~ não p:tsse 
ptra lugar, ll'onde deixem de s:1tisfazcr a obrigação ou 
a pena. 

Art. 120. O p:-~ss:1porte será assignado pelo Juiz de 
Pn. A parte pae!:ará para o Juiz quarenta réis, e para 
o E..,c~rivão duzeu tos réis. 

CAPITULO li. 

D03 TER~IOS DE BEJU VIVER, E DE SEGPnANÇA. 

Art. 421. O Juiz de Paz a quem constar que existe 
no respectivo Districto ale!:um individuo em circum
stancias dos que se acham indicados nos~~ 2. 0 c 3. 0 

do art. !2, o mandará vi r á sua presença com as tes
temunhas, que souberem do fi:l.cto: se a parte requerer 
prazo para dar defesa, conceder-se-llle-ha um im
prorogavel; e provado, mandará ao mesmo individuo 
que assigne termo ele bem viver, em o qual se fará 
menção, na presença do ré o, das prov::~s a prescn tadas 
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pró, ou contt.t, do modo de bem viver prescripto 
pelo Juiz, e da pena comminada, quando o não observe. 

Art. 122. Quebrado o termo, o Juiz de Paz, por um 
processo conforme ao que fica disposto no artigo an
tecedente, imporá ao réo a pena comminada, que será 
tantas vezes n~petida quantas forem as reincidencias. 

Art. 123. Todo o Official de Justiça poderá ex-officio, 
ou qualquer cidadão, conduzir á presença do Juiz de 
Paz do Distrieto a qualquer, que fô1· encontrado junto 
ao lugar, onde se acaba de perpetrar um crime, tra
tando de esconder-se, fugir, ou dando qualquer outro 
indicio desta na tu reza, ou com armas, instrumentos, 
papeis, e elfcitos, ou outras cousas, que façam presumir 
cumplicidade em algum crime, ou que pareçam furtadas. 

Art. 124. Se o Juiz perante quem fôr levado o 
suspeito entender que lu fundamentorazoavcl (depois de 
ouvil-o, e ao conductor) para acreuitar-so que elle tenta 
um crime, ou ó cumplice, ou socio em algum, o su
jeitará a termo de segurança, até justificar-se. 

Art. 12ã. O mesmo póde fazer o Juiz toda a vez que 
alguma pessoa tenha justa razão de temer que outra 
tenta um crime contra ella, ou seus bens. 

Art. 126. O conductor, ou as partes queixosas 
devem dar juramento, e provar com testemunhas (ou 
documentos, quando lhes fôr possivel) sua informação 
escripta; o accusado póde contestai-a verbalmente, e 
provar tambem sua defesa antes que o Juiz resolva; 
e por isso no segundo caso deve ser notificado para vir 
á presença do mesmo Juiz. 

Art. 127. O Juiz, se a gravidade do caso o exigir, 
porá a parte queixosa sob a guarda de Officiacs de 
Justiça, ou outras pessoas aptas para guardai-a, em 
quanto o accusado não assigne o termo. 

Art. 1.28. Se o accusado destróe as presumpções, 
ou provas do conductor, ou queixoso, o Juiz o mandará 
em paz, mas nem por isso fica o concluctor, ou queixoso 
sujeito a pena alguma, salvo havendo manifesto dolo. 

Art. 129. Estes termos de segurança seguem todas 
as regras estabelecidas para as fian•;as dos réos que se 
pretenderem livrar soltos. 

Art. :130. Estes termos serão escriptos pelo Escrivão, 
assignados pelo Juiz, testemunhas e partes; e quando 
estas não queiram assignar, ou não souberem escrever, 
o fará por cllas uma testemunha. 
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C.\ Pl'lTLO lll. 

DA PRISlO .SE1l CUL;•.\ FOi::\1.\D.\, ~~ i_lJI~ l'ÚDE : Efl EXECUTADA 

SE}l (H\DE~l ESClll!'TA. 

Art. 131. Qualqw·r pcsso:J do povo JH'Jdr, e os 
Officiaes de Justiç.a s:1o o1Jri0,·ados a prender, c levar 
á presença elo Juiz de Paz do Distric to~ a quaL1uer 
que fôt· encontrado commcttemlo algum ueliclo, ou 
emquanto foge perseguido pelo clamor publico. Os que 
assim forem presos entcndcr-se-llão presos em1Iagrantc 
delicto. 

Art. i32. Logo que um criminoso preso em flagrante 
fôr á presença do Juiz, será interrogado sobre as ar
guições que lhe fazem o condnctor, e as testemunhas, 
que o acompanharem; do quo SJ lavrará termo por 
todos assignat.lo. 

Art. 133·. Resultando do intrrrogatorio suspeita contra 
o conduziuo, o Juiz o mandará pôr em custodia em 
qualquer lugar seguro, quP para isso designar ; excrpto 
o caso de se poder livra r sol to, ou adm i t tit· fiança, e elle 
a dér; e procederá na formaç::io da culpa, observando o 
que está disposto a cs te rcspci to no Capitulo seguinte. 

CAPiTULO IV. 

DA FORl\IAÇÃO D.\ Cl:LPA. 

Art. 134. Formar-se-ha auto de eorpo de uelicto, 
quando este deixa vestígios que podem ser ocularmente 
examinados; não existindo porém vestígios, formar
se-lia o dito auto por duas testemunhas, que deponham 
da existencia do facto, e suas circumstancias. 

Art. 13~. Este exame será feito por peritos, que 
tenham conhecimento do objeclo, A na sua falta por 
pessoas de bom senso, nomeadas pelo Juiz de Paz, e por 
elle juramentadas, para examinarem e descreverem com 
verdade quanto ob-:ervarem; e avaliarem o damno 
resultante do delirto; salvo qnalqw'r· juizo definitivo 
J e~lP rt>sprito. 



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

tEGtSLAT1VO. 

Art. 136. O Juiz mandará colligir tudo, quanto 
encontrar no lugar do delicto, e sua vizinhança, que 
possa servir de prova. 

Art. 137. O auto de corpo de delicto será escripto 
pelo Escrivão, rubricado pelo Juiz, e assignado por 
este, peritos, e testemunhas. 

Art. 138. O Juiz procederá a auto de corpo de 
delicto a requerimento de parte, ou ex-officio nos 
crimes, em que tem lugar a denuncia. 

Art. 139. Os autos de corpo de delicto, feitos a 
requerimento de parte nos crimes, em que não tem 
lugar a denuncia, serão entregues ft parte, se o pedir, 
sem que delles fique traslado. 

Art. i't:O. Apresentada a queixa, ou denuncia com 
o auto do corpo de delicto, ou sem elle, não sendo 
neecssario, o Juiz a mandará autuar, e procederá á 
inquiri0ão de duas até cinco testemunhas, que tiverem 
nolicia da existencia do delicto, c de quem seja o 
criminoso. 

Art. IH. Nos casos de denuncia, ainda que não hajl 
denunciante, o Juiz procederá á inquirição de teste· 
munhas na fórma do artigo antecedente, fazendo autuar 
o auto de corpo de delicto, se o houver. 

Art. 1~2. Estando o delinquente preso, ou afiançado, 
ou residindo no Districto, de maneira que possa ser 
conduzido á presença do Juiz, assistirá á inquirição das 
testemunhas, em cujo acto poderá ser interrogado pelo 
Juiz, e contestar as testemunhas sem as interromper. 

Art. 143. Da inquirição das testemunhas, interro
ga torio, c informações, se lavrará termo, que será es
cripto pelo Escrivão, e assignado pelo Juiz, testemunha, 
parte, e informantes, guardada a disposição do art. 89. 

Art. 144. Se pela inquirição das testemunhas, inter
roga to rio ao indiciado delinquentc, ou informações, a 
que tiver procedido, o Juiz se convencer da existencia 
do delicto, e de quem seja o delinquen te, declarará por 
seu despacho nos autos que julga procedente a queixa, 
ou denuncia, e obrigado o delinquente á prisão nos 
casos, em que esta tem lugar, e sempre a livramento. 

Art. 14ã. Quando o Juiz não obtenha pleno conhe
cimento do clelicto, ou indícios vehcmentes de quem 
seja o delinqucnte (não se tratando de crimes politicos), 
declarará por seu despacho nos autos que não julga pro• 
cedente a queixa, ou denuncia. 

Art. 146. Proce1lendo a queixa, ou denuncia, o nome 
do clelinquente se rã lançado no livro para issô destinarto, 
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o qual será gratuitamente rubricado pelo Juiz de Direito, 
e se passarão as ordens necessarias para a prisão. 

Art. 147. A formação da culpa terá lugar, em quanto 
não prescrever o delicto, e proceder-se.,.ha em segredo 
sómente, quando a ella não assista o dclinquente, e 
seus soei os. 

Art. 148. A qualquer que for preso sem culpa for
mada dentro em vinte e quatro horas contadas da en
trada na prisão, sendo em cidades, villas, ou outras 
povoações proximas aos lugares da residcncia do Juiz ; 
e em lugares remotos dentro de um prazo razoavel, pro
porcionado á distancia daquelle, onde foi commettido o 
delicto, contando-se um dia por cada tres leguas~ o Juiz 
por uma nota por ellc assignada, fará constar ao réo o 
motivo da prisão, os nomes do seu accusador, c o das 
testemunhas, havendo-as. 

Entender-se-hão por lugares proximos á residcncia 
do Juiz todos os que se comprehemlcrcrn dentro do 
espaço de duas leguas. 

A formação da culpa não excwierá o termo de oito 
dias, depois da entrada na prisão, excepto quando a 
affiuencia de negocios publicos, ou outra dil1iculuade 
insuperavel obstar, fazendo·se com tudo o mais breve 
que fôr possível. 

Art. 149. O Juiz de Paz ainda que pelas primeiras 
informações não obtenha o conhecimento de quem é o 
delinquentc, não deixará de proceder contra cllc em 
qualquer tempo~ que seja descolJerto, em fJU:ln to não 
prescrever o delicto. 

CAPITULO Y. 

DA DENUNCIA DOS CRDIES DE RESPONSABILIDADE DOS EM
PREGADOS PUBLICOS, E FÓ~:\IA DO PROCESSO RESPECTIVO. 

Art. HSO. Todo o cidadão pódc denunciar, ou quei
xar-se perante a autoridade competente, de qualquer 
empregado publico, pelos crimes de responsabilidade, 
no prazo de tres annos, para que ex-officio se procedfl, 
ou se mande proceder contra os mesmos na fórma da 
Lei. . 

Art. HH. A queixa, ou denuncia póde ser apresentada 
á qualquer das Camaras Legislativas, ou ao Governo, ou 
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aos Presidentes das Provincias, ou ás autoridades judi
ciarias, a quem compelir o conhecimento do facto. 

Art. 152. A queixa, ou denuncia só se admittirá por 
escripto, c deve conter: i. o a assignatura do queixoso, 
ou denunciante, reconhecida por Tabellião, ou Escrivão 
do Juizo, on por duas testemunhas; 2. 0 os documentos, 
ou justilit:a1;ão, IJUC façam acreditar a existencia do 
deliGto, ou uma deelara1;ão t:onelu<lcnte da imr.oseibili
dade de apresentar alguma destas provas. 

Art. H5:3. Qualt1uer 1las Ca mar as Legislativas, ou ·o 
Governo, ou os Presidente.:; de Província, a quem uma 
queixa, ou denuncia fór apresentada, depois dos escla
recimentos, Cftte entender nccessarios, se a julgar con
cludente a enviarão ás Camaras Legislativas, ou ao Go
verno, e este e os Prcsiden tes das Províncias á au tori
dade jucliciaria, a quem competir, para proceder na 
fórma da Lei. O Governo, e Presidentes, além disso, 
darão as providencias, que couberem nas suas attri
buições. 

