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:\. 1.- FAZENDA.- Em 2 de Janeiro de 1'832.- Pro-
YidPncia sobre o caso de não poderem ser embar
rarlo~ em um só dia todos os generos comp-reh~n
ctidos no mesmo despacho .••.......•..•........•.. 

. \. 2.- JUSTIÇA.- Em 2 de Janeiro de 1832..- Deter
mina que nas retações mensaes dos presos se de
dare o crime, data da entrada na pris~o, estado 
do processo, motivo da demora c peuaJ a que foram 
condentnados . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 

\. :J. -JUSTIÇA. -Em 2 de Janeiro de t832.-Provi-
dencia a respeito do sustento dos presos pobres.. 3 

\. r~ -JUSTIÇA. -Em 2 de Janeiro de 1832.- Manda 
activar o andamento dos processos de presos mi-
~craveis..................... .. . . . . • . . . . • . •• . . . . • . 3 

\ ti.- JUSTIÇA.- Em 3 de Janeiro de 1832.- Declara 
((Ue as irmandades não tém necessidade de licença 
p<tra organizarem e uniformizarem a sua socie
dade religiosa, competindo ao Bispo regular den-
1 rodos templos o tJUe fôr relativo ao culto........ 4 

\ G. --.JUSTIÇA.- Em 3 de.Janeirodei832.-Declara 
qnc só os alistados no serviço ordinario da Guarda 
.\acional podem votar e ser votados para Officiaes, 
'ltficiacs inferiores c Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

:\. 7. -FAZENDA. -Em 3 de Janeiro de 1832.-Pro
ltihe a exportação de moeda nacional de uns para· 
'utros portos do Imperio em emharrcaçõcs cstran-
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~. 8.- FAZE\ DA.- Em 3 de Janeiro de 1832.- Prohibe 
a_ entrada de moeda de cobre do cunho nacional, 
Vl!Hia de qualquer pal'to de fóra do Imperio ..•.•• 

~. 9.- FAZENDA.- Em 3 de Janeiro de 1832.- Es-
tende a providencia da arqueação o nuitteração 
aos 1Jarcos c saveiros empregados no carregamento 
dos goneros despachado:> pelo Consulado ..•........ 

N. 10.- FAZENDA.- Em 4 de Janeiro de 1832.- De
clan. necessaria a arqueação dos barcos de des
carga como meio de veriticar o peso e quantidade 
de certos generos mui pesados c volumosos ....•• 

N. 11. - FAZENDA. -Em 4 de .laneiro de 1832.- De
elara que não estão sujeitas ao pagamento de 
direitos as mercadorias impr>rtadas em uma Pro
vineia que os tiverem pago em outra, embora. 
menores pela dHierença das pautas .•............ 

N. 12.- .JUSTICA.-- Em 4 de JaJJciro de 1832.-l\fanda 
ouvit' poi: escripto aos Juizes que impuzera1u {Wnas 
exec:-;sivas a réos de crimes do art. 297 do Cudign 
Crimiual, 0 que, com violaç:1o da Lei de 6 de 
Junho de 1831, os conservavam na prisão injus-
laluente .......................................... • 

S. 13.- GUEI~HA.- Em 4 de J:1neiro de 1832.- Manda 
dar pelo Coltt mandante das Armas uut passe de 
viag1~tn aos Ofticiaes do Exercito que forem em 
serviço para fóra do IUo de Janeiro ou que se 
recolherem ás ~uas províncias .•.....••.•........ 

~. U.-FAZENDA.-Ern õ de Janeiro dn 1832.-De
clara qnc o meio soldo dos militares fallecidos 
:m1cs da Lei de 6 de Novembro do 1827 devLJ ~er 
:liJonatlo desta data; que perdem as vi uvas qu~~ 
se easam embora com militares; e que não e 
extensivo :is viuvas dos Cirurgiões e Secretario:-; 
dos batalhões ...•....•.•.•.....•.....•••.......... 

::\. 15.- F :\ZENDA. - Em 7 de Janeiro de 1832.- Os 
cmprPgados que servem conjunctamente os seus 
lugares com o exercício no Conselho do Govcmo 
devem pereeber os seus respectivos vencimentos 
e a diaria de Conselheiros ................•....•. 

.:''. 16.- .llJSTIÇA.- Em 7 de .Janeiro de 1832.- Declara 
t[Ue sem urdem do Juiz, nenhum Guarda Nacional, 
sc·j.a qual f()r a su~t gradua. lo, póde proceder a 
acto algum judicial, a não · .· a prisão em fla-
grante de! i e tu................ . · ...............• 

N. 17.- .1 USTIÇA.- Em H de .Janeiro de 1832.- Os 
JuizPs de Paz só devem intervir nas questões dos 
particui:Jrcs quando conhecer que do desforço 
pessoal pódc resultar qualquer desordem ...... . 

N. 18. -.JUSTIÇA.- Em 12 de Janeiro de 1832.-Rc
solve duvidas sobre a clciç;Io para os postos da:. 
t; uardas rsacionaes .............................. . 

19.- MARI~HA.- Em !2 de Janeiro de 1832.- MaruJ;, 
abolir a cobrança de emolumentos pelas mah;
culas de t'rfnipagcm das embarcações .. , ..•...... 
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N. 26.- FAZENDA.- Em :1.4 de Janeiro de 1832.- Re
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N. 27. - GUERRA.- Em i7 de Janeiro de 1.832.- Sobre 
o aiJono de forragens aos l\lajores ilscaes, e de 
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Tenente que o substitue no commando da com
panhia c a respeito (la organização rJe corpos, 
nomeação e substituiç:ão dos com mandantes..... 35 

N. 28. - .lUSTlÇA.- Em i7 de Janeiro de 1832.-Indica 
o serviço que devem prestar nas Guardas Nacio
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erimes policiaes, os militares não gozam do pri · 
vilegio do fôro.................................. 37 

~. 30. - .1 USTIÇA .-Em :1~ de .Janeiro de !832.-l\Ianda 
proceder á eleição JO Jury da cidade do Hio de 
Janeiro, de confc • idade com a Lei de 20 de Se-
te rubro de !830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . 38 
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tar-s~ mutuamente aos esclarecimentos necessa~ 
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devem regular-se nos casos de susprição pela tlís
nosieão do art. 38 da Lei de L o de Outubro tlr~ 
1828" ...•.••...•...........•...........•....•.••.. 
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lamento para a cobrança dos dízimos............ i lO 

N. 126. -FAZENDA.-Em 3J de Março de !832.-CI'êa 
as Collectonas geraes e parciaes da Pi'ovmcia do 
Rio de Janeiro................................... ii7 
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N. 132. - I.MPEHlO.~·Etil ti- tf~~.-A,hrH dr- lH:\2.-:\ pprov:\ 
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Jurídico de Olinda, organizado pt'la Congregação 
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prestacão de contas dos Commiss:nios da Armada. 
de quê trata o Aviso de 21. do mez passado ...... 

N. 134.- MARINHA.- Em U de Abril de 1832.- Manda 
impri111ir conhecimeJJtos em fór111a, para uso dn 
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N. !43.- ESTRANGEIROS.- Em iô de Abril de 1832.
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;\. l::JO.- JUSTIÇA_.- E'l:A..:.Z áe l\Iáió de. ·i8~2.- Declara 
(l\IC pra Irupo:;Iç:IO ··itiT ·pmúC 11rts 111fracçües de 
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dores das Carnaras .............................. . 

N. 160. - JUSTICA. -- Em 7 de l\Iaio de :i832. -Manda 
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N. 169.-F~ZENDA.-Em !6 de l\Iaio de !832.-Declara 
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N. 284.- ESTRANGEIROS.- Em 8 de Outubro de 1832.
Declara que os empregados rJo exterior principiam 
a rrr~cber os respectivos veiJcimentos desde a data 
LIC s11a partida para o lugar ele seu destino ...... 

N. 28tJ. -l\1AHINIIA.-Em 8 de Outubro de 1832.-Pro
vidcncia a respeito do destino da mobilia dos na-
vios dcsarm:-~dos .•.........•.................•... 

N. 28ü. -MAHINHA.-Em 8 rle Outubro de !832.-l\Ianda 
que os Guardas-1\Jarin!Jas que tiverem concluído 
os srns estudos, os Volnntarios e Aspirantes. com
T·lelcntcmente habilitados, sirvam á bordo dos na-
vios que cruzan1 ...............................•. 

N. 287. -1\IARil'IIJA.- Em 9 de Outubro do i832. -1\Janda 
snjeilar a revista mensal os Guardas-l\Jarinhas, As
pirantes, Voluntarios e Capellães do numero que 
se actJarem desembarcados ......•...............• 

N. 288. -1\IAniNIIA.- Em 9 de Outuhro de 1832.-l\Janda 
pass:1r pelo Quartel-General da :MarinlJa os títulos 
de praça dos Aspirantes e Guardas-Marinhas ..... 

N. 289.- FAZENDA.- Em 9 de Outubro de 1832.-l\Ianda 
cobrar emolumentos de duas visitas das embar-
cnções que são obrigadas a quarentena ......... . 

N. 290.-FAZENDA.-Ern 9 de Outul1ro dc1832.-De-
clara que a Província de l\Jinas Geraes não está 
comprehendida na cobrança do imposto sobre bo-
tequins e tavernas .............................. . 

N. 2!H.-Il\IPERIO.-Em iO de Outubro de !832.-De
clara tyuc a ninguem ó livre a renuncia do fôro 
ele ridadão brazileiro, fóra dos caws marcados 
na Constituição .................•.•.......•..•... 

~. 292. -Il\fPSRIO.-Em H de Outubro de !832.- Ex-
plica. a cobrança do imposto municipal sobre o 
f!~Hln do consnrno •..•........ _ ...•............... 
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\. ::!\l:l. -JMI'EHIU.--I~rll H .. dt• tllllttlll'U·tti; IR~\2.-llt>
l'lar:t qun dt'\1'111 t'OIIIJI:I-rPt'l~i· ·:ís st•sst-tt's t•xtr:wr
dill:lrias d:JS t':liii:Jr:Js JJillllieip:tt·~, os \·t·readorrs. 

I'Atis. 

(li:l'llp:tdl!s 110·; I'X:lllii'S dt~ I'I)JJI:t.'i................ :IIJ7 

.\_ 29í.-Cl'ElUL\.-EIIt ll tll' Outnltm dt• lS~l2.-ll1'
t•lara !Jill~ Sll dt~H~IIl SI'!' JCJII()f(idos ]1111' Íliii'J'IIIAdio 
dos Pn~sidt•Jlll'."· us n~qlll'l'illtelllos dirigidos ao üo· 
vem 1 lnlpcria I •...•...•....• ·.·•.•••...•.•........ :lu7 

.'-;. ~:n;;,- .Jl'STJCA .- E111 11 de Uulubw tlt> 1X:12.- Ht'-
sol \·e d IL Y idas sol1r<: a llOille:u·:io c derni;;s:1o dl' 
Delp~·ado.; dos .Juizt•s dt~ Paz •... ·...........•...... :wK 

.\. 2\111.- ;\IAHI~IIA.- Consulta do Clt!lst'llln SupretJIO l\li-
lilar tk 1:2 de Ottlttltro t!1• 1~:!2. -lleintegra a 
J\lanor~l .Jo.st\ \'ieira. no poslo de 2." TPllt'lllt~ da 
Al'lll:tda de que J't11a dnrt~iltido, t'Ollfor11r<: JriJllP-
rl··ra, COIII intleiii!IÍZ:It.::hl dos :-;oldos l(llt: tli'ÍXOll di~ 
ptn·t:t•ber JHll' tal 11101i ,.11......................... ~lO\t 

\. 2\l7.- .Jl'STH:A .- Er11 1:1 tle OnlnJJI·o de 1~:~2.-lle•·l.ara 
inm:11paliYt'l o ('argo de Juiz tlc Paz rotn o 1k 
Ollil'ial da (}uanla ~al'ional...................... ::to 

.\. 2!lB. - Jl:STICA .- Ew Ji) de Ottluliro dl' 1H~2.- He-
:-;olvP ctn\'itlas a rr~qll'ito dil I~Ulll[ll'iJI,rttto tlt~ ;l\o-
c;tlorios............................... ........... :llo 

.\. 2VU. -JI'STICA.- Em 1~) de Outulli'O tlt: JH32.-Ur
dt•JJa tpH) st• orgaHizt'Jll dorrs llatallll.f>, . ..; ti•.· ()uardas 
Xaeionat's no IIIUliicipio de Callo Frio............ :\11 

~\. :~llO. - FAZEND1\ .- E111 i:-> de Ontuhro dt>, 11'132.- Per
lllilk ;is l'llllian:ac;t-,t·s rruc •~nfrarctll por arriJ,ada 
for~atla o dPsp:JtiiO rir !llrn·adorias tJUC l!asfc•JII 
para oeeorn·r ;ts dcspezas cou1 a JtJCSJlla anillati:J. :0:2 

:\. :101. - JMPEBIO.-Em 10 de Oulnllro tlt' 1i-132.- llc
elara tptc não tem lugar a al'f'I!Jillll<:•.:<'IO do nr
deitado que pretende o aetual llirl'dur do Curso 
Jurídico de S. P,mlo com 0 soldo do posto IJliC 
tem no Exercito.................... . .. . .. .. . . . . :n2 

~ .. :~02. -lMPEHIU.- Em iiJ de Ontn!Jro de 1832.- Dt:
elara subsistente a ol1rigaç:ão dos proprictarios de 
repararem as estradas 11as suas testadas, apczar 
da Lei de 26 tlc Agosto de i828.......... • . . .. .. :~J:l 

~. 303. - MAHI:\'liA .-Em :17 dr~ OutuLro 1lc 183i.- Dú 
pro\'idcndas úcerea das !'alvas, c cnlJandeira-
mcntos dos navios da Armada................... ~lH, 

~. 304. - FAZE~DA.- Ern 19 ctc Outu!Jro ele 1832.- Pon
dera a imonveniencia de se comiJJUHicarem ;)s 
conJinissC•cs dos Conselhos Gcracs os livros e do
cumentos origiJMCs fóra dos archivos das Hl'J•ar-
1 içc,es de l,'azenda................................ :3H 

~. 30~.- JUSTICA.- En1 Hl de Outubro ele :1.832.- He
voga a ()nlcrll para supin·imento de papeL livros 
e llbjedos ncressarios ;JO expediente elos .Juizes dr 
Paz.............................................. :;.1;,; 

';. ~106.- FAZEXDA.- Em 20 dP Outubro (]p :1832.- De
clara isenta df' rlirl'ito:- :t JlltH'da nacioH:Jl illlpor-

DF.CJ<;J•Es DE 1l-rt2. 'f 



lNDlCE HA:-; 

tada de tuuas para antras Pnwíueias dt• Ir11perio. 
(Vid1~ ordem n.o 263 de 2í do lllf'Z passado.)..... :w; 

N. :~u7. -FAZENDA. -Em 20 de Ontnbnl de 1832.-
Sobre tenenos d~ marinha. (Vide orü1~!ll 11. 0 274 
de 3 deste mcz.)..................... . . • . . • . • . . . :ilt> 

:\. :108. - FAZE~DA.- Em 20 de Outubro de !832. -
Sohre o pagamento. dos ordc11ados dos empregados 
llllhlieos que s<lo mPmbros do Corpo Legislativo. 
(\'ide ordem 11. 0 272 do i. 0 deste tuez)........... :U7 

:~. :109. -FAZENDA. -Em 20 de Outubro de !832.
Sohre o extravio das ~t~s Yias dos flespaelws de 
exporta~âo. (Vide o ruem IL" 2í6 de 30 de Agosto 
deste anuo.).......................... • . . . • . . . :117 

:"'. :l10. - IMPEHIO.- Em 20 de Outubro de !832.- Au
toriza a admissao de pensionistas no Seminario 
de S. Joaqui1n.... ..... .. .. .. .. . ... ... •. . .. .... . . 31S 

N. :Ht.-IMPEHIO.-Ern 22 de Outuhro ele 1.832.-Ap· 
prura a delihcração de urna Mesa Parocllial de 
exeluir da vota1·;lo na elrk:lo de Vrrcadores c 
Juizes de Paz, os' menores dê 2:> annos........... 31l-:l 

N 3:12. -ESTRANGEIROS.- Em 23 de Ontnhro de 1.832.
l\l:wd:l l{ne os Agentes nos paizcs estrangeiros n·
mf'tl:tlll as contas de despezas ft~itas r.Ofll sor:.r:onos, 
;i uacill!laes desyalidus, para indemnizar;,üo da Fa
zenda Pullli1~a...................... . . . . . . . . . . . . . :h \I 

N. :Jt:L-.JlT..:;TIÇA.-Em 23 de Ontnhm de 18:12.-Dr•
elara 1pte os e111pregados pullli 0~ s:ro iSl'lllus !lu 
servi1:o acti vo das Guardas Xaeil>llaes............ :l20 

~. :IH. -FAZE.'; DA.- Em 2í de Ontul>ro de !832.- Dt~
dara l{lle se deve enttmder, eonco,liila Sl'll! ven
I;Í!IlOnto, Uflla Jkelll;a em IJllü n:1o ha declara~:;1o 
I'X.Jll'I~SS<l •• ,,, . , , , • , •••• , •• , •.•• , . , •• , • , •• , • , •, •• , • ;{;21~ 

i'i. :H~.- JUSTIÇA.- Em 2.J de Outubro do 1832.-D;i pm
vi<Ji>neia" para IJllt~ us Consule.s c Vit:o-Consule.s 
da na1.:flo portugurza_ n;lo_ronlinnern a ~la~· cerli
ti(~ados 1la.q uella naewnalulade aus Brazlletro,; llo 
~.4. o do arl. ü." da Cunstil uir:fw.................. . :~21 

S. :.liü. - JIJSTJC.\.- Em 2;) de OutuiH'iJ do 1R32. -SI> 
ao> l'r.~~,·lklllcs das l'.clar,õ.~.-; cornpPlü dat· liCPII(;a 
para :1d vuga;·.................... •.• . . . • . • . . . . . . . . :l2l 

:'l. ;{17. - FAZEXIH.- Em 20 de Outubro lle 1832.- De
lel'!nina que o::> e!Hprcga,lo~; lJUP forem aposen
l:ulos apresentem doennlCnlo:i 1p1e comprovem o 
tempo 1k st:rvi1;o, para declara~ão do respectivo 
vcnein11~nto...................................... 3'>c> 

;·L :us.- GUEHHA. ·-Em 2J de Outubro de 1832.- Exige 
a re1111~S<t de U!lla eonta que apresente a despez~.t 
milit:u· de cada Provinda ...... .,................ :122 

~- :H9.- JUSTICA.- Em 26 1lf~ Outubro dn !832.- He
solv~~ duvidas a respeito dos ,:r,rtilieado~ dP ll:t
eionalidade rstrangeira aprPsentado-.; por pessoa..; 
:~untpi<'Üí'!ldidas nu~ -'l.'' du :tt'l. ti.(' da Cviisti-
t_ ~ 1 i(:~! 0.; ~ - , .. " ............... - ~ o - .. 1. • c • • • •• " ~ c t • ,f ••• 9 .... ' • ' .. - ~)2:~ 
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·". ;;~o. - MAHl'-1"11A.- Em 27 de Uutuhrei (l0tf32.- Dt'

LPrrrrina tptn os Ctllltlllantlanlns do~í1avios tia Ar
nrada. lo,:.;\l rpte rcgressan~m das eonrruisstWs !'lll 
cptc se aclta\'alll crrrprc~ados, renrellarn as infor
m;uyles a tptn sün obrigados a d<H relativas aos 
Ollici:w.~. dos nwsmo:-1 navi0s .....•..•.•..•.•...•. 

:\. 321.-JU:STICA--!~rn 3l tk Outuhro deiH32.-An
nulla a Óleiç:lrl d~~ um .Juiz de Paz p:u:a Cornman-
dantt) de llatalhao das Guardas Naelllnaes, por 
incorupatibilid;l!lc entro os dous cargo.-; ..•........ 

N. 32::L- .JU3TICA.- :~rn ao do Oulnhro de 1832.- De-
dara incornpüivcl u cx.ereit~in dos eargos de Pru
fo-;::;or de prirrwiras letras e Juiz de Orp!J;los ...... 

:\·. 3t:L - M.\lH:'iliA.·- CnnsulLt do Cnnsclho Supremo l\li-
1itar de 30 do Outubro dP !832.-Indcfere a prP
Ienr;ào tle Jo,;é Antonio de Aranjo, 2. o Tenente 
da Armada em ex.t~reicio dr, Patrão-Truü·, dt~ ser 
contemplado na cseala elos combatentes ..•..••.. 

.\. 3~L- MAHL'WA.- E 11 31 dr, Outubro de 1832.-
Soht·e o tempo de duraç;1o ilas procurat:ões pas-
sadas pelos credores da Fazenda Nacional. ..... . 