Art. HSL A acção para verificar a responsabilidade 
dos empregados publicas deverá ser intentada ex-oflicio 
pela autoridade judiciaria, ou por ordem superior dentro 
em oito annos depois do crime commettido. Será porém 
dentro do anno, e dia: 1. o sendo intentatla pelo proprio 
queixoso; 2. o quando qualquer do povo o fizer por in
fracção de Constitui<~ão, usurpação do exercício de algum 
dos poderes políticos, contra a segurança intet·na~ ou 
externa do Estado, c por suborno, paita, peculato, ou 
concussão. O estrangeiro tambem o póde fazer, mas em 
causa propria sómente. 

Art. l~i:l. A formarão da culpa dos empregados pu-
blicas compete: · s 1. o Ao Supremo Tribunal de Justiça nos crimes de 
responsabilidade dos seus membros, c ctos das Relações, 
dos empregados do Corpo Diplomatico, c dos Presidentes 
de Província. 

~ 2. o A's Relações ou (nas Províncias, em que e lias não 
estiverem collocadas) á autoridade judicial, que residir 
no lugar, nos crimes de responsabilidade dos Comman
dantes militares, e dos Juizes de Direito. 

§ 3. o Aos conselhos de investigação nos crimes de 
responsabilidade dos empregados militares. 

~ 4. o A's justiças ecclesiasticas nos crimes de respon
sabilidade dos empregados ecclesiasticos para imposi.ção 
sómente das penas cspirituaes decretadas pelos Canoncs 
recebidos. 

Art. Hj6, Toda a autoridade judiciaria é a competente 
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para formar culpa aos Officiaes, que perante as mesmas 
servirem. 

Art. i 57. O Supremo Tribunal de Justiça, as Relações, 
e mais autoridades judiciarias, quando lhes forem pre
sentes alguns autos, ou papeis, se nelles se encontra r· 
crime de responsabilidade, formarão culpa a quem a 
tiver, sendo de sua competencia ; e não o sendo, remct
terão cópia authentica dos papeis, ou da parte dos autos, 
que contiver o crime, á autoridade judiciaria compe
tente para a formação da culpa. Esta cópia será extra
hida por qualquer Escrivão do Juizo (ou pelo Secretario 
do Tribunal) e concertada por outro Escrivão ou Tabel
lião qualquer. 

Art. 158. No Supremo Tribunal de Justiça procc
der-se-ha na fórma da Lei de 18 de Setembro de 1828, 
e mais disposições posteriores. 

Art. 159. As Relações, e mais Juizes, él quem com~ 
pete a formação da culpa, logo que fôr presente uma 
queixa ou denuncia concludente contra qualquer em
pregado publico da sua competencia, fará ouvir a este 
por escripto; depois do que proceder-se-lia no termos 
da pronuncia. 

Art. i60. O denunciado, ou aquelle contra quem 
houve queixa, não será ouvido para a formação da culpa: 

§ L o Quando estiver fóra do Dislricto da culpa. 
§ 2. o Nos crimes, em que não tem lugar a fiança. 
§ 3. o Quando não se souber o lugar da sua resi-

dencia. 
E' Districtoda culpa aquelle lugar, em que foi com

mettido o delicto, ou onde residir o réo, ficando á 
escolha do queixoso. 

Art. 161. Quando a Relação conhecer do crime de 
responsabilidade de sua competencia, o Ministro a quem 
tocar por distribuição, ordenará o processo, fazemlo 
autuar as peças instructivas, procedendo a todas as 
diligencias necessarias, e o apresentará em Mesa, onde 
se escolherão por sorte tres l\Iinistros, os quaes, depois 
de instruidos do mesmo processo, o pronunciarão, ou 
não, segundo a prova, vencendo-se a decisão por dous 
votos conformes. 

Art. 162. O sorteio dos Juizes para a pronuncia 
determinada no artigo antecedente, será feito publi
camente, e terá lugar depois que o indiciado tiver sido 
ouvido, ou se tiver findo o termo, que lhe fôra a~sig
nado, expedindo o Juiz do feito a ordem necr.ssaria para 
esta audiencia. 

Art. 163. Se antes da pronuncia, algum dos Jui~cs 
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sorleados vier a ser impedido, a sua substi Luiç,ão será 
feita immediatamente pelo sorteio. 

Art. HH. A substituição do Juiz do feito impedido, 
far-se-ha por distribuição, a qual não alterará a ordem 
ácerca de novos feitos; e cessando o impedimento do 
Juiz substituído, cessarão tambcm as funcções do sub .. 
stituto, que passará logo o feito a acjucllc a quem sub
stituíra. 

Art. 165. Os ctl'l~itos da pronuncia são: 
§ 1. o Ficar sujeito o pronunciado a accusação cri

minal. 
§ 2. o J~icar suspenso do exercício ue toLlas as funcçõcs 

publicas . 
. ~ 3. o Ser preso, ou conservado na prisão, em quanto 

uão prestar fiaHça nos casos rm que a Lei a admitte. 
~ 4:. o Suspender-se-lhe metade do ordenado~ ou soltlo, 

que tiver em razão do emprego, e que perderá todo, 
não sendo a fina 1 absolvido. 

A suspensão do exercício tias funrçõcs não es lorvará 
o excesso legal, que compelir ao empregado pronun
ciado. 

Ar L. lüü. Os Prcsitlenles das Províncias, a quem ex
olllcio se rcmctteni cópia da pronuncia dos Comman
dantes mil i Lares, a farão executar. O mesmo fará o Juiz 
criminal do DisLriclo a respeito daquelles culpauos, 
em cuja pronuncia in ter vier. 

Art. 167. Da sentença que não pronunciar~ appellará 
o Juiz ex-officio para a Hclação do Oistricto, e os autos 
serão immediatamente remettidos pelo Escrivão respec
tivo ex-ofllcio sem formalidade alguma. 

Da sentença, que pronuneiar, poderá a parte appellar 
dentro de dez dias improrogaveis~ e os autos serão re
mettiuos do mesmo modo, mas não se suspenderão os 
efl'eitos Lia pronuncia. Em um, e outro caso ficará 
no Juizo inferior o traslado dos autos, contendo unica
mente a petição da queixa, ou denuncia, os nomes das 
testemunhas, havendo-as, a cóvia dos documentos, c a 
da sentença, quo tiver pronunciado, ou não. 

Art. Hi8. Das appellações, que forem interpostas no 
caso do artigo antecedente, conhecerá o 1\linistro, a 
quem fór distribuído o feito, com mais dous adjuntos 
nomeados pela sorte. 

Art. 169. Das sentenças proferidas nas Juntas do 
Juizo de Paz não se admit te appellação. 

Art. 170. Quando qualquer das Camaras Legislativas 
resolYer que continue o processo de algum de seus 
respectivos membro~, pronunciado por crime uc res-
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ponsabilidadc, serão os autos e mais papeis remettidos 
ao Senado, observando-se no processo accusatorio a 
mesma ordem, que tem lugar na accusa(ão elos 1\finistros 
de Estado, com a diJfereHça de rJue, em vez de com
missão accusaaora, <u:cusarú o Procurador da Corôa, 
Soberania c Fnzemla Nacional. 

Art. 171. A accusação tlos cmpret~ados puhlicos não 
privilegiados, será feita perante o J ury competente. 

Exceptuam-sc: 
t. o Os militares quo por ct·imes do emprego militar 

serão accusados no Juízo do seu l'ôro. 
2. 0 Os empregados, fJUC tiverem súmcule de ser ad

vertidos, ou castigados com a pena du dcso.!Jedicucia. 
Art. 172. Pronunciado o réo, serão os proprios autos 

rcmettillos ex-ofiicio ao Juiz Municipal respectivo, para 
os apresentar ao Juiz competente, quando vier abril' a 
sessão, deixando sómen te o traslado tla queixa, ou de
nuncia, e da pronuncia. 

Art. f73. O Juiz de Dít·eito na primeira reunião dos 
Jurados apresentará os autos, a 1im de ~er sustentada, 
ou revogada a pronuncia, procetlentlo-se na accusação 
(quando esta tiver lugar). 

At·t. 17-í. Revogada a pronuncia, ou absolvido o réo, 
será este immodialamentc solto por mandado do Juiz 
de Direito, c restituído ao seu emprego, e metade do 
ordenado, que deixou de receber. 

CAPITULO VI. 

DA ORDE~I DE PIUS:\0. 

Art. 17~. PoLlcrão ta mbcm ser presos sem cu! pa for
mada os que forem indiciados em crimes, em IJUC 11ão 
tem lngar a fiança ; porém nestes, e em todos os mais 
casos, á excepção dos de 11agrante delicto~ .a prisão não 
pódc ser executada~ senão por ordem escnpla da auto
ridaJe legitima. 

Art. 176. Para set· legitima a ordem de prisão é ne
cessario: 

~ 1. o Que seja tlada p::>r au Lol'idade competente. 
§ 2. o Que seja oscripl.a por Escrivão, assignada pelo 

Juiz, ou Presidente do Tribuual, que a emittir. s 3. o Que designe, a pessoa~ que deve ser pre:~a, pelo 
seu nome, ou pelos signae:-:~ caraclerL"tíros\ I}He a fa1;am 
conhecida ao Ofth;ial. 
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~ L o Que declare o crime. 
~ ~i. o Que seja <li rígida ao Official de Justiça. 
Art. i 77. 05 mandados de prisão são excquiveis dentro 

do lugar da jurisclicção elo Juiz que os emittir. 
Art. 178. Quando o dclinqucn te existir em lugar, 

onde não possa ter execução o mandado, se expedirá 
precalol'ia na fórma do art. 81. 

Art. 179. O 01licial de Jus:.iça encarregado de exc. 
cutar o mantlaclo de prisJo, deve fazer·se conhecer ao 
n~o, apresenlar·lhe o rnanctado, inlimanclo·o para que 
o acompanhe. 

Desempgnltados estes l'CIJnisitos, entender-se-lu feita 
a prisão, com tanto IJUe se possa razoavelmente crer, 
que o r{•o viu, e ouviu o Oflicial. 

Art. 180. Se o róo não obedece c procura cvadir·se, o 
exccu to r tem direi to de empregar o gráo da força no
cessaria para effec tua r a prisão ; se obedece porém, o uso 
da força é prohihitlo. 

Art. 181. O executor tomar:í ao preso toda e qualquer 
arma, que comsigo traga, para apresentai-a ao Juiz que 
ordenou a prisão. 

Art. 182. Se o réo resistir com armas, o executor 
fica autorizado a usar daqucllas, que entender necessa· 
rias para su::1 defesa, e para repeli ir a opposição ; e em 
tal conjunctura o ferimento, ou morte do réo é justi
ficavPl, provantlo-se que de outra maneira ~orria risco 
a cxistencia do executor. 

Art. 18:1. Esta mesma disposição compeehende quaes
qucr terceiras pesso:.~s, que derem auxilio ao Official 
executor, c o~ que prenderem em flagrante; ou que 
quizerem ajudar a resistencia, c tirar o preso de seu 
poder no con11icto. 

Art. 18í. As pl'isõcs poJcm sot' feitas em qu<tlqucr 
dia util, Santo, ou Domingo, ou mesmo de noite. 

Art. 18:5. Se o rt'~o se mctter em alguma casa, o exe
cutor intimar:'t ao dono, ou inquilino dclla, para que o 
en trcguc, mos tranuo-lhe a onlcm de prisão, e fa-
7:rndo-se bem conhecer ; se ess:.~s pessoas não obede
cerem immetl ia tamen to, o e\:ocu to r tomará duas te:-;
temunha.;;, c, sendo de dia, cntrarú ú força na casa, ar· 
rombando as portas se flit' preciso. 

Art. 1BG. Se o caso uo artigo an Lecedentc acontecer de 
noite, o executor, depois de praticar o fJUC fica disposto, 
para com o dono, ou inquilino da casa, á vista das tes· 
temunlns, tomará touas as sahiuas, c proclamará tres 
vezes incommunicavcl a dita casa, e immcdiatamcntc 
quo a manhoç:1, arrombará as portas, c tirarú o ré o, 



21G ACTOS DO PODER 

Art. 187. Em todas as occasiões, que o morador de 
uma casa negue entregar um criminoso, que nella se 
acoutou, será levado á presença do luiz, para proceder 
contra clle como resistente. 

Art. 188. Toda esta diligencia deve ser feita perante 
duas testemunhas, que assignem o auto, que della lavrar 
o Official. 

CA PITCLO VII. 

Da.11 bltscas. 

Art. 189. Conccder-se-ha mandados de busca: 
§ 1. o Para a pprehensão das c ousas fm· ta das, ou tomad:1s 

por força, ou com falsos pretextos, ou acllatlas. 
~ 2. • Para prender criminosos. 
§ 3. • Para apprehendcr instrumentos tlc falsificação, 

moeda falsa, ou outros objectos falsincados de qualquer 
natureza que sejam. 

§ 4,, o Para apprehcnder armas, c munições preparadas 
para insurreição~ ou motim, ou para quacsquer outros 
crimes. 

~ õ. o Para descobrir objectos necessarios á prova de 
algum crime, ou defesa de algum réo. 

Art. 190. Não se dará jámais um mandado de busca 
sem vehemen tes indícios firmados com j uramcn to da 
parte, ou de uma testemunha. 

Art. 191. As testemunhas devem cxpdr o facto, em 
que se funda a petição, ou declaração da pessoa, que 
requer o mandado; e dar a razão da sciencia, ou pre
sumpção, que tem de que a pessoa on cousa estú no 
lugar designado~ ou que se acham os documentos irre
cusaveis de um crime commettido, ou projectado, ou da 
existencia de uma assembléa illega1. 

Art. !92. O mandado legal de busca deve incluir: 
§ 1. • O nome das testemunhas, e seu depoimento. 
~ 2. o Intlicar a casa peJo proprietario, ou inquilino, 

ou numero, e situação della. 
§ 3. o Descrever a pessoa, ou co usa procurada. 
§ 4. o Ser escripto pelo Escrivão, e assignado pelo 

Juiz com ordem de prisão ou sem ella. 
Art. !93. O mandado de busca, que não tiver os re

quisitos acima, não é exequivel, c será punido o Official, 
que com e li c proceder. 
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Art. 1Uí. JLnendo quem ~eclamc a propricuadc.das 
cousas aclwda:;~ nun1:a lhe f'erao entregues ~em fJLW JUS
tifique e.~sc direi lo em Juizo compelcHll', ouvida a parte, 
qne as tinha em seu poder; c ~em que por cspa1:o de 
trinta dias se publique por editacs a rd:.JçJo uelta~, 
com todos os possi v eis esc la reei IIll~n to~, fkamlo cn l rc
tanto di'IWsitada~, excepto se prcsl:H·em Jianc;a idonra. 

Art. tB:>. Se ninguem as reclamar passados os ty·in ta 
dias, o Juiz de Paz as rPmetterá ao Juiz dos Orphãr1~, 
Jlara proceder na fórma da L(~ i, quando excedam ao valot· 
das cansa~, fJUC o Juiz de Paz póde julgar. 

Art. WH. Aos Offidae.;; de Justiça compete a execução 
dos mandados de cxhibição, c busca, em casas ue mo
rada, ou halJitar:ão parncular. 

Art. f!J7. De noite em nenhuma casa se poderá en
trar, salvo nos c:1sos especitlcados no art. ~OU do Co
di~o Criminal. 

At·t. 198. Os Officb!'S da Jili~cncia sempre se acom
paubari'io~ sendo possivel, de uma tcstcmunlla vizinha, 
q:Jc assista o acto, c o po,sa depois a!Jon:.~r, c depór, se 
fôr p!'('Ciso, para jnstilicação dos motivos, que tlctcr
minaram, ou tornaram lcgat a entrada. 

Art. um. Só de dia podem estes manllados ser C'XC
cutauos; c a11te~ de entrar na casa, o Ofiicial de Justiça 
rncarTegado da sua execução, os dcvt• mostrar, c ler ao 
morador, ou moradore~ dclla, a quem tamben1logo in
timará, para qnc abram a porta. 

Art. 200. Não sendo obedecido, o mesmo Offidal tem 
(]irl'ito de arrQmbal-a, c entrar á for~a.; c o mesmo 
praticará com qualquer porta interior, arm:1rio, ou 
outra qualfJUt~r cousa, onde se possa com fundamento 
suppôr csco11diuo o que ::c procura. 

Art. 201. Finda a diligeucia, farão os executores um 
anto de tutlo fJUanlo ti\'er succcuido, no fJUal ta.mlJem 
descreverão as c ousa.-:, pessoas, e J ugarcs onde furam 
achadas; c assigna.rão com duas testemunhas presen
cial'S, que os mesmos Ot1iciaes de Justiça devem chamar, 
logo q uc quizercm principia r a di ligencia, c execução, 
dando de tudo cópias ás partes se o pedirem. 

Art. 202. O possuidor, ou occulta::lor das cousas, ou 
pessoas, fJllC forem oujccto da busca, serão levados de
Jníxo de vara ú prcscn(;a do Juiz que a ordenou, para 
serem examinauus, c processados na fórma da Lei, se 
forem manifestamente uolo:3os, ou se forem cumpliccs 
no e rime. 
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CAPITULO VIII. 

DA DESODEDIEXCIA. 

Art. 203. O que desobedecer ou injuriar o Juiz, ou 
qualquer autoridade, á que srja subordinado, ao lns
pector, Escrivão, e Officiaes de Justiça, ou patrulhas, 
em actos de seus üfficios, será processado perante o Juiz 
de Paz do Districto, em qw~ fôr commctrida a desobe
diencia, ou injuria ; e sendo este o desobedecido, ou 
injuriado, perante o Juiz supplen te. 

Art. 20i. Os Juizes, autoridades, ['.lspectores~ Escri
vães, e Officiaes de Justiça, OLI patrulhas desobetlecidas~ 
ou injuriadas, prenderão em flagrante, e levarão o facto 
ao conhecimento do Juiz de Paz respectivo, por uma 
exposição circumstanciada, por ellcs escripta,• e a8sig
nada, e com declaração das testemunhas, que foram 
presentes; á vista delta mandará o Juiz de Paz citar o 
delinquente, e proceder em tutlo, segundo vai disposto 
no capitulo seguinte. 

CAPITULO IX. 

DAS SENTENÇAS NO JUIZO DE PAZ. 

Art. 203. Apresentada ao Juiz de Paz u·11 • ~lí'lHinci:l 
de contravenção ás posturas das C3maras ;\i.• ·: i(~ipacs, 
ou queixa de crime, cujo conhecimento~ c üecis;\o Hnal 
lhe compete, mandará citar o delinquente para a sua 
primeira audiencia (que nunca será a do mesmo dia 
ila citação). 

Art. 206. Não havendo queixa, ou denuncia, mas 
constando ao Juiz de Paz que se tem infringillo as pos
turas, lei policial, ou termo de segurança, e de bem 
viver, mandará formar auto circumstanciado do facto, 
comdeclaraçãodastestemunhas, quenellehão de jurar, 
e citar o delinquentc na fórma do artigo ante
cedente. 

Art. 207. O Escrivão, ou Official de Justiça P'.1 rmit
tirão ao delinquente a leitura do requerimento, ou auto, 
e mesmo copiai-o, quando o queira fazer. 

.. . 
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Art. 203. Não comparecendo o delinquente na au
diencia aprazada, o Juiz dará á parte juramento sobre a 
qneh:a, inquirirá summariament.e as suas testemunhas, 
e decülirá, condemnando, ou absolvendo o réo. 

Art. 209. Comparecendo o delinquente, o Juiz lhe 
lerá a queixa, ouvirá a sua defesa (que sendo verbal, o 
E.;cri v<:io a escr·cverá) ; inquirirá as testemunhas; e fará 
ás partes as pergunta~, que entender neeessarias; depois 
do que lhos rlnrá a palavra se a pedirem, para vocal
mente por si ou ~ons procuradores deduzirem, o que 
llws parecer a bem de seu direito. 

Art. 210. O Juiz dará a sentença nessa mesma au
diencia, ou, quando muito, na seguinte. 

Art. 211. Esta sentença pass1 em julgado dentro de 
cineo dias, e será cxecutaLla ; mas se qualquer das partes 
denlrõ deste tempo 1·ecorrer para a Junta de Paz, o Es
crivão escreverá o recurso por termo assignado pela 
p1r-te, e fará clc.s autos a competente remcs-=a, suspensa, 
a execueão · 

Art. ·~H2. Taes rrcnrsc·s não tcrJo lug-ar: 
§ L o Quando os Juizes punirem seus Officiacs omissos 

com prisão, que não pas~e de cinco dias. 
~ 2. o Quando punirem élS testemunha-:, que não obc

orcerem ás suas notiücações: no entretanto fica a uns e 
outros o direi lo de vindicarei! a injul'ia, c nsponsabi
lisarem o Juiz pelos meios ordinarios. 

CAPITULO X, 

D.\S JUNTAS DE P.\Z 

Art. 213. As J unlas do Paz consistem na reunião de 
maior, ou menor numero de Juizes de Paz, sob a presi
dcncia de um Ll'entre os qnc forem presente~, escolhido 
por seus collcgas em cscru tinio secreto por maioria 
absoluta de votos. 

Não poderão ser formadas com menos ele cinco, nem 
com mais de dez membros. 

Art. ~H. Na Província, em que estiver a Côrte, o 
Ministro da Justiça, c nas outras os Presidentes em Con
s~_·lho, sobre informação das Camaras 1\'Iunicipaes, deter
minar;1o omlr~ c quantas vezes terão lugar estas reuniõc:; 
1:•m diff,•rent~·7~ pollltt~ tfr• ctda T''l'llW; tLh) podPndo ser-
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menos de quatro, nem mais de doze vezes no ant1o; com 
a tlenção ao numero da.; r a usa-;~ c ás distancias. 

Art. 2HL As sessões das Juntas de Pdz scrüo publicas, 
a portas abertas 11:1 casa, que für para esse lhn pcl0s 
Juizo.;; de Paz escolhida; e não poderão durar mais tle 
oito (lias succcssivos, incluídos os tli:B santos, nos qnaes 
lambem lia v crú sessão. 

Art. 21ü. Compete a csbs Juntas ronlwcer rlc todas 
as scnten(a~ dos Juizes de Pn, que houvcn•m imposto 
qualquer pena, de que se tiver recorrido em tempo, c as 
confirmarão ou revogarão, ou ai terarão, sem mais re
curso, ex repto o cla revista. 

Art. 217. O Juiz de Paz, que faltar, será mui I a do peLt 
Junta porrada dia de scs;ão em mil rí'is Jl'lS Villas, n 
dous mil réis n:1s Cidades, salvo proJnzinuo escusa legi
tima, e provada. 

Ar·t. 218. Niio (~oncorrrndo pelo menos metade, c o 
P•·csidcnte dos Juizes de Paz, não haverá se;;.;;ão, mas 
11cará adiada p:lt'a outro dia, c se chamarão m supplenll'S 
t.losque f:lltarnm. 

Art. 2HL Tgdos os neg-ocios serão llccidit.los á maiori:\ 
absoluta dt~ votos dos membros presentes: o empato 
impor la a absolvição do ré o. 