:'\, 320. - ~IARI~HA. -Em 31 de Ontuht·o dt~ 1832. -
.\landa pa~'-'at· inspceção :h nmbarca(i,ns da Ar
mada, no prinr:ipi1> de cada rnez c sempre ttnc )\P 

julgar conveniente .............................. . 
N. :32tL -l\IAHIXHA.- Em 31 de Outubro de 1832.

So!Jre parte..; de doente dos OIHeiaes da Arrnada, 
do corpo ttt Artilharia da Marinha, c dos empre-
g;ulo.; civis, das RcpartiÇClCS tlc l\I:tt·inha ......... . 

X. ~l27. - FAZEXDA. -- Ern 31 de Outubro de !832. -
l\larula que a respeito d:ts guias eltarnadas de 
mind1~zas se o!J:;rrve o que se praticava anterior
mente ;i Provh:to de 4 de Setembro de !820 tJUC 
nesta parte Jic;t sem vi g-Ol' ...................... . 

N. 328.- JUSTIÇA.-·Em 31 de Ontubro de !832.-Acwnfa 
o Imperial Beneplacito para ser executado o Breve 
de eonlirmat;:"•o tln Bispo de Cuyah;i c os do con-
eo,;s<IC.~ c faculdades rruc o acompanharam ...... . 

:\. 320. -MAIUNIIA.- Em 2 tlc Novembro de !832. -De
termitu o nurncro de paquetes que flevem ser 
ernwegados na eorrcsponàencia desta Ctn·te com 
as Províncias do Norte c Snl do Irnperio ....... . 

N. 330.- FAZENDA.- Em 2 ele Novembro de !832.-Ilc
metto a Lei do orc;amento para ser scllada na 
Secrctari:t ua Justi(;a ........................... . 

~. 331. -FAZENDA.- Em 3 de Novcmhro de 1832.-Au
toriza as Thcsouraria.;; do Fazenda para angmentar 
a~ commissl}e) do., Collcctorcs ................... . 

~. :3:l:2. - F'AZE:\'DA.- Em 3 de Novcmhro de 1832. -
~landa ohscrvat· pontualmente as tabellas dos novo~ 
c velhos dirc1tos de 25 de .Janeiro deste anno, co
hrantlo-sc t•.urnulativa c eonjunetamentc uns c 
nulros rlin~ifo.; .................................. . 
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\. 3330 - ~lAHI~llA.- Elll 3 de Xon~ruuru de 1H32.
Sobre o ~erviço .de lill!peza, pintura e ealaf111Lo dq~ 
n:n·ios da Armada. (Vide ordem u. u 278 de 3 do 
Bll'n Jla:o~~a<ID.) ..••..•...•.. o...................... J;r; 

:\1 o 33í. - )L\HI:'IIL\. :- EIH 3 dr~ ~ovemln·o de 1H3:L -
l\larula I{Ue as inspeef;ües de saude dos Oilieiaes 
da Armada se façam HO Arsenal de Ma!'inlta..... 333 

\. 330. - "IARL\IlA.- Em 0 rlc l\"ovemhro de !832. -
Sobre o ajuste de contas tlos l\Ieslres e outro::> Ofli-
ciaes inferiores dos na vi os da Armada . . • • . • . . . :.n'i 

N. 33ü.- FAZE:'IIH.- Em r; de Novrm!Jro de 1.8320-
Sobro a colJrallt;a dos dizimas <los goneros de vro-
Lluc<;üo <las provincias............................ 330 

;\'. 3:37. - FAZ 1~.'\DJ\. -Em i'> de Novornhro rlc 1832. -
,\lan:la eo!Jrar direito-; <le pharóos do urna Olll!Jar
ca1:;:1o, quo tendo entrado por arribada forr:atla. 
eolulnon;ioa no porto. con~tituindo-~o por i~~o 
fora do' preciso~ termos Lia oxcep<_:t~o............ 3;r) 

:'.:. 338. - 1\L\HI~IIA.- Em G de Novembro de 1.832.
l\Ianda cumprir o avi~o do Imperio <llle trata elas 
parlicipa<JlO-" que o~ Colllitlandanlc . .;; do; parjlwtos 
devetn dar ;í Administracão do Correio Geral ela 
Cúrlo .•......•........•... •........... •.. . . . . . . . . • . 33G 

No 33U.- F,\ZE.\'"DA. -Em 8 do :Xovernbro dn iR:l2.
Decln ra ti! IC a alwlir;;1o dos ti ireito' do i 111 poi'ta<;:1o 
de H111as para outras Provineias, decretada pelo 
~ Lu do art. ül da Lei de H> de Novembro do anno 
pas~ado, não comprehcnde as coutribuiçüos um-
nicipacs ............................. o ... "....... 337 

:\. :líll. - FAZE.\'"DA.- Em O de ~ovcmbro de 1.832.
DI'dara lflW o dcspaclw da bagagem dos Coasules 
est:i sujeito :ts formalidat.les do estylo ....... o.... 3:37 

No 3U. - JUSTICA. -Em O de Novembro de 1.832.
Appn>\·a" a ercar;ão da companhia de infantaria do 
GH<Hd:1s ;\Juuicipae~ Permanentes para o servi(:o 
polil'ial da eapital do Pará...................... :~:~~ 

N. :lJ,2.- l•'AZE~DA.- Em lO de Novomhro de 1.832.
~lauda pror;cder !las Thcsoudrias das Provineia~ 
ao as~onlatttcnlo de todo-; os empregados c mais 
pessoas IJIW VO!l(;am ordenados, ten\;as C pcnsi)es. :13:-) 

N. :lí3.- FAZ!·:~IL\.- Em 1.0 dt~ Novembro de iR32.
Man<la pror:eder nas Thesourarias das Provinr:ias 
ao assenlallJCnto de todos os proprio..:; nacionaes. :no 

No :3-Ho- .JUSTICA.- Em 1.2 de Novelllllro tlo 1.832.-
.Manda v·Úil1car a eulhu:ão de um Parocllo, não 
obstante ter ~ido o bonelfeio posto a concurso illo
galuwnto pelo cabido com preterição do Bispo 
Vig-ario Capitular ................... o o..... . . . . ;j:39 

No :lí?i. --JUSTIÇA.- Em i2 de l\'overnhro de 1832.
nl~(·,lara qnc não p(ldc ler lugal' a 1;rc~u:üo de llllt 
ln<ocii'O Com mandante de ('Oillpanl!ias no Cot·po de 
l;narda..: ~Iunit~ip;•r!' Perlll:tnPtllcs do 1\laranhão... :nn 



N. Jíti. - 1; IJEHIU o- Lttt U de ~v:o,·ofHitl'ti d(· 'L'-1;~:;!.-"\landa 
colllllttlllir·ar ao ~Jiuisl0rio dos Eslran~eiros a clte
gada a c:-:~te porto do.; patruetes e emJJan·;u~t-,es de 
guerra estrangeiras ......•...•........•.........• 

\. JU. -FAZENDA.- Em 13 dt• l'íuwmltro dr 1832.
Soi.Jl'e o vcnei11tenlo do:-> crnpregados puhlir~os que 
s~lo rnernllro:-> do Corpo Le.~islali Yo, durante o in
tervallo das se.ssC1e.s .............••............... 

N. 3í8.- FAZE~DA.- Em H 1k Xü\T!Illtro de 1832.
Iustruet_;t-Jes para reeoulwei rnento, wodir:tio c de-
mareat.:<lu dos terrenos de marinhas ............. . 

N. :H\1. -.JUSTIÇA.- E111 H de Novcml1ro de 1832. -
Determina q uc a mrrnspondencia dos t:onunan
dantes do., Corpo.~ da Gnarda .:\'acionai, com u Uo
VI'I"Ilü, sej;t feita por intcr!ltedio Jo::; Chefes lle 
Legiüo ......•...•..•.......••....•...•....•...... 

~. ~~:JO. - JU~TICA.- Em 1:J de ~ovetubro de 18:3::?.
Provid•m(;ia a rt~spdlo das suspcit.;üPs postas aos 
membros do TniJLutal da .1 unta do Commcrdo .. 

:.i. 3:51.- I•'AZE~DA .-Em 1:J de Novem11ro de 1832.
Dcelara í1.1Joliclas tut!as as itnpo'i(;C.es soiJrr o pe:-;
Callo pelo art. 51 ~ 3." ú,t Lei de Hi ele Novembro 
de 1831 ••.•.....•...•..........••.•.... o •••••••••• 

N. 3i):2. - l•'AZE~DA.- Em 10 de XoHmbro d() 183:2.
Declara pn v a ti v a 1la imprensa Nacional a i tll
pn~ss;1o da legislaçàu r, de todos os papPis diplo
IItatieos em:wados de 'Iualquer Hepartição do Uo-
verno ••........•.•...............•.......•....•.. 

X. 3~3.- FAZENDA.- Em H> de l\'ovemhro 1le 1832.
Sobre a YP11da, afuratllPII to ou arrendanwnlo rk 
terrenos proprios naeionaes .•..... o •••••••••••••• 

N. 3:Jí. -FAZEXDA.-- Em 1:> 1lc ~ovemhro de iH32.
ll(t exptieat;ões sobre a arrecatlar:;lo do imposto 
de 2LI "/0 no consn1110 1la ag-uardente •.........• 

N. :3:>5.- FAZE~DA.- FJrn 1t) de Novemhro de i83t.-
Sobre a arrecadaç<lo dos 1lizimns .....•...•...... 

N. 3i'>6.-JUSTIÇA.-F.Jn 16 do ~ovcm!Jro de 1832.- A 
distrilmir.;ao dos eid;ulãos ai ist;ulos para a Guarda 
Nadonal, ~~m eompanhias c eorpo.;, eompete á Ca-
mara Munieipal eo111 rceurso ao Uoveruo ........ . 

N. 3:J7. - JUSTICA.- Em 17 d(~ Nonrullro dP 1832.-
1\landa processar os Colltmandanlt•s de hatalhtics 
das Guarda" Naeionaes, que scrn motivo justo ne
garem-se üs rerplisi~;ües dos Mag-istrados ....•..••.. 

N. 3:J8. -JUSTIÇA.- Em i7 de Novembro de 1832.- n~~
~~oturueruia a pris;1o dos indiYidnos fllH' usarem <](~ 
armas o1Iensivas, c a exccu~:;1o da medida policial 
tfUC veda a estada de marujos eut terra, depois do 
sol posto ........•......•...•.....••......•........ 

N. 3;}(), -JUSTIÇA.- Em i7 de Novelltllro rle 1832.- De
clara tjtW os ])r)!Pgarlo:-;, Eseri v;-tPs e Ollidacs dP 
Jusli1.:a do Juizo de Paz, s;lo dispnnsados ti<: todo o 
s~~rn1.:.o das Guardas N;u:iou;ws, por iueolllpatihi-
lt<ladP ern alt!lt0'> o' ~"Xen·it·io>, ......... . 
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J'AIH. 