Art. 220. Se o réo ou autor, on amlws juntamente 
11ão comp1I'eccrem, mas ••uu1arem escnsa l!'gitíma, a 
decisão da causa t1eará aJiaJa para a sessão segninle, se 
não pude!' ter lug~r na actual por não comp:Heccrern as 
partes em tempo. 

Art. 221. A falta de comparecimento do réo, sem 
escusa legitima, o sujeitará á pena de rerelia, isto é, á 
llecisão pelas provas dos autos sem mais ser ouvido ; a 
do autor, á perda do direito de continuar a accusa<;ão, a 
qual por este mesmo facto ficará pc1·empta. 

Esta mesma tlisposição se gu:uclará na falt:J. do ambas 
as pa rles. 

Al't. 222. Pl'incipiado oconhccimcnto dcumprocc~so 
não poderá ser mais interrompido, nem mesmo pela 
noite, salvo a requeri mcn to tbs partes por mo ti v o 
justo. · 

Art. 223. O Juiz de Paz, que julgou a causa, nâo en
trará no segundo julgamento della, mas sómentc clar:'t 
as explicações, que lhe forem pedidas pelas partes, ou 
membros da Junta. 

Art. 224. A ordem do processo será a seguinte: 
~ 1. o O Escrivão lla Junta de Paz, <JUC serú o do Dis

triclo, em que se reunir a Junta, lerá o::; aulos perante 
as p:u tcs, J n izT~, 1• f C'>!elll urllw~. 



~ 2. o O queixoso ratificará su:1 queixa, c o r{•o sua 
defesa: o primeiro será obrigado a jurar, se o segunt.lo 
requerer. 

~ 3. o As testemunhas Sl'rão reprrguntadas, e outras 
que de novo aprPsentarem a~ pnrlrs ~c assim o l'l~qnc
rercm, escrevendo-se os seus ditos para os casos t.le re
curso, se as p:-~rtes o requer·erem. 

Art. 22t>. O PresidNtle proporú por c.-:.cripto no~ 
autos as seguintes questões, depois de discutida a ma
teria : 

~ 1. o O crime estit pr·ovado? 
~ 2. 0 O réo é por ellc nsp('itavrl ~ 
~ ~L o Que pena se lhe h:~ de impôr '? 
~ 1J,, 0 Deve intlemnização ·? 
~ ti. 0 Emquanlo monta t·lla? 
Art. 226. O Preshlenle lavi·ar;'t a sentença em con

formidade: s@ a pena fôr simplesmente pccuniaria, o 
réo darú logo fiança tanto a e lia como ás custas, e damno: 
ou irá par·a a cadt·a por· tanto tempo, quauto seja neces
sario para a satisfa('ão, contando-se como se (Walica 
ácerca das fianças; se fôr de prisão, ou conecção, o réo 
não sahirá mais da sessão, senão par·a o St>u destino; e 
se al(~m disso, tiver de pagar· imlernnização á parte, e o 
não fiwr· srrú comprollondido no tiUC Hca acima deter
minado até pagar·. 

Art. 227. A Junta marc:tr<i o vencimento das tcstc
munllas, f[llC forem chamadas a l'CfiUCI'ÍlllüfllO Jas parle~, 
as rplaf'S o p::~g;u·ão. 

TITULO IV. 

Do 1n•ucesso ordin:u·Io. 

C.\PITeLO I. 

SEC(_;.\.u PlU.'IJEIIU.. 

Dos prcparatorios da accusaçlio. 

Ar L. 228. Formada a culpa, o Juiz de Paz nos de
li:· lu;-;, rujjJ I'IJHIH~~·iiiH'H(o llt1' lLÜ' I'IJ11lpl'lt•, far;'tlogu 
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do;-; prores~os a competente rcme~sa, cstt'j:lln ou não, 
presos os delinquentes, sejam publicas, ou particulares 
o . .; dclicto", por que foram processados. 

Art. 220. Se os ddinquentes estiverem presos fóra 
da cabrç 1 do Termo, em que devam see julg-ado'~ serão 
com a precisa antececlencia para ali i remcltítlos. quando 
se houver de reunir o Conselho de Jurados. E os ailan
çados as:;ignarão, nos processos respectivos, termo de 
comparccimPn:o perante o Conselho dos JuraJos In 
reunião, quo no mesmo termo fôr indicada, sob pena de 
perderem metade do v a lo r da fiança, e llt:> serem reco
lll id~s á prisão. 

Art. 230. Os procesws serão sempre remcllidos ao 
Juiz de Paz da caLcça do Termo, c haVt'n(lo mais de um, 
;'tqucllc d'cntrc ell0s rpw ahi for o do Oi:.;triclo onde S(} 

reunir o Conselho dns Jur;Hlos. 
Art. 231. No caso dJ art. 228, o Juiz de Pn manLlara 

notillcar as testemunhas. para cornp:1recercm na pi'o
xima primeira reunião de Jut·ado~, sob as penas de dcs
ohediencia, e de serem conduzidos deb:lixo de vara aJ 
juramento. 

Art. 232. Qu:lntlo o Juiz d.~ Direito concede a fiança, 
compete-lhe exp·:·dir precataria para a eitaçJo das teste
munhas, que deverão ser notili.:~adas para comparecerem 
na primeira reunião, ou na immediatamente seguiAte, 
como fôr mais razoavel, segundo o tempo da notilicação, 
c as distancins; devendo assign<lr-se ás trstcm1Jnhas um 
prazo sufficien te para fazerem suas d isposi(;õcs na sua 
casa, c jornada. Os Jurados arbitrarão inuemniz~:çJo ás 
testemunhas~ que o rerJUETnem. 

Art. 23:L Não será accusado o dclinqucntc, rslando 
ausente fóra do Imperio, ou em lugar não sdJiLio, nos 
crimes, que arlmiltem nanç:l. 

Art. 23í. Nos casos do nrligo anrccr<lcntc podcriTo 
propôr-sc contra o ausente as ac(Ocs civeis. que com
petirem, para !Javrr-3o a indomniz:lç;\o t..lo damno, f}LW 

lwuvet· can:-:ado com o delieto. 

SECÇ:\.o SEGC.\IJ.\. 

Dos preparatorios para rt formarr7o rlo 1. o Ccnscl!w 
de Jurados. 

Art. 2:n. O .J:Jiz ric Direito nfli::iad :10 Presitl:•nlc 
t1.1 Cam:tra ::\lll!lit·ip:tl di! T'~'l'lllt•:· ou :t(• .Jttil de Pal •h 
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Calvça du .Jul~·;lllü, nnd~· :-;c• llouYel' dt~ reuni!' o Con~ellto 
de Jurado·-;, i nd icJ uuo-ll!cs o l1 ia, c hora, em que h a llc 
principiar a ses.;~o. 

Esta participação deve SIJI' feita em tal tempo, q1w 
possa razoavelmente chegar ú noticia de lodos os Ju
rados, c llabilantc.~ do Termo, ou Julgado. 

Al't. 'i3ü. No dia seguinte ao do rer.ehi mcn to t1a par
ticipação do Juiz d.e Direito, o Prcsic!enle da Camara 
l\lunicijxll, em presença dos mais membros delta, que ~:e 
acharem na cidade, ou villa, na sala d:1s sessões rcspec
ti vas, e a portas abertas,. extrahindo ela urna dos Jut·ados 
sessenta ceuulas, annunciará logo por cditacs a referida 
particip:.~ção, convidamlo nomeadamente a compare
cerem os Juraclos, que as sessenta cednlas indicarem, e 
declaranuo, que estes hão rle servir d urantt a proxima 
sessão jucliciaria; ü devem assim como todos os intc
re~sados comparecer no Llia ac.signado, f;Ob as penas da 
Lei, se faltarem: As sessenta cedulas serão fechadas 
em urna separad:1. 

Art. 237. 0;; cLlilaeg, de que trata o artigo prccc
den tr, não só serão lidos, e affixados nos 1 ugares mais 
publicas das cidades, villas, ou povoaçõe~, mas serão 
remetlidos aos Juizes de Paz do Termo para os pulJli
carem, e fazerem as notificações neccssarias aos Jurados, 
nos culpados, c ás testemunhas, que so acharem nos seus 
Dis lrictos. 

Nos Julgados o Juiz de Paz da PoYoação, que fôr c:-J
lJeça deites na sala destinada para a reunião Llos Ju
rados, fará o mesmo quo o Presidente da CamaLl :M u
nicipal. 

SECÇÃO TEHCEIHA. 

Da {urmação do L o Conselho de Jurados~ on .Tnry de 
ClCC1tSQÇllO. 

Art. 238. No dia assia;nado, achando-se pr(•scntcs o 
Juiz de Direito, Escrivão, Jurados, o Promotor nos 
crimes, em que eleve accusar, e a parte accusadora, ha ... 
vendo-a; }Jrincipiará a sessão pelo toque da camp<linha. 
Em seguida, o Juiz de Direito abrirá a urna das ses
senta ced.ulas_, c verificando publicamente, que se acham 
todas, as rccolhrrá outra vez; feita logo pelo Esc ri viro 
a chamada tlos Jurados: e ach:mdo·si' complt>l n o nu-

44% 
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mrro legal, obSt'rnndo-sc o disposto nos arls. 313~ c 
:Jw, mandará o mPsmo Juiz cxtrahir da urna por um 
menino~ vinte c trcs cedulas. As ppsso:1s fJUC rllas de
signarem, formarão o primeiro Conselho de Jurados, 
que sed interinanwnte prc:;idítlo pelo primeiro, que 
tiver sahido ú sorte. 

Art. 23U. Logo tlepois será atlmittido o Juiz tle Paz 
do Districto, ontlc se rcunit·em os Jur::\(1os, a apr·rsDntar 
todos o . .- JH'Oct~ssos, que ti ver for·mauo, ou recebido dos 
Juizes de Paz do Termo, c (jUC derem ser julgauos pelo 
Jury. 

Art. 2W. Immctliatamcnte o Es:Tivão fará a cha
mada de toJos o . .; réos prt'sos, do . .; que se livram sol los, 
ou afiançados, dos aecusadorcs, ou autore.~, e das tes
temunhas, que eonstat· t~rem sido notificadas pH·a com
pa reccrem naquclla s •ssão. 

Art. 2U. A respci to dos r.éos, autores, ou accusa
dore.~, que faltarem, observar~se-ha o que ('Siá •li:"~posto 
nos arts. 220, c 221, excepto nos ct·imcs, em que tem 
lugar· a denuncia: m'stt·s, o Juiz de Dil'eito or-denará ao 
l1 romotor Publico que pr·oceda na accusação, c condem~ 
nará o réo ua pena do art. 22!}., 

SECÇÃO Ql:'ARTA. 

Da. eon{erencia do 1. o Conselho áe Jurados, ou Jury rle 
accusanlo. 

Art. 24:2. O Juiz de Direito dcfel'indo aos IDI'mbros do 
l. u Conselho de Jurados o juramento, cuja fúrmul<1 s0 
transcreverá no fim deste Capilulo, entregará ao Pre
sidente todos os Processos, que h ou verem de ser jul
gados na se~são. 

Art. 24:3. Feito isto o Juiz rlc Direito dirigirá os 
Jurados á outra sala, onde só~, e a portas fL•chadas, 
principiarão por nomear d'cntl'e os seus membros em 
escrutínio secreto por maioria absoluta de votos o seu 
llrcsidentc, c um Secretario; depois do que conferen
ciarão sobl'c cada processo, que fôr submettiúo ao seu 
exame, pela maneira seguinte: 

Art. 2/ií. Finda a lei tu r a de cada processo, que será 
feita pelo Secretario, c qualquer debate, que sobre elle 
se suscitar, o Presidente porú a votos a questão seguinte: 

Ha neste processo sufikiente esclarecimento sobre o 
crime, e seu 3Utor, para proceder á accu~a<:-ão ';? 
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I.EGBLATlVO. 

St~ :1 tlecisão fô1· affi,·mativ:-~, o S~crctario csct·evcrã 
no processo as palavras:-0 JJry achou matecia para 
ace ns:H~J o--. 

Art:~H,'i. Se por0m a decisão fõe negativa, por não 
h:lVer sufficirnte csclarecimrnto sobre o crime, ou seu 
autor, o Presidente dará as ordens neccs~arias, para 
que srj:1m adrniltiuos na sala da sua conferencia o 
q1teixom, o denunciante, ou o Pro·n•Jtor Publico, e o 
rt''o~ s~ estiver prcs.~nte~ e as testemunhas, uma por 
U!ll'l, p:-~ra ratific:1r-se o processo, sujcitanuo·.sc toJ:.~s 
estas [:W:"soas :1 novo rx:-~me. 

Art. 2't:G. Nas ratil1caçõL'S dus processo', o Secretario 
apenas apont:-~r;i por minuta as rrspostas discordantes 
das fJUC se acham nos autos d:llla::; pelas mesmas pessoas. 

Art. 2í7. N lS ditas ratificacões lambem não se ad
mittirão testemunh:1s noYas; ·s:-~lvo sómente, quando 
nfio vier clesignajo o autor do crime no pro~cs.;o. 

Art. 248. Finda a ratificação do processo, ou formada 
a culpa, o Presidente fará sahir da ~ala as pessoas ad· 
mittidas, e depois do dclntr, que se su,cilar entre os 
Jurados, porá a votos a questão seguinte: 

Procede~ a accusação contra alguem? 
OS: crdario escreverá as respostas pcbs formulas sc-

gninte!-i: 
O .Jury achou ma teria p:1ra acrus:-~ç1o contra F. o:I F. 
O Jury não achou ma teria para a accusação. 
Art. 'i!a,!J. As lJLJSC::ls, prisões, notiti('açõcs, que o Jury 

resolver, serão communicaclas por off1cio do Presidente 
ao Juiz de Direito, que a~ rccommrnd:uú aos Juizes de 
Paz respectivos; c fJUando c~tas diligt'ncias sejam es
senciacs ao seguimento da caus:1, o Presidente a:; pi)dcrá 
suspender alt' quc ellas ~cjam satisfeitas. 

Art. 2~)0. D,'ci,lido qualquer processo~ voltarão cs 
Jurados á primeira s:1la, c ahi repetirá o seu Prcsiucntc 
em Yoz alta a decisão rscripta. 

Art. 251. Q rando a ueci.;ão fôr negativa, o .Jniz de 
Dir·t'ito, por sua sentença lançada nos autos~ julgará de 
n:~nllum rfreito a queixa, ou denuncia. 

Art. 2:-H. Se a decisão fôr affirmativa, a sentença de
clararú que l11 lug:1r a formar-se accusação~ c ordenará 
a custodia do réo, e sequestro nos impressos, cscriptos, 
ou gravuras pronunciada~~ havendo-as. 

Art. 2:->3. Se algum qud xoso recorrer, para os Ju
rauos, do Juiz ele Paz nJo pronunci:-~r aquelle de quem 
se queixou, compete ao primeiro Conselho dcci.lir, se 
:1char matcri:t p tra accusnç.1o ~c neste ca.so se procederá 
na ft'lr1n1 flos ar·ts. 21:'S, 21G. 217, 2 ~8, 2.10, e ~.mJ. 

P:\!'II'E!. 2q, 
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Formula do juramento. 

Juro pronunciar bem, e sinl'eramcnte nesta causa, 
haver-me com franqueza, e verdade, só tendo diante 
dos meus olhos Deus, e a Lei ; e proferir o meu voto 
segundo a minha conscienci:l. 

CAPITULO li. 

DO 2. ° CONSELhO DE JURADOS, or Jl'RY DE SENTENÇA. 

Art. 2ts4. Declarando o primeiro Conselho de Jurados, 
que ha matrria para accusação, o accusador· ofTcrecerá em 
Juizo o seu libello accusatorio dentro de vinte e 
quatro horas, e o Juiz de Direito mandará notificar 
o arcusado, para comparecer na mesma sessão de 
Juradoc;, ou na proxima seguinte, quando na presente 
não seja possível ultimar-se a accusação. 

Art. 25~. A notificação do réo, para responder 11:1 
mesma sessão, será feita tres dias r elo menos antes 
do encerramento della, e selá acompanhada da cópia 
do libello, da dos documento:<, c do rol das teste
munhas. 

Antes deste prazo poderá ser feita em qualquer 
occasião. 

Art. 2:56. Para a declaração, de que não é possível 
ultimar-se a accusação na mesma sessão, o Juiz de 
Direito o proporá ao Conselho dos Jurados, e o que fôr 
decidido pela maioria absolu la úe ''o tos dos membros 
presentes, será observado. 

Art. 257. Nenhum privilegio isenta a pessoa alguma 
(excepto aquellas que tem seus Juizes privativos expres
samente designados na Constituição) de ser julgada 
peloJury do seu domicilio, ou do lugar do delicto. 

Art. ~tiS. Quando no Jury de accusação se decidir 
que ha materia para accusação, e a responsabilidade 
recahír sobre pessoas que tenham seus Juízes privativos 
pela Constituição, serão remettidos os autos ex-officio 
pelo Juiz de Direito ao Tribunal competente. 

Art. 259, Forma jo o segundo Conselho, que deve ser 
de doze Jurados, guardadas todas as formalidades que 
e~tão preseriptas para a formação do primeiro, c 
pr<'stado o mrsmo juramento, o Juiz de Dirrito fará 
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ao accuflado as pergunta~, que julgar convenientes 
sobre os artigos Jo libello, ou contrariedade; e aquelles 
factos sobre que as partes concorda rem assignando os 
artigos, que lhes forem relativos, não serão submettidos 
ao exame dos Jurados. 

Art. 2GO. Finei o o interrogatorio, o Escrivão lerá 
todo o processo de formação de culpa, e as ultimas 
respostas do réo, que estarão nellc escriptas. 

Art. 2Gl. O Atlvogatlo do accus;ador abrirá o Codigo, 
c mostrará o artigo, e gráo da pena, em que pelas cir
cumstancias en tcnLie que o ré o se acha incurso, lerá 
outra vez o libello, depoimentos, c respostas do processo 
de formação de culpa, c as provas com que se acha 
sustentado. 

Art. 2ü·~. As testemunha~ do accusador serão in
troduzidas na sala da se5são, e jurarão sobre os artigos, 
sendo primeiro inquiridas pelo acccus::~dor, ou seu 
Advogado, ou Procurador, e depois pelo réo, seu 
Advogado, ou Procurador. 

A r t. 2G3. Findo este a c to, o Advogado do réo 
desenvolverá sua defesa, apre:-cntandu a Lei, e referindo 
os factos, que sustentam a innoccncia doréo, deduzidos 
em artigos succintos, e claros. 

Art. 25í. As testemunhas (10 róo serão introduzidas, 
e jurarão sobre os artigos, sc11do inquiridas primeiro 
pelo Advogado do réo, c depois pelo do accusa.clor, on 
autor." · 

Art. 2G:S. O autor. ou accusarlor, seu Atlvogado, ou 
Procura(lor, c por ultimo o réo, seu Advogado, ou 
Procurador replicarão verba Jmen te aos arqu mentos 
contrarias, c poderão requerer a rcpergunta de alguma, 
ou de algumas testemunhas já inquiridas; ou a inqui
rição de mais duas de novo para pleno conhecimento de 
algum, ou alguns artigos, ou pontos contestados, ou 
para provar contra algumas testemunhas qualidades 
qtw as constituem indignas de fó. 

Art. 266. Se depois dos debates o tlepoimcnto de uma, 
ou mais testemunhas, ou documento, fôr arguillo de 
falso com fundamento razoavcl, o Juiz de Direito em 
continente examinará essa questão incidente summaria, 
e verbalmente; suspensa no entretanto a princ1pal; 
c verificado o negocio suflicicn temente, será a tes
temunha ou testemunha.:;, ou a pessoa que tiver apre
sentado o documento, rcmettida com totlcs os esclare
cimentos ao Jury de accusação para resolver sobre 
o caso. 

Art. 267. N~ llypothese do artigo antecedente, 
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continuará o processo sem attençiio ao depoimento da 
testemunha suspeita de falsa, se os J u rauos entemlerem, 
qae podem pronunciar a sua tlcci~ão. 

Art. 268. No período das discussões tomarão os 
Jurados as notas, que lhrs parecerem, ou tio processo 
escripto, ou das allegaçõl'S veriJaes, e rr~postas que 
ouvirem, rompendo-as logo, que lhes n:Io forem ncces
sarias. 

Art. 26H. Achantlo-se a causa no estado de ser 
decidida por parecer aos Jurados, que nada mais res t:l 
a examinar o Juiz do Direito, r·esumindo com a maior 
ela reza possi vel toda a ma teria da aceusação, c da 
defesa, e as razões expendiclas pró, e contra, proporá 
por escriplo ao Conselho as questões seguinte:-:: 

~ 1. lj Se existe crime no facto, ou oiJjecto d:1 accu-
sação? 

~ ~.o Se o accusado é criminoso? 
~ 3. o Em que gráo tle culpa tem incorrido? 
~ ft.. o Se houve reincidencia (se disso se tratar)'? 
~ v. o Se ha lugar ú indemnização? 
Art. 270. Retirando-se os Jurados a outra s 1l:l, 

conferenciarão sós, c a portas fechada~, sobre cada uma 
das questões propostas, e o que l'ór julgado pela 
maioria absoluta de votos, será escripto, e publicauo 
como no J ur y ele accusar;ão. 

D~_'ci!lida a primeira questão negativamente, não se 
tratará mais das outras. 

Art. 271. Se a decisão fôr JW!.ptiv:l, o Juiz de Direito 
por sua scn tença nos autos a o:wl verá o accusaLlo, or
denando a sua soltura immedi:tlamento (no caso que 
e li e tenha sido posto em custotl ia), c o lcvantamen to do 
~eqnestro dos imprcs;;os, gravuras, etc., se o crime f6r 
por abuso de expressão de pensamento. 

Art. 272. Se a decisão fôr afHrm:1 ti v a, a sentença 
condemnará o ré o na P•'na corTesponden I e, ordena nu o 
a suppressão das pcç:1s llenunriaJas, sendo a accusação 
de abuso de expressão de pensamento. 

Art. 27:L Se fôt· a til r ma ti v a só quanto ao abuso, mns 
negativa quanto a ser criminoso o accusado, o Juiz de 
Direito o absolverá, e o mamlará immediatamentc 
soltar (se tiver sido posto em custoJia); mas ordenará 
a su pprcssão das peças denunciadas, sendo a accusação 
de abuso de expressão de pensamento. 

Art. 27~. Se, nas peças manJadas sequestrar, appa
rceer claramente provaua a cxistcncia de um, ou outro 
facto criminoso, distincto do que faz o o!•jccto da 
accusaf~ão) e pelo flUal haja lugar o ollido do Promotor, 
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po1· sc'r uciicto publit'o ~o mrsrno Promolor s:? servirá 
dos autos, como corpo d:) tlelicto c requcrerú ao Juil 
d~~ Direito a convocacüo Jo Jury pelo facto denunciado, 
e prov~lllo. 

CAPITrLO IH. 

D:·: V.\nlAS DISPCSl:.:Õ~~S cmDIU:'-S DO JtfiY DE ACCUS\(\o, E 
DE SE:"<Tl·.:'i~:A, E PECl'Ll,\fil S AUS C.\SOS DE ADUSO D.\. 