;'{. 360. -- FAZI~~DA.- Etu !7 de Novembro dt~ Hl:l2. -
J)eclara que os lenles proprictarios do~ Cur:;os .Ju
ridico.; li:~m direilo a accurnular os ordenados das 
cadeiras que rngerem; e os substitutos sómcnte ao 
proprio ordenado................................. 3:.12 

N. 3til. -MAIUNHA.- Em !7 de Novcmhro 1le i832. -
-'la;uh fomeccr semestralmente fardamento aos 
e.;eravos da nar~ão em serviro uo Ar.;enal de Ma-
rinha .•..•.... : .•....•...... :..................... 3õ3 

N. 362.- JUSTIÇA.- Em 22 de Novembro de !832.-Ue
clara que com a (Hlhlieaç~lo do Codigo do Pnwes~o 
Criruinal 1icará extincto o lugar de Juiz Couser
va:lor da nação hritannica, passando para os Juizes 
1k Direito o jnlgarnento das causas cíveis e crimes 
tlos suhdito.; da mesma na\;;lo... . . • • . • . . . • . . • . . • . . 35:J 

~. 303.- MAHINIIA.- Em 22 de Novembro de :1.832.-
S l!n·,~ ll forneeimcnto de generos p:tra IJJrdo dos 
u ~ ViiJ . .; d<t ArmMb........................ . . . . . . • :35í 

N. :36L -FAZENDA.- Em 24: de Novembro de i832.
~latHla suspender a cobrança. dos direitos que pagam 
os t~seravos qne v;lo pam as terras mineraes, ou 
para os portos do Sul............................. :JrJiJ 

N. 3Gti.- FAZi~NDA.- Em 26 de Novembro de i832.
Sujerta os titulos dos arrematantes de eontractos 
ao pagamento do solto dos ai var:is de correr.... 30~ 

N. 36ü. -FAZENDA.- E11t 27 de Novembro de :1.8:J2.
l\hnda pagar em dinheiro as dividas inscriptas me-
rtores de 20UNOOO................................. 3:.iti 

N. 367. -JUSTIÇA.- Em 27 de Novemhr') rlc !832.-Dc-
elara que os supplentcs, na ctfectivitlade do excr· 
cicio do cargo, s<lo considerado.; como Juizes...... 3:iG 

N. 368. -JUSTIÇA.- Em 27 de l\'ovembro de !832.-Rc
solvc duvidas a respeito da cre:tç:.'ío 1le batalltücs 
tias Guardas Naciun<tes , c posse tlos Otliciacs 
eleitos •..•......•.•.•••.•.•.. •·.:................. :3ti7 

N. 36!>.- JUSTICA.- Em 27 d~~ Novembro de :1.832.- Ap
prova a organiza,;ã.o rlc urn lntalhão de Guardas 
Nacionacs no mnnicipio de Ctho Frio............ 358 

N. 370. - IMPERIO.- Em 29 de Novcmhro de i832. -
Providencia para que não sejam enviados como re
crutas homen~ tlcsprezivcis , mal procedidos, c 
faccinorosos , . • • . • . • . • . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • . . • . . • . 35~) 

N :nL- FAZE~DA.- Em o i. o de Dezembro de :1.832.
l\lantla proceder pelos .Juizes tcrritoriacs á avaliação 
dos ollicios c empregos de Justiça e Fazenda, nos 
termos do Decreto de 26 de .J anciro deste anuo.... 350 

N. 372.- FAZENIH.- Em o L o de Dezembro de !832.
Perrttitte ao Dircctor do Curso Jurídico de S. Paulo 
f;1.zer O[H;ào entre n soldo. que vence pela sua pa
tente militar, e o ordenado do emprego de Dt-
rcetor............................................ 360 

~. 37:L- JUSTICA.- Em o 1." 111' Dczembrn d1~ !832.
Ap[H'•Wa 'a d~l ilwra,::lo 1in Cnn'-'PI hn rln l~O\'Crnn 



do ~lara111i;lu ltl:tlldando qu11 us Esnidt•,;Ju~.luizt•s 
tle Paz fallPm ~·t l'ulha du~ t•.ulp~uios............... :wu 

:\. :371.- MAHIXIIA.- Ern u L" de DezPrllhro tlt~ :1.8:12.
:\landa que as i nformar;ues rclati v as aos Olliciacs 
Marinheirus sejalll notadas n'um livro, para isso 
destinado, Plll fnmte do noulP do iwlividuo a •IUetH 
disserem respeito................................ :..161 

:'\. 37ri. - MAHINHA.- E111 3 de DczemiH'O de :1.832.
i\Iaruta euntemplar uas informa~.~-~cs dos navios da 
Am1ada, os Olliciaes de Fazeuda, Apito, Xautica, 
c Cirurgia........................................ 3tii 

X. 370. - JU~TICA .-Em 4 de Dezcmhro de :1.832.- He
snlvc dm.:idas sobre a intclli~eneia dP alg-uns ar
tigos do Decreto de 2i'i de Outubro deste anno, re-
lativamente as Guardas ~acionaes................ 362 

1''· ~n7. -JUSTICA.-EIIl t> de Dcwmlll'O de i832.-De
terlllilla 'iptc o:-;.lnizr~s de Paz processem osCorn
lll:tlldan tes Jp IJatalhües das Guardas Nadonaes t!lW 
n;To st~ prestarJIII a suas rerplisit;ucs............... 362 

~. 378. -JUSTICA.-Fm5 de D~z·~mhro rle 1832.-Dc
cla ra que" o arcliiYo do .1 uizo ~~ o cadot io doEs
eriv;1o, e que os Juize' lli1o pudcm rder c guardar 
p;tpel algu11t ........•....• ,...................... :16:~ 

N. :17\). -.JUSTIÇ.\.-Em5 ileDczcmbro dc1832.-Manda 
tpw as prisüt~.-; feitas pelos Guardas 1\"acionaes 
sejaru ú tmlem rlos .lnizcs de Paz c Criminacs..... 363 

.'i. :~so.- JUSTICA.- Em G de Dczrruhro de :1.832.-Lkn 
ser pror:essado 110 Júro coullliUJJI o irttli\·iduo tJtte 
se111 direito oumutiYo justo.exerec qualtiUCI' em-
prego ou w:a de titulo indevido............... . . . 36í 

:\. :181.- FAZEXOA.- Em G tlc Dczetuliro c1e 1832.-
S<JIIre guias uc miudezas......................... :IG't 

\. 382.- BIPEHIO.- Em ô tlc llezemhro de i832.- Or
dena a rentt~ssa annualnrt•ntt~ ü Scnetaria ck Esladu 
tlu . ..; NPgude.h tln l111periu de uma. rt·la~ao tias escolas 
de Jll'inu~ira.-; Jdras, e dos Pstutlos ntenores lH'l'
lt~llcenks ao mtulicipiu da C\1;·le e Província do Hiu 
tle Jatteiru........................................ :lüJ 

;'\. :~83.- DlPEHIU.- Etn 7 de Dt~zcmllro de 1832.- Or
dena que nas Adtninislrat_:fH~s dos Corn~ios n;lo st~ 
aoratu papeis feellatlos rruc figurem correspoudeneia 
~~ lll~ttt s1~ 1 cceiJatll uüjccto.; tiUC n;1o sPj:un rorre~-

• pundeneiil" ou jomars............................. 31iG 
;\. :lHL- (iUEHHA.- Em 7 de Dcze11t!Jro de 1832.-Sollre 

u pagamentu de despczas militares................ 36t'i 
~. 38:J.- GUI<:HlL\.- Em 7 de D,•zemhro tlc 1832.- OP

tel'lnina tfiW todos o.~ crupregados da Fabrica du 
P,llvora residam na mcsrH fabrica................. :~G7 

S. :mG.- GUEHHA.- Em 7 de lkzcrulJro de 1832.- Or-
rlPllil a snppre;bsào dos veneimeutos ele Auditor elll 
algulllas Pmvineias............................... tíHJ 

X. 387.- MAB!SfJA.- Em 7 tk lkzerniJro tle 1832.- Dt~-
li'l'lttill:l !Jtll' se parlicipe ao Juiz da AllalHlC'~!a a:~ 
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onft>ns t:\{Wdida." aos Colllr11andanles d11 ::.rrcoru
duuru de fr.trJI{llia, sobre o!Jjedo relaliro a algur11a 
~~utllarl·a~_:;ro, que lll'lle .... e ac!Je .•........•......... 

:"í. :l8H. - FAZE~D.\.- Ern W tlc DezPrnhro de 1832. -
!lnt~lara l(lW o dpspaelto dt' rePx porta~:<í.o so tPm 
lng-ar quando o., gencrus vüo consurllir-sn cr11 oulro 
purto, c n;lo a !Jordo dos navios de g'llt't'l'a estran-
gr•iro~ ............................ ................. . 

N. :lfl\l. - .TliSTICA.- Em10 de Dezembro de 183::!.-~landa 
organizar· uma st•et.;<lo tiP ea\·allaria de t;uanlas 
Naeiouaes na Jrognezia do Jar~arepaguá .......... . 

N. 390.- .JUSTICA.- Em 12 do Dczelllhro dn 1832.- l>e
elara ahi.rsiva e sent exeencJo a orde111 dn dia do 
(;enPral Labatut sobre polí'eia das povoaf'ües da 
eu marca do Crato c inspccr;:1o de proce."sos .. " ...... . 

~. 3\11.- FAZENDA.- Em !2 dP lJPZPIIIIJro de 1.8:12.-Br
l:orttlllellda aos Presidt~utes de ProYiueia a !llaior 
aetividatlc na prülll[Jta exectH;ao do regulattH~.nto 
de i4 de No\·eiJt!Jro ultimo sotm~ terrenos de uta-
riultas •••.•........•.............•.•..••.•..••...• 

~. a!i2. -l~IPEHIO.- Em !2 tk Dt~ZPmllro de 1832.-Sollre 
ajudas de custo aus Presidentes tle Provint:ia, e 
aos .Juizes uus Feitos da Fazenda ••...•.....•••.• 

N. 3B~L- Dli'EHIO.- Em 12 de ])pzerllhro dr 1832.-So!Jn' 
duvi1las a respeito das c•ic•i!:CICS de \'1\l't'adorcs c 
Juizes de Paz na capital da proviucia do Par;t ...•. 

N. 3\34.- L\IPEIUO.- Em i4 de BezcllllJro de 1832.-So!Jrc 
a arrccada~;1o f lo imposto da ag-uardente do eonsuiJJo 
nos HlUiticipios .•.....................••....•..... 

N. 39::i.- DIPEHIO.- Em H de Tl:~zentltro de 1832.-Sohre 
a erttpreza. de navcga~;1o dn Rio Uueo projeetada 
por .Ju;io Diugu Sturz .........•....••......•...... 

i\. 3\Jü. - .TUSTICA.- Em H de Dezembro dt~ :1832.- Or
dena. qnt) ;1s cartas de ap1·est~nta~iio dos Viganos 
continuem a pagar o:~ direitos na Chancellaria das 
ordens tnilitarcs ..•....•.•.•.•...•••••....•.•.•.. 

N, 3\)7. - JüSTICAc- Em H de Dr~zcmliro de 1832.- De
elara 1ptc aos Chefes dos Corpos das Guardas Na
cionaes eompctl~ defPrir jurantcHto aos Oíliciaes 
eleitos para as respeetiYas companhias ......... . 

,\. :3!18. - IMPEHIO. -·Em W de DczrmlJro de 1832.- De
r~! ara IIUE.) a escusa do servi\;o do cargo de Vcrl'arlor 
da Cantara 1\Jl!Hit:ipal, HO caso de recleit;;1o, nü<1 
aprorcita aos que scniri'Jil durante os impedi
llli'lltus un na fa.l ta. de outros, mas aos que serYircm 
drsdc o prineipio do 11Ha trienn i o .......•....•.•. 

:'\. :3!l9.- 1.\JPEHIO.- Ern :i~ de llezembro de 183.2.- De
clam 1pte n maior IJcm iple podem prestar as Ca
ntaras .Munir:ipa.cs ao ennrnter-eio 10 agrieultura, I• 
a refor11ta e abertura das estrada~ ...••.......•.. 

;\. '~00.- I~UEHIL\.-Em :W ile Dezl'llllH'O dn 1832.- Deelara 
qnr: as Yill\'as dos Otlieiaes ntorto~-> IWt co!llbatl', SP 
dl)\'e abonar os ~'"·"P'?I:tivos VI'Jll'illlt'lltos, t'llllfllanl" 
na1J p:ts . .;;IJ'I'Ill :1 :-:ep:unda<; llllJII'i:ts ..•..•..•.... , ... 
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DEClSÕES 

~. 40!.- MARI.~'HA.- c~J~suTti do-éõnsellw Supremo .Mi
litar de iõ de nezembro de 1832.-Sobre a preten· 
cão do Capitão-Tenente .Jorge Broom relativamente 
âo pagamento do valor da polvora consumida nas 
salvas que mautlou d:1r, por occasião da entrada 
do navio de seu coutmando no porto desta capital. 

~. !~0!.-MARI~HA.-Em l7deDi'ZCmbro del832.-De
clara em vigor as disJJOsições do Aviso de i!.l de 
Maio de !828 sendo nellas comprehendidos os presos 
de correcção •...•.....••.......•..•.....••••..•.• 

:'i. 403.- 1MPERIO.- Em i7 de Dezembro.de !832.- De
clara nu11os os exames de geometria feitos em 5 
de Novembro, no Curso .Jurídico de S. Paulo ••..•. 

-"' . .íO.í.- DlPElUO.- Em i7 de Dezembro de 1832.-.Manda 
estranhar aos Lentes do Curso Jurídico de S. Paulo 
pela intlulgencia com que se houveram nos exames 
dos annos lectivos .••.......•••.....•.•..•....•.• 

~. ~Oi>.- JUSTIÇA.- Em i7 de Dezembro de 1832.-Df'
clara que ernquanto não forem qualificados no ser
vico ordinario da Guarda Nacional, não devem a 
elle ser chamados os empregados publicos alistados 
na reserva .•...•...........••.•..•......••••..•.• 

~. !106.- IMPERIO.- Em :18 de Dezembro de 183~.-De
clara incompatível a accumulação dos cargos de 
Juiz Ordinario e Vereador ....................... . 

:-1. 407.- FAZENDA. - Em i8 de Dezembro de :l832.
Solvc !lu vidas a respeito do imposto dos dizimos .. 

.N. 408.- JUSTIÇA.- Em 19 de Dezembro de 1832.-De
elara a importaneia das forragens concedidas aos 
Instructores das Guardas Naeionaes, que tiverem 
cavalgaduras ................................... . 

~. 409.- l\IARINHA.- Em :19 de Dezembro de 1832.-Manda 
deseontar dos vencimentos de urn Sargento encar
regado do Trem de guerra a bordo de um navio da 
Armada, a importaneia de seu alcance, e declara 
que as salvas dadas ás fortalezas estão autorizadas 
pelo Decreto de 2 de Abril de 1762 ................ . 

N. 410.-l\IARINHA.- Em 20 de Dezembro de 1832.- De· 
termina que aos Almirantes, 0u Officiaes Generaes 
Comrnandantes de Esquadra, ou Divisão estran
geira, quando entrarem ou sahirem dos portos deste 
Imperio, se faça a continencia de salva, como se 
pratiea entre as nações da Europa •...•.....••.•.. 

~. 4U.- JUSTIÇA.- Em 22 de Dezembro de 1832.-Resolve 
duvidas a respeito das eleições, passagen~ e distri
buição dos Guardas Nacionaes .•.••......•....•... 

N. M~.- I.MPERIO.- Em 21 de Dezembro de !832.- Sobre 
a remessa á Seeretaria do Imperio da relacão das 
escolas de primeiras letras, e das aulas de estudos 
menores, em additamento á portaria de 6 do cor-
rente rnez ..•. , •..•.•........•......•....•....••• 

~. 413.- GUERRA.-Em 24 de Dezembro de 1832.-l\landa 
reQlamar qu;~lquer despeza policial feita indevida
meu te pela Repartição da Guerra ...•.•.....••... 

DECISÕES DE 1832. o 

• 

PAG5 

377 

37ft 

3~0 

381 

382 

382 

38a 

385 

386 

387 



INDICE DAS DECISÕES. 

PAGS. 

i\. U4.- GUERnA.- Em 2-í de Dezembro de !832.- D~
ter·ruina que os Otliciaes Eng-enheiros só recebam 
pela Repartirão da Guerra as vantagens que lhes 
eompetirem, (Juando cmp1·egados em serviço pura-
mente militar................................... 387 

i\'. ·Hll.- GUERRA.- Em 2~ de Dt'zcmbro de !832.- Indica 
as modifica~ües que se devem fazer nas tahellas 
ordenadas pela Cil'cular de 27 de Setembro de 
!831 ...••••••••••••.••••. , • • • • • • • • . . • • • . . • . • . • . • . 38R 

I\. 4JG. --JUSTIÇA.- Em 29 de Dezembro de !832.- Não 
~ompete aos. Juizes de Paz rondarem as patrulhas 
de Guardas Nacionaes empregadas no serviço de 
rondas c1.1jo detallle é da attrihuição da autori-
dade rnilitar ......................... ·-..... •• . . • . 389 

~. 417.- IMPERIO.- Em 29 de Dezembro de !832.- De
clara que não ha incompatibilidade na accurnula
ção do exercício do cargo de Vereado1· da Camara 
Municipal com o dos empregos de Escrivão do Juizo 
Eeclesiastico e da Collectoria.. . • . . • . • . • • . . . . . . . . • 390 



~ - ' \ ' . 

DECISÕES .DO (i O V E R NO 

.IJE 

1832. 

N. 1.-FAZENDA.-EM 2 DE JANEITlO DE 18320 

Provi<lrncia sobre o caso de não poderem ser embarcados em um 
sú 1lia to(Jos os gencros comprchendidos no mesmo despacho. 

Acontecendo frcrrucntcmcn.te não ser possível fazer-se 
~nt um só dia o embarque dos generos comprehemlidos 
em nrn dcspaêho, mórmente quando os generos vão di
rcctamenle dos trapiches para bordo das embarcações: 
o Atlministraclor de diversas rendas fique na intclli
gcncía de que neste caso não lhe serú o despacho remet
tido no dia seguinte pelo Com mandante do an,corauouro 
respectivo, mas sómentc qu:mdo se completar o car
rcg·amento do toda a quantiuado comprohcndiua no 
dt'sp1cho, o para so evitar alguma fraude, o dito Com
m:wtlant.c de cada vez que .se cmbarc:-~r alguma porçfro 



por conta, deverá pôr nota por ellc assigna(h- cmd 
l1a r c ou em tantos de tal mcz e an no- , a q ua I ser;\ 
collocada logo dclwixo da vcrb:l. lanç:~da na cos,la elo 
despacho, c que serve du gui:l ao que se omb;trca na
quella occasião. Desta maneira se entendcrú o disposto 
a tal rcspf'ilo nos D,'cretos Je 13 c 20 de Dczeml>ro pro
ximo p;J:::sado, o o dito Arlm1nistrador a~sim o commn
niear:i ao Commanclan Le do ancoradouro rcmcttcndo-Iho 
a cópia desta portaria. 

Rio Jc J(lneiro, 2 do Janeiro de 183~.- JJenwrdo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 2.-JUSTIÇA.-EJI 2 DE JANllRO DE 1832. 

Determina que nas rclaçücs mcnsacs dos presos se declare o 
crime, data da entrada na prisüo, estado do procesm, rnotiYO 
da demora c pena a que foram condcmnados., 

A Regcneb~ a quem foram presentes as relações dos 
prrsus Jos differcntrs Juizes Criminaes desta Côrte, ob
servou a falta ele declaração do tempo em que alguns 
entraram para as cauêas, bem como do mo ti v o da de
mora cxtraonlinaria do processo de outros, e convindo 
rrue o Governo scj::t informado em tempo destas e outras 
circumsUmcias para proviclenciar, como convier~ a hem 
tla administração da Justiça: .Manda a mesma Hegencía, 
em Nome do Imperador, que nas relações mensaes se 
declare: 1. 0 o cl'ime do individuo; 2. o o dia em que 
entrou para a cadt~a; 3. o o estado do processo, c se este 
se achar retardado, o motivo ela demora; 4. 0 a pena, em 
quo foi condemnado. O que participo a V. S. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 2 de Janeiro de 1832. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Paulo Figueirôa Na
buco de Araujo. 



iJú (JU\l!.í\;\.J. 

N. 3.-JUSTir,:A.-E\I 2 DE JA~lTW DE 1832. 

Proyldcacia a rc:-;pcllo tL> sustcnt0 elos preso3 polJres. 