LieEt\D.\.OE DE E\PrtDILt 0:) l'E~S.\l\IFNTOS. 

Art. 2Ti. ElllrJndo-sc no sorte:mwnto par:1 a [or
m:iç:'io do 2. o Cm s ·llJo, e ú mrdida que o nome de·cada 
um Juiz do Facto, fôr sciJdo lido pelc.. Juiz de Direito, 
f11·ão o acl'nsado, e o accus~\Llor suas recusaçõe:-; sem 
as motivarem. 

O at'('IJsauo podcr;'t rrcusa1· doze. c o accu.,auor, uc
pois dcllj'. outros tantos tir:l(Jos ú wrlc. 

Art. '27d. Se o_-; accusados forc;n Jom.; ou mais, po
derão combinar suas recu~açõcs, mas não combinando, 
scr-lllcs-ha pcrmittiJa a sepan1çio tlo processo, c nesse 
caf'o, c<Hb um (!Odcrá recusar a!é doze. 

Art. 277. São iulJibiJos de servir no mesmo Conselho 
a:::.ccndcntes, c seu:; dt·scctHlen te:~, so!.' ro, e genro, ir
mJo~, e cunlndos, durante o ca111wdio. 

Destes o primeiro que tiver s:.llit.:o á sorte, é '1ue 
<leve Hca r. 

Art. ~78. Prrencllitlo o numrro Llos .Juius de Fact.n, 
que elfcdi\'amente llão de format· o Jury de scnten\<•, 
o Juiz uc Direito llles tomar:t o juramenlo. Na pres
tação do:; juranwntos basta que o primeiro que o c!ér, 
h\1 a formula, uizcnJo depois cada Ulll dos OUlfOS
assim o juro-, 

Art. :::7U. Qa:llquer cidadão pótlc rrr:rcscntar ao Pro
molot·, para este (·tli~iar nos casos, em que o dcnc 
fazer; p1ra o que lhe suhminisirará o conhecimento, 
c insL1·ucções do crime, cuja denuncia propuzcr, com 
declarac;Jo elo tcmpn, do lugar, c das testemunhas prc
senciacs ao aclo uenunciado. 

Art. 280. Participando o Promotor por e~cripto ao 
Juiz de OircitO,IJIIC o lmpns..;or faltou á sua obrigação, 
procederá o Juiz u~ Dirl'ito ex-ofiicio, nundanJoautuH 
a pJrLiciJ,a~ão, c ~em mais furmaliuaJc3, que a au-
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diencia do Impressor, lhe imporá a pena, ou lhe relevarã 
como fôr justo. 

Art. 281. Todas as questões incidentes, de que depen
derem as deliberações finaes, em um. ou em outro Jury, 
serão jecididas pelos Juizes de Facto, ou pelo Juiz de 
Direito, segundo a matcria pertencer, a uma ou outra 
classificação; havrndo duvida se a questão é de facto 
ou de direito, o Juiz de Direito decidirá com recurso 
para a Relação. 

Art. 282. Na occasião do deb1tc (mas sem inter
romper a quem estiver faltando), e antes que as ques
tões do artig0 269 sejam propostas, póJe qualquer Juiz 
de Facto fner as observações, que julga r convenientes ; 
fazer interrogar de novo alguma testemunha; e pedir 
que o Jury vote sobre qualquer ponto particular de 
factq, que julgar de importancia. 

Art. 283. Quando forem dous ou mais os réos, o Juiz 
de Direi to proporá ao Jury sobre cada um delles em 
particular as questões do artigo 269. 

Art. 28í. Tambem separará as questões, quando os 
pontGs da accusação forem diversos. 

Art. 285. Dos despachos do Juiz de Direito sobre a 
organização do processo, c quaesquer diligencias pre
cisas, não haverá aggravo de petição ou instrumento. 

Art. 286. Os nomes dos multados, assim como,.. as 
quantias das multas, serão declarados em editaes ào 
J '.1 iz de Direito; e o Escrivão que fôr do processo re
metterá uma cópia rlo termo, ou da sentença conclem
natoria á Camara Municipal, ú que pertencer, para 
proceder á cobrança 1 e fazel-a publicar pela imprensa 
se a houver no lugar. 

Igual publicação se fará do.s nomes dos Jurados, que 
mais assiduos forem em assistir ás sessões. 

Art. 287. Os Presidentes das Camaras Municip:lCS 
proviuenciarão sobro todas as causas precisas, á requi
sição do Juiz de Direito: outro tanto farão os Juizes de 
Paz das cabeças dos Julgados. 

Art. 288. As sessões dos Jurados serão todas publicas, 
excepto quando houver votação; mas ninguem assistirá 
a e lias com armas, a inda que não sejam Lias defesas, de 
qualquee natureza que forem, sob pena de ser preso, 
como em flagrante, e punido com as penas impostas aos 
que us:1m de armas defesas. 

Art. 289. Os Jurados, que servirem no Jury de accu
sação, não entrarão no de julgação. 

o, que comparecerem em uma sessão, não servirão 
em outra, emquanto não tiverem servido todos_ os. 
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<tlistadM, ou não o.exigir a ncccssitladc por falta abso
luta de outros. 

Art. 2!.>0. A liquidação das perdas, e damnos, quando 
se julgar que tem lugar, será feita por arbilros. 

Art. 291. No caso de impossilJilidade do pagamento 
das mnltas, serão commutauas na terça parte mais da 
pena de prisão, com minada nos respeeti vos artigos. 

CAPITULO IV. 

nos nEcunsos. 

Art. 202. Não haverá outros recursos, nem meios 
de defcs:J, além dos declarados neste Codigo. 

Art. 293. Da dccisJo do Juiz de Paz, que obriga a 
termo de bem vivrr, de segurança, ou <I apresentar 
passaporte, haverá recurso, sem suspensão para a Junta 
de Paz. 

Art. 29l. Da deci~ão do Juiz de Paz, que obriga ou 
não obriga o denunciado á prisão, ou que concede ou 

. tlenega a fiança, haYerá recurw, sem suspensão para 
o Juiz de Direito. 

Art. 29:5. Da decisão do Juiz <le Direito por bem do 
artigo antecedente, não haverá recurso algum, senão 
o da revista. 

Art. 29[3. 03 recursos dos artigos 293, e 29í só podem 
~e r lugar, sendo interpostos dentro em cinco dias_, de
pois de publicadas as sentenças na presença das partes, 
ou depois de notificadas as mesmas partes~ se não foram 
presentes á sua 1mblicação. 

Art. 297. D1 decisão tlo Juiz ele Paz nos crimes, que 
não lhe compete julgar, haverá recurso para os Ju
rados; nos outros para as Juntas de Paz. 

Art. 298. Das decisões da Junta de Paz não ha outro 
recurso, senão o de revista. 

Art. 299. Da decisão do Juiz de Paz que julga per
didil a quantia afiançada pelo réo, ha recurso para o 
Juiz de Direito. 

Art. 300. Da nomeação que o Juiz de Paz fizer para 
qualquer cargo publico, compete ao nomeatlo, ou qual
quer do povo recurso na Província onde estiver a Córte, 
para o Governo, nas outras para os Presidentes em 
Conselho. 
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Art. 301. D.1s scntcnç1s prof0ridas pelo Jury não 
h tvcr.'t o:Jiro rrcurso seuão o de appcllação, p tra a 
Hd:tção do Districlo, qna ndo não ti verem siuo guardcHla:; 
as formulas suhstaneiaes do processo, ou quando o Juiz 
d(~ Direito se não conformar com a decisão dos Juizes 
de Facto, ou não i mpuz 'r a pen1 declaraua na Lei. 

At·t. 31l. Julgando-se na Ht>lação proccden te o r c
curso pot· se não terem guardauo a; formu!Js pres
criptas, form:~r-se-h:1 novo processo na sulJseqtH'nle 
sessào com outro~ Jurados, r .. mcttenJo-sc par·a esse nm, 
os autos ex-officio ao Juiz de Din'ito, quan 1lo a accn
sclção ti rcr sido p )l' ofti ~i o do Promotor; c cn trcgando
s.~ á parte interessada, quando fôl· parlicul1r. 

Art. :30.3. No ca•o tlc imposição de pen:1, que não 
fd1· a decretada, a Hehção, rdormanclo a sentença, im
porá a que fôr correspondente ao dclicto. 

Art. 3JL fl::lvendo i m p:)ssibi lid.td ~ de renovar-sJ 
o processo perante o Jnry do m ~smo lugu, em que se 
proferiu a sJntcilça~ de qnc se appcllou, form:n·-sc-lla 
no do lugat' mais \'izinho, ou c:n out~·o em que amuas 
us parte:; convenh:1m. 

Art. 3)J. As Rôlaçu~s, fp:ln~lo jnlC\"<1rcm definitiva
nwntc os crimes <lo"' cmpre~a:lo) pnhlieos, qnc nellas 
devem SOl' prOCêS~J{lOS, Otl a~ arpcllaçiies, f{UO forem in
tcr·postas das sent.rnças lleíi ni ti v as dos Jurados, p;·o
cetlerão collt'ctivamenlc, c conforme ns Leis que re
gulam o rroc.~~so no S:.~p1·emo Trib~In:tl de Ju;tiç;t. 

Art. 30(). Das J,~cisõos lia l\:~lação poder-se-lia re
correr por meio tle revista p:tra o Tribunal compc
tcn te. 

Al't. 307. To:1os os que clcca1lircm ll:l arçlo em qual-. 
quer instan:~h qtw fô!', serão condemn:1:los nas custas, 
excepto o }Jromotor, e neste caso p:1gar-sc-hão pelo 
cot'rc da l\lunieipalidade. 

E quando se decidir que houve almso no facto, que se 
denunciou, m:1s que o aceu.satlo n:ro é criminoso, por 
não ser ellc o autor do alm~o ou por llw assistir al
guma das exccpçõcs, qac o livram dJ imputação, o accu-
saclor· pagará as custa-;. . 

Art. :108. Se a pena imposta pelo Jury fôr de cinco 
annos de degredo, ou llc.slcrro, tre:-5 de galés ou prisão, 
ou fôt• de morte, o róo protestará pelo julgamento em 
novo Jury, que será o da Capital da Província: e sendo 
a sentença proferiJa nesta, para o de maiot população 
d'entrc os mais vizinho~, designado pelo Juiz de Di r~ i to. 

Art. 309. No.s casos duartigo301 quando a sentença 
da Helação julg-ar ter havido nullidacle, c esta não pro-
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ceder· ela decisão do primeiro Conselho, r, nos casos tlo 
arti.~w :308, não se procederá ao julgamento pelo primeiro 
Jury, mas só pelo seguntlo. 

Art. 310. o~ recursos nos ca~os dos :-~rtigos 301, e 
308, serão interpostos perante o Juiz de Direito dentro 
de oito dias~ depois de notillcadas as sentenças, ou de
pois de pu blicaclas na presença das partes. 

Art. 3H. Os recursos interpostos do Juiz de Paz, e 
do Juiz de Direito, e a sua remessa, não terão formali
dade alguma, senão a que está prescripta no artigo 211. 

TITULO V. 

DÍSJlo~dções geraes. 

Art. 312. Quando nos crimes de liberdade de ex
primir os pensamentos, o autor, ou editor· não tiver 
meios, para satisfazer a multa, em que fór condemnado, 
o Impressor fica respoúsavel á satisfação. 

Art. 313. Os Jurados, que faltarem ás sessões ordi
narias, ou cxtraordinarias, ou que tendo comparecido, 
se ausentarem antes de ultimadas todas as causas, serão 
multados, segundo o juizo dos Jurados, e por maioria 
absoluta de votos, de vinte a quarenta mil réis; salvo, 
se tiverem justa causa, provada perante o mesmo 
Jury. 