Foi pr-esente ~ Hegencia, em Nonw do Imperador, o 
onieio de V. S. de 2.'} do passado, sobre o sustento dos 
presos, c llbnda a m: sma Ht>peueia quB Y. S. dô as 
lli'O\'idencias IH'cessarias p3ra que lodos os presos polJ,·es 
tenham ús nove horas da maullã allllO(O de arroz, 11caudo 
o jantar a cargo sómente da Santa Cas:t ua l\liseri
conli3. 

Deus Guaruc a V. S.-Paç0, em 2 de Janeiro de 18:12. 
- Diogo Antonio Fetjú.- Sr. José Paulo Figueirôa Na
Luco de Araujo. 

N. L-JUSTIÇA.-E~i 2 DE JANEIRO DE 1832. 

Manua :1ctivar o andamento dos processos de presos miscraveis. 

A llcgencia, a quem foi presente o procedimento de 
alguns Juizes que deixando em inteiro al.Jandono os 
pt·ocessos de alguns miseravcis, que por annos jazem 
nas cauêas contra touos os deveres da humanidade e da 
justiça, quando promptilmente se dú andamento a outros 
mui to mais modernos, não púLle deixar de estranhar 
esta desigualdade de proceder, que tanto exaspera a 
sorte tlaquelles, que por sua pobrez:.1, ou falta de re
lações sJo esquecidos, tendo ai i ás as Leis providenciado 
c mui to rceommendaclo a causa das pcsso::~s miseravois; 
Manda, portanto~ em Nome elo Imperauor. que V. S. 
faça, que os Juizc~s, promovemlo com o z;elo c actividade, 
que as Leis lhes incumbem., os processos dos presos mí
sera veis, não clêm júma is preferencia no julgamento 
senão úquelles, que por sua an tiguicladc o merecertm, 
para quo desta sorte, s:llvando-se o credito do M:J.gis
trado, evite-se ao mesmo tempo a queixa de tão injusta 
desigualdade. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em _9 . . . . · ro ele 1832. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Jooé_Patrlo F~u ···a Na-
buco de Araujo. · ·' 'í-1.::17;:-~ J/1 ~ 
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N. :.i.- JUsTIÇA.- E:\r 3 DE J.\l\Emu uE u~:J~. 

J)eelara que as irmamladcs não tem necessidatle de liet·w:a para 
organizarem e uniformizarem a sua sociedade rcligio~a, cout
petindo ao Bispo wgular dentro dos templos o que fúr relativo 
ao culto. 

Illm. e Exm. Sr.- A Rcgcncia, em Nome do Imrc· 
rador, Manda rcmettcr a V. Ex. o requer i men to incluso 
e mais papeis a cllc annexos do:> irmãos da confraria de 
Nossa Senhora das 1\Iercês crecta na sua c::1pclla da vil la. 
de Sabarú, pedindo que a mesma confraria, seja elevada 
a Ordem 3.\ e que em lugar de opas possam usar de ha
Lilos talarrs. E Ha por bem que V. Ex. f~1ça drclar;l'i' 
aos suppJicantes que não têm necessidade de licença 
para organizarem e uniformizarem a sua sociedade re
ligiosa, declarando igualmente ao Dispo dessa Diocc::;e, 
fJUe é de sua competencia regular dentro dos templos 
tudo quanto fôr r ela ti v o ao culto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em ;~ de Janeiro de 1832.-Diogo Antonio Fcijo.- Sr. 
Presidente da Província de Minas Gcraes. 

N. ü.- JUSTIÇA.- El\1 :} DE JANEinO DE Hl:J~. 

Declara que sú os alistaclos nó servi<::o onlinario da Gnanla Na
cional po(lem \·otar c ser votados para OHlciacs, Oiliciacs in
feriores c CaJJos. 

Foi pre::cntc ú Hrgencia o seu ofl1eio de 1:~ do mrz 
Jlassado l:cr:.nmtando se os cicl~HI;ics comprclJcndidos na 
lista da rrsen a do~. GuanLls Nacionacs poc!cm S('l' vo
Lldus para OHici<lcs, Ofliciacs inferiores e CalJOS; e lU anda 
;1 mesma Hcgcncia, rm Nome do Imperador~ responder a 
Ym. que só os ;distados no serviço ordinario podem ser 
'o lados, e votar para lars postos. 

Ueus Guardo a Ym.-Palacio elo lUo (]C Janeiro~ em 3 
tio Janeiro do 1832.- Diogo Antonio .Fcijó.- Sr. Juiz de 
Paz da freguczia do .Mangara tiJJa. 
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N. 7. -FAZE:\fUA.-E:\1 :; nE .1.\.""Elltu D!~ un::?. 

ProlliiJ:2 a cx.p:1t'!ar;;io d:~ 111Ucd:1 JJat'ion:ll d:• uns p:na outro:.> 
p ll'to.; do Impcriu em cmJJatc;u~ücs cc;trangeiras. 

llenL1rdo Pereira de Va:::;eonecllos, do Conscll10 de Suct 
1\IJg-c:-;tadc o ImpcraLlor, Mintstro c St'cr·etario de E-;L.do 
dos Nc0.·ocios da FJzenda c Presidente do TIJcsouro :\:a
dona!: Faço saber ú )unLt d:t F<W'lltb da Província 
t!e ......... , que lendo-se rcmettido ao Conselho da 
Fazenda para consultar o oHlt:io do Presidente da Pro
vincia de Pcrnamlmcode n.o Jt> de 2;; dt~ .Jullw do anno 
Jlassado, úl'erca do desembarque naquclla Provineia de 
lJOrdo da polaca llcsp;llllJOlê no~ario tla quantia de 
H:OOO,~OCO em moeda de cobre comdcspaelw da Mesa ele 
Ji versas Hcnclas d cs ta Curte: Honvc por hem a Hegencia, 
em Nome do Imperador, Conformando-se com o parecer 
do mesmo Conselho, Hosolvcr em 2U de Dezembro ultimo, 
que a faculdade concedida a qualquer embarcação es
Lrangeira de exportar mooJa na('ional dos portos deste 
Im pcl'in, se nüo pó,Jc en tcnd e r p;1 r a J eva l-a de uns p.1ra 
O'llros portos dclle l1ara alti a dcscmlnrcar, por devet· 
rons ick rar-se a moeda nacional H as a e t uacs c ir cu m
s!aneias, dentro do mesmo Impcrio, como verchdciro 
genero commerci~ll, ou mct·cadoria, fltte faz parte do seu 
eommereio costeiro ou de cahotagcm, VOL1ado aos estran
geiros; Heando portanto prol1ilJido dar1ui em diaute 
semcllwnto commcrcio ús embarcações estrangeiras, 
tendo porém valid:tde os dcsrwcllos anteriores que o 
pcrmittira:n, lrvilntantlo-so por consequcrJcia as lianc:as 
prd'tadas. O que etu:1prirú. João Hodrignesda Silra a fez 
no Hio dn J:mciro, em :3 de Ja nciro de lt5:~2. Caml ido Cal
deira de Souz:t, Ajudante do Contador Geral, a fez escre
Yct·. -JJcrnardo Pereira de Yasconceltos. 

N. 8.- F}.ZENDA. -E:,I ;~ D~---n~ .n-;3~. 

,·:·---~ ProllilJC a Clll.l'ada de uwctb (lc eol;rc do etlll.liO liJ,.<"i}.l.lh .VÍlHh 
(lü (llutlquer parte de fl)~·a do Imr:crio. -·/ ~:'J . 

' ·..".f' ·, .. ' ., 
lllm. c Exm. Sr.- f:hcg-zH\Llo ao conhccimcffto \t\1 

Hegcuci:l, em Nome do llllpcr;tdlll', por uflieio do P~i\ 
dculc lla Província do llio Gralldl' de S. Pedro do -~l \ 

::;? ! ' . J:::t:l'J 
' . ''.'()·.'' ·. . ·-.) * 

"-.---



DECISÕES 

de 2ü de Sclembt·o do anno proximo passado, haverem-se· 
introduzido por clifl'erentcs pontos da mesma Província 
avultadas sommas ele mocua do cobre de cunho do Irn
perio vindas elos E:-5taclos -viziuhos; c convindo acautelar 
a introducçào da moeda falsa em prejuízo das transacções 
commerciaes, c da Fazenda, como tem já a(~ontecidoJ 
semlo a~saz custoso extremai-a da verdadeira: Deter
mina a mesma Regeneia que V. Ex. tome as precisas 
medidas para que não se admittam nessa Província as 
uil:lS mocuas de CObre do cunho nacion~l vindas de qual
quer parte de fóra do Impcrio. O que se ha por muito 
recommendado a v. E'\. para sua devida exccuçiio. 

Deus guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de l1neiro, rm 
3 de Jc~neiro ele 1.832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos~ 
-Sr. Presidente ua Província do Espírito Santo . 

.:í'I:A:PJ.\:f\:.f''d~:ft 

N. n. -F AZE~DA .-El\1 3 nE JANEIRo nE 1.832'. 

Estende a providencia da arquca~ão c numeração aos barcos e· 
saveiros emprcgado3 no carregamento elos gencros despachados 
pelo Consulado. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo nccess:-~rio a bem ela arre
cadação das Hcndas NacioiJacs, que se estenda aos barcos, 
c saYeiros, que se ernpregam no carregamento dos ge
neros despacllaLlos pelo Consulado~ a providencia de 
serem numerados e arqueados pelo Arsenal de .MariJ.ha, 
bem como já se determinou para os que se occupam 
na descarga das embJ.reações; rogo a V. Ex. queira 
expedir llS suas ordens ao Inspector do clilo Arsenal 
para que alli mande pôr os numeros, e fazer pratica
mente com linguado~ de ferro a arqueação dos ditos 
barcos c saveiros, marcantlo-se gradualmente na crena 
tanto na prô:~, como na pôpa, assim as pollcgadas ele 
agua, que mergulham ao passo que receberem carga, 
como o peso correspondente em quintllcs. Esta ar
queação será feita á vista ele uma relação, que o Ad
ministrador do Consulac.lo ha de remettcr ao dito Ins
pector, com os numerus, que devem ter as barcas e 
saveiros, e o nome de seus donos. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paco. :3 do Janeiro ele 1832. 
-Bernardo Pereira de Vascon.ceÍlos.-Sr. Joaquim José 
Hodrigucs Torres. 
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N. lO.-FAZE~DA .- E~t li D8 JA~ElRO DE 1.832. 

D~clara ncccssaría a arrplC:1Ção (lo' harcos rle descarga como 
meio <lc verificar o peso c <ruanlitladc de certos gcneros mui 
pesados c volumosos. 

Da resposta de V. S. ao Aviso~ que hontem lho di
rigi (*),vim no conhecimento de quo tom siJo até 
agora inutil a arqueação, qno se mandou fazer 1las 
barcas de descarga, qne sen,om nessa Alfandcga. Pa
recia não set· ncccssa!'io explicar, ryue aquella provi
dencia foi dada com o fim de se verificar com faciliuaclc 
o peso, c fjuantidaclc de certos generos mui posados c 
volumosos, que se despacham pela estiva, como barras 
de ferro, sal, o outros semelhantes, evitando assim a 
fraude, que nisso se fazia, c o processo assaz L r aba lhoso 
de os pesar nas b:llanças ordinarias. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, 1, de Janeiro de 1.832. 
-Bernardo Pereira de Vascortcetlos.- Sr. Conselheiro 
Juiz tl a Alfandega. 

N. i 1.-F AZENDA.- E~l !j, DE JA~EIRO DE 1832. 

Declara que não cst~lo sujeitas ao pagamento de direitos as mer
cadorias impodatlas em uma Província flUe os tiverem pago 
em outra, embora menores pela differcnça das pautas. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de 
Sua 1\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias ela Fazenda e Presidente do Thc
souro Nacional. Faco saber á Junta da Fazencla da Pro
víncia elo Parú, quê sendo presente ú Rcgcncia o seu 
oflicio n. o 8 uc 27 de Julho do anno passado, em que 
rcnlle conta da resolução que tomou sobre o pag·a
mento elos direitos das mercadorias ahi importadas, 

(") V. S. me informe se se acham numeradas c arqueadas pelo 
Arsenal de .Marinha todas as lJarcas empregadas na descarga 
das embarcar,õcs, e se dessa providencia se tem feito o uso con
veniente no "llespaclw de estiva. 

Deus Guan1e a V. S.-P,u:o, 3 de Janeiro de 1832 .-Bernrmlo 
Pereim dt' Vasconr~t'tlos.-St< Conselheiro Juiz da Alfandrga. 

r• ? • 
f ' ' 



DEct-:lít::-:. 

qne jú os live~~('m p:1,!/(J~ c•m onl::1 Pro\Íllt'Í:J.. com t)H
fet'i'!!Ça proveniente dos s:'lrs Y:llorrs, n;;s rrspccliv:1s 
p:mt:;s, M:mcla,cm ~omr do Imprrador, Tkcl:lr:Jl' :'1 mesma 
Junta, que não tem lugar scmell!anle cleliiH•rar,:ão, ror 
<'"l:tr em <lirect:1 orposiçilo :10 disposto no Decreto de 
1:1 de .Maio do 1821, c a pratica que~ na conformidade 
drlle, se observa na Alfaw!cg:1 desta Cidade, c por isso 
n:io púde sustcntar-s1: emqnnnl.o n:In houver disrosic:io 
lt''2·isl:ltiva, qnr instaure a do art. 10 tlo AlvaJú dc"2:) 
dt· Abril t1e HH8, fJUt~ aliús parct~C a mais rnoavcl, e 
justa por mais COitf'orme com :1s h:1ses do imposto. 
O que se lhe rwrticipa, pnra sua intellit.tenci:t e cxe
rtH'fi:D. Felicianoda s:l\-a Gome:~, a fc?. no IUo tll' Janeiro 
~·m· í de Janeiro de 13:1:2. c~mditlo Cald(·ira dn Sonz:-~, 
:\jndante do Contador Geral, a fez escrercr.-Bcrnnnlo 
fir'tr'Írrt de Yosconrclios. 

~. 1:2.-JlíSTIÇA.-E\1 1 DE J.\NEIIlO DE lt332. 

Manda ouvir por e.;cripto aos .Jnizcs que impozcram penas cx
ec3si\·as a réos de crimes do art. 207 do Codígc Criminal, e 
que, com viola~;1o da Lei de G de .Junho de 1831, os conser
vavam na prisão injustamente. 

Tendo o Codigo Criminal no .1rt. 207 decretado scs
sen ta cl ias de prisão, mllx imo ela pena, aos que masscm 
de armas o1Tcnsivas, c vinte c quatro dias aos vadios, e 
ainda esta depois de advertidos; e constando pelas re
lações mens0c:; dos presos , que mui tos capturados 
antes da Lei do 26 ele Outubro, c depois da do G de 
.Junilo <.lo anno proximo passado, que marcou para 
crimes scmclllantes o processo verbal c summarissimo, 
se conservam presos contra o art. 179 ~ 9. o da Con
sLitniçãQ, tendo já soHritlo muito maior pena do que 
aq uella em que deverão ser comlemnados; e o que é 
mais, tendo sido jú algans sentenciados a quatro c seis 
mczcs contra os supracitados artigos do Codigo Cri
minal: Querendo a Hegcncia, em Nome do Imperador, 
providenciar quanto em si couber, vara que os subllitos 
do Impcrio, não sejam opprimidos arbitrariamente com 
mcnosci.lbo ela Constituição c das Leis, Manda que V. S., 
ourindo vor escript.o aos .Juizes~ que tacs scntcnç:1s, 
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proferiram, c que por niTo seguirem o determinado na 
Lei de G de Junho, têm injustamente conservado em 
prisão os rt>os, informe com seu parecer a este res
péito e com brevidade. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 4 de Janeiro de 183~. 
-Diogo Antonio Feijó .-Sr. José Paulo Figueirôa Na
buco de Araujo. 

N. 13.-GUERRA.-Ei\l 4 DE JANEIRO DE 1832. 

l\Ianda dar pelo Commandante das Armas um passe de viagem 
ao3 Officiaes do Exercito que forem em serviço para fóra do 
Rio de Janeiro ou que se recolherem ás suas províncias. 

Respondendo ao objccto do officio de V. S. de 19 
de Dezembro do anno findo, tenho de communicar-lhe 
que aos militares mandados em serviço para fúra da 
Província do Rio de Janeiro, ou recolher-se ás suas 
Províncias, ser-lhcs-ha dado um passe pelo Comman~ 
dante das Armas da Côrlc que jámais deverá con
templar no mesmo passe individuo que não seja mi
litar, c nem dar este aos militares, que com licença 
tiverem de sahir barra fóra, pois que estes devem 
requerer passaporte da Se c reta ria de Estado. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 4 de Jane!rO de 1832. 
-Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. Antero José 
Ferreira de Brito. 

N. 14.-FAZENDA.-Ell 5 DE JANEIRO DE 1832. 

Declara que o meio soldo dos militares fallecidos antes da Lei 
de 6 de Novembro de i827 deve ser abonado desta data; que 
perdem as vi uvas que se casam embora com militares; e que 
não é extensivo á'> vi uvas dos Cirurgiões e Secretarias dos ba
talhões. 

I IIm. e E:<m. Sr.- Tendo sido presente á Regencia 
o o meio da Junta da Fazenda dessa Provincia n. o 62 de 
14 de Outubro do anno passado ácerca dos esclareci
mentos requisitados pela mesma sobre os tres seguintes 
DECISÕES DE {832. 2 
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ohjcctos: 1.. o Se o vencimento do meio soldo de que tra
ta o art. 2. o do Decreto de 6 de Junho ultimo deve con
tar-se da data da Lei de6de Novembro de 1827, quando 
os omciaes tiverem fallecido anteriormente, ou do dia 
do fallecimento: 2. o Se as vi uvas que passam a segundas 
nupcias com militares devem ou não continuar na frui
ção do meio soldo, que obtiveram por obito dos seus pri
meiros maridos: 3. o Finalmente se a concessão do mesmo 
meio soldo é extensiva ás viuvas dos Cirurgiõcs-móres, 
Cirurgiões-ajudantes c Secreta rios doshalalbões: J.la por 
bem, em Nome do Imperador, que V. Ex. commnnique 
á mesma Junta~ quanto ao primeiro artigo que a Hesohi
ção da Assembléa Geral de 22 de Novembro do anno pas
sado providenciou sobre o negocio em questão; <lecla
ranclo quanto ao segundo que o favor da Lei eleve cessar 
logo que a agraciada passe a segundas nupcias; c r ela ti
vamente ao terceiro, que a Lei não contempla taes viuvas 
como me foi participado em Aviso da Secretaria de E;;
tado dos Negocios da Guerra dc3 do corrente. (*) 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
5 de Janeiro de 1832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 15.-FAZENDA .-EM 7 DE JANEIRO DE 1832. 

Os empregados que servem conjunctamente os seus lugares com 
o exercicio no Conselho do Governo devem perceber os seus res
pectivos vencimentos e adiaria de Conselheiros. 

lllm. e Exm. Sr.- Requerendo o Padre Francisco 
Ribeiro Pinto_, Vigario da Vara dessa cidade, as nccessa
rias providencias anm ele ser embolsado do resto de sub
sidio que venceu como C0nselheiro desse Governo nas 
sessões ordinarias do anno de 1829, visto ser-lhe recu
sado pela Junta da Fazenda respccti,,a não obstante re_
conhecer a divida: A Regencia, em Nome do Imperador_, 
Ha por bem Determinar, que aquellcs que servem con
junctamente os seus lugares, com exercício no Conselho. 

(") Não vae publicado o Aviso da Guerra de 3 de Janeiro, por 
ser sua integra a mesma do aviso da Fazenda. 
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devem perceber os seus respectivos vencinentos, e a 
diaria de Conselheiro. O que participo a V. Ex. em con
formidade do Aviso da Secretaria de Estad·) dos Nego
cios do Im per i o de 29 de Dezembro ultimo 11ara o fazer 
constar á Junta ela Fazenda dessa Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
7 ele Janeiro de 1832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
-Sr. Presidente ela Pro v in c ia do Espírito Santo. 

N. 16.- JUSTIÇA.- Eu 7 DE JANEIRO DE 1832. 

Declara que sem ordem do Juiz, nenhum Guarda Nacional, seja 
qual fôr a su~ graduação, póde proceder a acto aig·um judicial, 
a não ser a prisão em flagrante delicto. 