A este pertence fazer naquelle mesmo a c to a imposição 
da multa, lançando-a por termo em um livro para isso 
destinado. 

Art. 31.í. Não poderá principiar a sessão sem que 
estejam presentes quarenta e oito Jurados. 

Art. 315. Quando não compareça o numero de Ju
rados do artigo precedente, os Jurados pres.entcs no
mearão d'entre os alistados tantos quantos faltarem~ pre
ferindo aquelles, que mais promptamente poderem com· 
parecer, os quaes serão logo chamados, e se apresen
tarão, sob as penas declaradas neste Codigo. 

Art. 316. As reuniões serão feitas em sessões perio
clicas: em cada anno far-se-hão seis vezes na Córtc, e 
nas Capitaes das Províncias da Bahia, Pernambuco, e 
Maranhão; tres vezes nas Capi taes das outras P rovincias 
marítimas, e duas nas outras CJpita~:s, c em cada Termo 
das ditrerentf's Comarcns. 

PARTE r. 30 
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Art. at7. Nestas sessões judiciarias decidir-se-hão 
todos os processos, que estiverem competentemente pre
parados, preferinuo-se sempre nos julgamentos os dos 
réos, que estiverem prezas, e entre estes aquelle, cuja 
pronuncia, ou decreto de accusação fôr anterior. 

Art. 318. Não h:1.verú segunda sessão em qualquer 
Termo, sem que tenha lwvido a primeira em todos os 
que estão sujeitos á jurisdicção de um mesmo Juiz de 
Direi to : outro tanto se observará áccrca da 3. a sessão 
relativamente á 2.\ c assim por diante. 

Art. 3lD. Se sobrevier porém algum caso extraor
dinario, e ao Promotor pareça, que por se não tratar 
immediatamente, póde ser compromettida a segurança 
publica, o Juiz de Direito fará convocação cxtraorcli
naria, achando attend.ivcl o requerimento do Pro
motor. 

Art. 320. Não so r.mnindo todos os Jurados (ou a sessão 
seja ordinaria, ou extraordinaria), e não sendo possi vel 
inteirar-se o numero pela maneira indicada no artigo 
3iõ, proceder-se-ha todavia á formação do Jury; se 
dous terços da totalidade delles se acharem pre~entes. 

Art. :121. Não poderá exercer emprego algum pu
blico aquelle que sem justa causa, reconhecida pelo 
Jury, recusar o honroso cargo de Jurado, ou fôr multado 
tres v~zes em uma legislatura. 

Art. 322. Será sempre permittido ás partes chamar 
os Advogados, ou os Procuradores, que quizerem. 

Art. 323. Cada sessão durará quinze dias successivos, 
incluídos os dias santos; c sé poderá ser prorogada por 
mais tres até oito dias? quando o Conselho de Jurados 
por maioria absoluta de votos decidir, que isto convem, 
para ultimação de alguns processos penden t.es. 

Art. 324. Continuam a ter vigor os processos mar
cados na Lei da responsabilid~de dos Ministros de Estado 
e Conselheiros de Estado, e na do Supremo Tribunal de 
Justiça, assim como as do Fôro Militar em causas me
ramente militares, e as do Fôro Ecclesiastico em causas 
puramente espirituaes. 

Art. 32G. Ninguem é isento da jurisdicção do Juiz 
de Paz, excepto os privilegiados pela Constituição, aos 
quaes será imposta a pena pelo Juiz competen te,a quem 
o Juiz de Paz ex- officio remetterã. por cópia todo o pro
cesso desde a sua origem até á pronunci:-1. 

Art. 326. As multas estabelecidas neste Colligo, e o 
producto das fianças ficam applicadas para as despezas 
das Camaras 1\iunicipacs, e sua cobrança a cargo dos 
Procuradores das mesmas fJUA daver~o rerJuerrl-as pr. 
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rante a autoriuallc competente~ á vista dos mandados, 
'OU precr1torias das Juntas de Paz, ou Juizes de Direito 
que as impuzerem, e que para esse fim as communica
rão aos Presidentes dí!S Camaras respectivas. 

o~ mandados, ou precato rias a~sim expedidas terão 
força de sentença. 

Art. 3:-27. O tJue fôr uma vez :1bsolvirlo por um crime 
não tornará a ser accusado pelo mesmo crime. 

Art. 3:28. Succcdcndo qnc um mesmo individuo 
seja pronunciado em um .Jury, por abuso de liberdade 
de cxprirnir üs pensamentos, c n' outro julgado sem 
criminalidade pelo rnesmo facto, entender-se-ha não 
haver materia para a accusação. 

Art. 329. Se o réo não ti ver sido descoberto, nem 
perante o Juiz ue Paz, nem pcran~eo Jury de accusação, 
o queixoso, ou denunciante, ou Promotor Publico, púde 
pro pôr sua queixa, ou dcnl!ncia, cmquanto o crime não 
prescrever. 

Art. 3:l0. Perante o Jury de accusac;ão não se porá 
suspeição, mas os JuraLios se darão de suspeitos por 
causas declaradas na Lei; continuando o Jury em suas 
t'unc1;õr-s, em quanto houverem processos, de queixa, ou 
denunda. 

Art. 331. Um Jary de sentença póde conhecer de 
diversos processos, se as partes o não recuf'am; mas 
prestará novo juramento, quando se lhe entregar cada 
um delles. 

Art. 3:32. As decisões elo Jnt'Y são tornadas por duas 
terças p;-~rtes tle votos; sómcnte para a imposição da pena 
de morte é necessaria a unanimidade, mas em todo 
o caso, In vendo maioria, se imporá a pena immcdia ta
mente menor : as decisões serão assignadas por todos os 
votantes. 

Art. :333. A conferencia rlo Jury, em sua sala par
ticular, é secreta. Dous Officiaes de Justiça por ordem 
do .Juiz de Direito serão postados á porta della, para 
não consentirem, que saia a~.<.~·um Jura(lo, ou que alguem 
entre, ou se communique por qualquer maneira com 
os Jnrados, pena ele serem punidos como desobedientes. 

A esla disposição sómente ha a limitação marcada no 
artigo 24:5 para o Jury de accusar:ão. 

Art. 3:H. As s~ssões do Jnry, ou Juntas de Paz, se 
farão nos Consistorios das Ig-rejas, ou C~1pellas, nos lu
gares onde não houver casa publica, para isso destinad:~. 

Art. 33;). O Promotor Publico dcnnneiará, e promo
verá as a1~cusaçõcs nos crimes de responsahilida.de dos 
empregado." lJUIJlicos) quando não hourcr parte. 
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Art. 336. O empregado, que fór competente, deverá 
proceder a inquirição de testemunhas, e mandará pa~sar 
todas as certidões, e dar os documentos necessarios, 
que se lhe requererem, para fundamentar qualquer 
queixa ou denuncia. -

Art. 337. Se o empregado privilegiado, contra quem 
se dirigir a queixa: ou denuncia, fór o competente para 
de qualquer modo intervir na inquirição de testemu
nhas, expedição de documentos, formação da culpa, etc., 
será para este effeito suustituido por aquelle, que por 
Lei eleve :.ervir no seu impedimento; para isto basta 
requerimento da parte, ou tlo Procurador. 

Art. 338. A mesma sentença que condemnar o réo na 
pena, o condemnará na reparação da injuria, e prejuizos, 
que se liquidarão no .F<Jro commum, se tal liquidação 
fór necessaria. 

Art. 339. O superior é autoridade competente para 
fazer advcrtencias aos subalternos, quando da omissão, 
ou prevaricação se não seguir provavelmente prejui:w 
publico, ou particular, independente de proce::so, e 
sómente pela verdade sabida. 

TITULO VI. 

Da orden-. de Ila.beaw-Corpus. 

Art. 34:0. Todo o cidadão que entender, que elle ou 
outrem soiTre uma prisão ou constrangimento i Ilegal, 
em sua liberdade, trm direito de pedir uma ordem de
Habeas-Corpus- em seu favor. 

Art. 3H. A petição para uma tal oràem deve de
signar: 

~ l. • O nome da pessoa, que soffre a violencia, e o de 
quem é de lia causa, ou auto r. 

§ 2. o O conteúdo da ordem por que foi met tido na 
prisão, ou declaração cxplici ta de que, sendo requerida, 
lhe foi denegada. 

~ 3. o As razões, em que funda J persuasão ela i Ilegali
dade da prisão. 

~ 4. o Assignatnra, e juramento sobre a verdade de 
tudo quanto a llega. 

Art. 342. Qualquer Juiz de Direito, ou Juizes Muni· 
cipaes, ou Tribunal de Justiça clrntro dos limites da 
sua juriscliec:ão, á visla de uma tal petição, tem obri-
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gação de mandar, e fazer passar dentro de duas horas 
a ordem de- Habeas-Corpus- salvo constando eviden
temente, que a parte nem póde obter fiança, nem por 
outra alguma maneira ser alliviada da prisão. 

Art. 3.í3. A ordem de-H:1beas-Corpus-deve ser 
escripta por um escrivão, assignada pelo Juiz, ou Presi
dente do Tribunê!l, sem emolumento algum; e nella se 
deve explicitamente ordenar ao Dett~ntor~ ou Carcereiro, 
que dentro de certo tempo, e em certo lugar venha apre
sentar perante o Juiz ou Tribunal, o queixoso, e dar as 
razões do seu procedimento. 

Art. 3í4. Independentemente de petição qualquer · 
Juiz póde fazer passar uma ordem de- Hab~~as-Corpus
ex-ufficio, todas as vezes que no curso de um processo 
chegue ao seu conhecimento por prova de documentos, 
ou ao menns de uma testemunha jurada, que algum cida
dão, Official de Justiça, ou autor·idade publica tem ille
galrneute alguem sob sua guarda, ou detenção. 

Art. 34~. QuanLlo da petição, e docuruenlos apresen
tados a qualquer Juiz ou Tnbunal se inferir, contra al
guma pessoa particular~ ou publica, prova tal diJ deten
Ç<ío, que justilique perante a Lei a sua prisão, incluir-se
ha na orctem um mandado neste sentido. 

Art. 316. Qualquer Inspector de Quarteirão, Oficial 
de Justiça~ ou Guarda Nacional, a quem fô!' apresentada 
uma tal ordem em fónna legal, tem obrigação de exe
cuta l-a ou coadjuvar sua execução. 

Art. 347. As ordens,que lenn'em logo o mandado do 
prisão, serão executadas pela maneira qne lica estabele
cida no Capitulo VI do Titulolll; as que o não leva
rem, serão primeiro apresf'ntadas ao Detentor, ou C:tr
cereiro, c quando elles as não queiram receber, lidas em 
alta voz, serão atnxadas na sua porta. 

Art. 3í8. O Om:~ial [)éiSSará então certidão, ou attes
tação jurada de tudo, i1 vista tla qual o Juiz, ou Tri
bunal, m:1ndará passar ordem de prisão contra o des
obediente: que será executada, como acima Oca estabe
lecido. 

Art. 349. O Detentor ou Carcereiro, depois de preso, 
será levado á presença do Juiz, ou Tribunal; e se ahi se 
obslinar em n3.o responder [is perguntas que o Juiz hou
ver de lhe fazer na fórma do artigo 343, será rccolllido 
á cadüa, e processado conforme a Lei. 

Art. 3~0. Neste caso o Juiz, ou Tribunal dará as pro
videncias, para que o pacieute seja tirado da detenção 
pelos meios estabdeciclos no Capitulo VII do Titulo III, 
cstanúo em ca~a pal'ticul:tr; ou pur quacstJllCl' uutrus 
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compativei!'i com as Leis, estando em cadêa publica, para 
que se effectue o seu comparecimento. 

Art. 351. Nenhum motivo escus<l'rá o Detentor, ou C:ar
ccreiro, de levar o paciente, que estiver sob seu poder 
perante o Juiz ou Trilmnal; salvo: 1. o doença grave ( nes
te caso, o Juiz irá ao lugar ver a prssoa); 2. o falleci
mento, identidade de pessoa, justificação de condacta 
provada evidentemente; 3. 0 resposta jurada de que 
não tem, nem já mais teve tal pessoa em seu poder. 

). Art. 3;)2. Obedecendo o Detentor, ou Carcereiro, ou 
vindo por qualquer outra maneira, o paciente perante 
o Juiz, ou Tribunal, elle o examinará ; e achando que 
de facto está illegalmeBtc detento, on que seu crime é 
afhnçavel, o soltará, ou o admittirá á Ilança. 

Art. 353. A pri6ão julgar-se-ha illegal: 
1.. 0 Quando não houve'.' uma justa c.ausa para cll:.l. 
2. o Quando o réo esteJa na carlêa sem sur proeessado 

por m<~ is tempo do que marca a Lei. 
3. 0 Quanuo o seu processo estiver evidenteml.'mte 

nullo. 
4. o Quando a an toridade, que o mandou prender, não 

tenha direito de o fncr. 
5. o Quando já tem cessado o motivo, qU:e justificava 

a prisão. 
Art. 3J4 Se a prisão ó em consrquencia de procr.s

so civel, que interesse a algum cidadão, o Juiz ou Tribu
nal não soltará o preso sem mandar vir essa pessoa, e 
ou vi l-a summaria mente perante o queixoso. 

Art. ·a;J~. Sendo possível o Juiz, ou Tribunal requi
sitará ela AutoriJade, que ordenou a pl'isão, todos os 
esclareeimento-;, que provem sua legalidade, por escrip
to, antes de resol rer a soltura do preso. 

TITULO UNICO. 

Dispo!5ição pr-ovi~oria iieerca da adn"Ii• 
nist,•·ação da Ju8Hça Chil. 

Art. L o Póde intentar-se a conciliação perante qual
quer Juiz de P.tz aonde o réo fôr encontrado, ainda que 
não sej 11 Fr,~~liP,Úl do seu domicilio. 

Art. 2. o Quando o réo estiver ausente em parte in
certa poderá ser chamado por eclictos para a concilia
ção, comu é preser ipto para as c i tuçõcs em geral. 
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Art. 3. o Se o autor quizer chamar o réo á: concilia
ção fóra de seu domicilio, no caso do artigo primeiro, 
será admi ttijo a nomear procurador com poderes es
peciaes, declaradamente para a questão iniciada na pro
curação. 

Art. 4. o Nos casos de revelia á citacão do Juiz de Paz 
se haverão as partes por não conciliadas, e o réo será 
condemnado nas custas. 

Art. 5. o Nos casos que não soffrem demora, como nos 
arrestos, embargos de obra nova, remoção de Tutores, e 
Curadores suspeitos; a concili~ção se poderá fazer pos
teriormente á providenda~ que deva ter lugar. 

Art. 6. o Nas causas, em que as partes não podem 
transigir~ como Procuradores Publicas, Tutores, Testa
menteiros ; nas causas arbitraes, inventarias, e execu
ções; nas de simples officio do Juiz; e nas de responsa
bilidade; não haverá concilia(;ão. 

Art. 7. o Nos casos de se não conciliarem as partes, 
fará o Escrivão uma simples declaração no requeri
mento para constar no Juizo con tcncioso, lançando-se no 
Protocolo, para se dar·em as certidões, quando sejam exi
gidas. Poderão logo ser as partes ahi citadas para Juizo 
competente que será designado, assim como a audiencia 
do comparecimento, e o Escrivão dará promptamente 
as certidões. 

Art. 8. 6 Os Juizes Municipaes ficam autorizados para 
prepararem, e processarem todos os feitos, até sentença 
final exclusive, e para execução da sentença. 

Art. 9. o Os Juizes de Direito poderão mandar reper
guntar as testemunhas em sua presença, e proceder a 
outra qualquer diligencia, que entenderem necessaria, 
e julgarão a final. 

Art. i O. Ficam abolidos os juramentos de calumnia, 
que se dãe> no principio das causas ordinarias, e nas sum
marias~ ou no curso dellas, a requerimento das partes, 
assim como a. tlança ás custa3, ficando o autor vencido 
obrigado a pagal-as da cadêa, quando o não faça vinte e 
quatro horas depois de requer:do por e lias. 

Art. H. As testemunhas serão publicamente inque
ridas pelas proprias partes, que as produzirem. ou por 
seus Advogados, ou procuradorei', e pelas partes con
trarias, seus Advogados, ou procuradGres, na fórma dos 
artigos 262 e 26í tlo Codigo do Processo Criminal. 

Art. 12. Os Escrivães, que servem perante os Juizes 
Municipaes, e de Direi to no Fôro Criminal, escreverão 
em todos ?s actos, que por esta disposição lhe ficam per
tencendo acerca dos proces:;os, e execuções das sen ten· 
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ça~ Civi~, rrgulando~se pelos Regimentos dos Escrivães 
do Cível, e das execuções. 

Art. 13. Nas grandes povoações aonde a Administra
ção da Justiça Civil puder occupar um, ou mais Magis
trados, haverá um, ou ffiélÍS Juizes do Cível, a quem 
fica competindo toda a jurisclieção civil com exclusão 
dos Juizes l\1unicipae~, cuja jurisdicção nessa parte 
fica c0ssando. A d·esignação do Dis tricto destes Juizes 
será feita do mesmo modo, que a divisão em Co
marcas. 

Art. i~. Ficam revogadas as Leis, que permittiam ás 
partes replicas, e treplicas e embargos antl')s da sen
tença final, excepto aquelles, que nas causas summarias 
servem de contestação da acção. Os aggravos de petição, 
e instrumentos ficam reduzidos a aggravos do auto do 
processo : delles conhece o Juiz de Direito, sendo in
terpos.tcs do Juiz Municipal, e a Relação, sendo do Juiz 
de Direito. 

Art. 15. Toda a provocação interposta da sentença 
definitiva, ou que tem força de definitiva, do Juiz in
ferior para superior afim de rrparar-se a injustiça, será 
de appella~;ão. extinctas para esse fim as d istíncções entre 
Juizes de maior, ou menor graduação. 

Esta interposição póde ser na audiencia~ ou por des
pacho do Juiz, e termo nos autos, como convier ao Ap
pellan te, in ti macia á ou lra parte, ou seu Procurador. 

Art. 16. As srntenças que se exlrahirem do processo 
não conterão mais elo que o pedido~ e contes I ação ou 
articulado das partes, e a sentença com os documentos 
a que elle se refere. 

Art. 17. NãosejulgariTonulbspor falta tle conciliação 
as causas intentadas antes da existencia dos Juizes de 
Paz. 

Art. 18. Fica snpprimida a jurisdicção ordinaria dos 
Corregedores do Civol, e Crime, e Ouvidores elo Civel, e 
Crime .das Relações, comprrhendcndo esta suppr<'ssão a 
jurisdicção de todos os Magisl radns, que julgam em Re
lações tanto em primeira inslancia, como em uma uniea 
com Adjuntos. Os processos de r:)sponsahilidad(', e üS 

das appellaçpes, em todas as Relações regular-se-hão 
pelas duas esprcirs dr proc1s . ..;o, que tem lugar no Su
premo Tribunal de Justiça, e sernpre em sessão pu
blica. 

Art. 19. Uas sentrnças profrrirlas nas Relações do Irn
perio não hav(~rá ma:saggravos onJinarios de umas para 
outras 3.elaçõts, e só se admittirá revista nos casos, em 
que as Leis a pt:rmittem. 
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Art. 20. Haverá tantos Juizes dos Orphãos, quantos 
forem os Juizes Municipaes, e nomeados pela mesma ma
neira. A jurisJicção contenciosa destes Juizes fica li
mitada ús causas, que nascem dos inventarias, partilhas, 
contas de Tutores, habilitações de herdeiros do ausente, 
c dependenciéls des;;as mesmas causas. 

Art. 2l. O Governo na organização ela nova fórma de 
serviço que, em virtude do Codigo Criminal, c desta 
llisposição, deverá executa r-se, poderá empr·egar em 
lngares de Juizes de Direi to, tanto no Crime, como no 
Cível, os Desembargadores existentes mais modernos, 
que o requererem, e não forem necessarios á dita nova 
fórma llo s~rviço das Helaçõcs; o;; quars reverter·ão 
para ellas, quando lhes toear por suas antiguidades, que 
Ih es é co11servada. 

Art. 22. Fica cxtincta a differença entre Desem
hargaJort'S Aggravistas, e Extravagantes, e todos igua
latlns em serviço. Igual mcn te ficam extiuctos os lugares 
de Ch:mceller em todas as Helações, e estas presididas 
por um dos trcs Desembargadores mais antigos, no
rnra(lo triennalmcnte pelo Governo; e para estes Pre
sidentes, pass:1rüo~ ú excrpção das glma~, que estüo 
extinctas, as attribuiçõcs dos anter·iores Chancellercs. 

Art. 23. O mesmo Governo na Côrte, e os Presidentf's 
em Conselho nas Províncias lhrs arbitrarão ordenados 
razoaveis, e accommodaJos ús circumstancias do tempo, 
c I ugar~ em que S(~rvem; ficando dC'pentlcn tcs da ap
provação do Corpo Legislativo. 

Art. 2~. 0:; autos pen(lentes pasarão para o Cartorio 
do Juizo, á que competir a continuação do conhecimento 
delle3; e os findos dos Cartorios extinctús passarão para 
os Juizos Municipaes. 

Art. 20. Ficam abolidos os Inquiridores. 
Art. 2o. Fica revogado o Alvará de vinte e tres de 

Abril de mil setecentos vinte e tres na parte, que impõe 
a pena de nullidade aos processos, escripturas, e mais 
papeis por falta ele Llistribuição. 

Art. 27. Ficam revogadas todas as Leis, Alvarás, 
Decretos, c mais disposições em contrario. 

Milnda por tanto a todas as Autoridades, a quem o 
conhecimento~ e execução tia referida Lei pertencer, 
que a cumpram~ e façam cumprir, c guardar tão intei
ramente, como nclla se contém. O Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça a faça imprimir, publicar c 

PARTE L 31 



2í2 AI'::TOS DO PODER 

correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte 
e nove dias do mez de Novembro de mil oitocentos trinta 
e dous, undecimo d'à Indcpend"mcia e (lo Imp(lrio. 

Fl\ANCLSCO DE LlMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CAnVALHO. 

JoÃo BRAULIO MoNtz. 

Ilonorio Hermeto Carneiro Lelio. 

Carta de Lei~ pela qual Vossa Magestade Imperial Manda 
executar o Decreto da Assembléa Geral que Houve por bem 
Sanccionar, sobre o Codigo do Processo Criminld de Pri
meira lnstancia com disposição provisoria .âcerca da Ad
ministraÇ6tO da Justiça Civil, tudo na fôrma acima de
clarada. 

Para Vossa Magestarlu Imperial Ver. 

Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez. 

Registrada nesta Secretal'Ía de Estado dos Ncgocios da 
Justiça a fl. tOí, verso do Livro 1. o de Leis. Rio de 
Janeiro, 5 de Dezembro do 1832. Joc1o Caetano de Al· 
meida França. 

llonorio Henneto Carneiro Letio. 

Publicada na Secretaria de Estado dos ~cgocios da 
Justiça, e Sellada na Chaucellaria do Imperio em 5 de 
Dezembro de 1832. 

Jorlo Carneiro de Cnmpos. 
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