Constando ao Governo que um Oillcial inferior do ba
talhão ele Guardas Nacionaes da Freguezia do Sacramento 
dera busca em algumas casas por ter noticia de haverem
se nellas occul ta elo alguns dos malfeitores fugidos elas 
prisões da Ilha das Cobras, c que por esse mo ti v o prendêra 
alguns indivíduos suspeitos ele lhes d<lr eseapula; que 
dando de tudo parte ao respectivo Cornmmdante não 
tlzera este o seu dever em não reprehender e instruir a 
seu su h alterno de q ne, fosse qual fosse o seu patriotismo 
e zelo pelo bem da ordem, não devêra arrogar um direi
to que é privativo da autoridade judicial nos casos e 
pela fórma prescriptn pelas Leis, antes passou a ofílciar 
ao Juiz de Paz da mesma Freguezia snppondo valiosas as 
prisões arbitrarias feitas pelo dito Official inferior: Man
da a Regencia, em Nome elo Imperador, que V. ~- faça 
saber ao dito Commandante quanto lhe foi desagradavel 
este seu proceder, que aliás deve imputar-se a descuido, 
a t tcn tas as proYas que tem ela do do seu respci. to á Consti
tniç:io e ús Leis; c bem assim que V. S. faça declarar 
que nenhum Guarda Nacional, seja qual fôr a sua gra
ctu:lção, póde sem crime proceder a acto algum judicial 
a não ser a prisão em flagrante delicto, sem ordem do 
Juiz, e que tendo a Lei c0nüado armas á cidadãos esco
lllidos, devem estes pr·estar-se a qu:Jlquer requisição da 
autoridade judicial, independente de lhe ser ordenado 
pot' seu superior a íirn de ter-se com promptidão o auxi
lio neccssarío para a execução das Leis, e que lhe faça 
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conhecer que todas as vezes que o cidadão abandona a 
Lei para seguir os proprios sentimentos tem entrado na 
carreira da arbitrariedade á qual segue-se a anarchia ou 
o despotismo, seja qual fôr o pretexto em que se funde, 
e que o Governo espera, que os Guardas Nacionaes con
tinuando a ser o apoio da Lei e a confiança dos seus con
cidadão~ não dêm motivo verdadeiro á censura de ini
migos da ordem e da tranquillidade publica. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 7 de Janeiro de 1832. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. José Maria Pinto Peixoto. 

N. 17 .-JUSTIÇA.- EM 11 DE JANEIRO DE 1832. 

Os Juizes de Paz só devem intervir nas questões dos particulares 
quando conhecer que do desforço pessoal póde resultar qualquer 
desordem. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o requerimento incluso de Luiz de Souza Barboza 
Ro~ha, queixando-se de que indo demolir as bemfeitorias 
feitas no seu terreno pelas intrusas Agueda Maria, e Rita 
de tal, aconteceu achar opposição por ordem de Vm. 
quando tratava de levar a e fiei to as que pertenciam 
aquella depois de ter conseguido nas desta, Ha por bem 
Mandar-lhe declarar que em casos semelhantes é do seu 
primeiro dever conciliar as partes e só intervir em taes 
questões quando conhecer que do desforço pessoal póde 
resultar qualquer desordem. 

Deu~ Guarde a Vm .-Pala cio do Rio de Janeiro, em 
:li de Janeiro de 1832. - Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Juiz de Paz de 1\ferity. 

N. :1.8.-JUSTIÇA.-EM 12 DE JANEIRO DE 1832. 

Resolve duvidas sobre a eleição para os poEtos das Guardas 
Nacionaes. 

Foi presente á Regencia o seu officio de 8 do corrente 
pedindo esclarecimentos sobre deverem ou não entrar 
na eleição dos Officiaes e mais postos das Guardas Nacio
naes dessa freguezia os cidadãos que servem de Delegados 



.. 
DO GovgRNO. 13 

do Juiz de Paz, Juiz ordinario, etc : e Manda a mesma 
Rrgeneia~ em Nome do Imperador, declarar a Vm. para 
sua intclli~encia, que só devem votar e ser votados os 
comprehendiuos na lista do serviço ordinario e que os 
Delegados e CJUaesquer outros empregados que interina· 
mente servem empregos publicos podem tambem votar 
e ser votados para os referidos postos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro~ em 
12 de Janeiro de 1832.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Juiz 
de Paz da Freguczia da Villa elo Pa ty do Alferes. 

N. 19.-MARINHA. --El\1 12 DE JANEIHO DE 1832. 

Manda abolir a cobrança de emolumentos pelas matriculas de 
equipagem das embarcações; 

• 
111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao ofllcio, que 

V. Ex. me dirigiu com data de õ do mez passado sob n. • 
120, relatiYamente á cobrança de emolumentos peJas 
matriculas de eCJuipagem das embarcações, de que trata 
a Carta de Lei de 10 de Setembro de 1830, .Manda a Re
gencia, em Nome do Imperador, signilicar a V. Ex. que 
apezar de que até 2~ daquelle mez se receberam com cf
feito taes emolumentos nil In tendcncia da Marinha desta 
Côrte, toda via o Governo julga i Ilegal esta pratica, e 
como tal a mandou abolir. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palado do Rio de Janeiro~ em 
:12 de Janeiro de 183~.- Joftquim José Rodrigues Torres. 
-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 20.-JUSTIÇA.-E:tn 13 DE .JA~ElRO DE 1832. 

Ao Prelado Diocesano corapete obrigar os seus subditos ao cum
primento das Leis religiosas. 

lllm. Exm. Sr.- Sendo prescn te á Regencia o officio 
de V. Ex. de 3 de Novembro do anno proximo passado 
acompanhaúo da representação de Lourenço Martins 
Ferreir<l~ c outro~ caixeiros de negociantes dessa cidade, 

f l ~/ 
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pedindo providencias 11ara que cesse o costume intro
duzido de terem os negociantes suas lojas abertas nos 
domingos e dias santos e os representantes nellas em
pregados, contra o preceito elo Dr.calog-o: Manda em No
me do Imperador, cornmunicar a V. Ex. em resposta ao 
dito officio, que não podendo pela Constituição ser pessoa 
alguma constrang;icla por motivo de HeligiJo~ ao Prelrulo 
dessa Diocese compete, por meio de penas rspirituae~ 
obrigar os seus subditos ao cumprimento das Leis reli
giosas; o que V. Ex. fará constar aos representantes. 

Deus Guarde a V .Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
1:{ de Janeiro de i832.- Diogo Antonio Feijó. -Sr. Pre
sidente da Província de 1\la to Grosso. 

N. 21.- GUERRA.- E:u 13 DE JA~EIHO DE 1.832. 

Declara que o disposto na Portaria de 20 dooutubro do anuo 1lndo 
~ícerra tle etapas não se cntcndt~ eorn os Ofiieiaes, visto que a Lei 
nflo l!w:c; eoneedc sen~o e1n eampanlw; e declara a rrucm so 
tlcH'lll allouar as forragcu,;. 

Illm. e Exm. Sr.-Hnvcnclo Custodio Luiz tl c Azevedo, 
Alferes Ajudantn do Regimento dn C:lvallaria Lig1•ira 
11.

0 11 do 2.a Linha do Exercito, diri.~·ido á lmp:•rial 
Prcsenl;a um rt'fJueri meu to para se I h e IH andarem abona r 
raçücs de etap.t e forrag!'ns por se consitlL•r,a· nas cir
eumslaneias elas praças quo 1lz2ram o o])jPcto da Por lar ia 
do 20 de Outubro do anno !indo, dirigida ao Vice-Pre
sidente des~a Provineia do Espírito Santo, HcsolYen a 
Hegenci:1, em Nome 1lo Imperador, que o disposto na di ta 
Portaria itccrca <11• cLlp:ts não se entende com os Offlci;Je~, 
'isto fJne a Lei não lh'as concede senão em campanha ; 
f~ quo as forragens sejam a!Jonadas n~To s!i aos Majon·s c 
Aj udan tos, a quem a Lei d;'t t:1cs vnncimen tos, como 
a todos os imliYiduos montados dos Corpos de Mili<'ias, 
no ca3o pol'ém do se acharem os tcs em ser viço a c ti v o, 
em que \'Cll(am soldo, como a Tropa de Linha. O qac 
varticipo a V. Ex. para seu eonlteeimcnto e go,·erJ:o, 
c para poder ncslc sentido defer-ir ao supp!i('ante. 

Dons Guarde a V. E'\.- PJhu~io do Rio de .bn('irn. 
em 13 d1' Janeiro de ts:u .-.Manoel da Fonseca Lima é 
Silva.- Sr. Autouio Pinto Cil:dwrro da Gama. 

·A 

• 
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Mancla extinguir os f:orpo;; 111• :\filir.i:-~s, c Onlcllanr::-ts. 

A Rrgcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Faz saber ú Yós, Com manclan te das Armas da 
Cúrtc c Provi nc ia, q u C1 em observanc ia elo :n· t. 11:0 da 
Carta <le L0i <1r 18 dn Agosto do anno pa.-;;s::l<lo, que manda 
errar as Guardas Na.f·ion:-trs, Determina que fiquem ex· 
ti netos todos os Corpos de .Milícias c Ordenanças, logo que 
rm cada um dos mntlicipios de que forem rsses corpos, 
se tenh;nn organizado as 1;uardas Naciouaes. Cumpri-o 
:1ssim. A mesma Hegencia o mandou pelos membros 
do Conselho Supremu l\Iilit:lr alJaixo :1ssignndos . .João 
.Jncques da Siln Lisl>na a fez nesta Cürtu n cidade do 
Hio de .hneiro :10s quatorze dins do n;ez de Janeiro elo 
anno do Nascimento dt~ Nus;;o Senhor .Jesus Christo 
du 18:~~. Nu impedi mcn to tlo SccrcLlrio de Guerra, All
tonio Haphacl da Cunha Cabral, Ofllcial-maior, a fiz 
f•sncn·r e snhsrTe\"i.- Bariio do Passeio Pu!Jiico.
Fnnciseo Maria Tcl!r;-;. 

:\Jan<la :ilJnn:u· aos Offieiars do Eslatlo Maior não cmprrg:ldl).;; •I 

suldo por inteiro. 

111m. c E\:m. Sr.- Rcsolvenclo a RC.Q'Cllcia, em Nome 
do ImperaJor, que fique sem cl'feito n Portaria dirigida 
em 2 de Agosto (lo anno proximo p;)ssaclo ao Comrnan
dante das Armas dessa Província de 1\Iirns G,·~rars, na 
qual se drlerminúra que os Oriiciars elo Estatlo Maior 
não cmpreg:Hlos, fossrm considrrarlos com licença com 
meio soldo~ assim o participo ú V. Ex. para que expPça 
as convenientes ordens, a lim de continuarf'm taes Ofü
ci:~es a pPrcrber soldo por intt•iro, ú cxcrpção dos que 
estiverem cffectivamcntc coin licença de mc1o soldo, se 
algum houver nesse caso. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pahcio do Rio r1e Janeir·o. 
em 11, de Janeiro de 1832.- Manoel dn Fonsf!Cct Lima e 
Silva.- Sr. i\tmoel Ignncio ele Mello e Souz:L 



lo DECISÕES 

N .2lL- JUSTIÇA.- E~I 14, DE JA~EIRO DE 1832. 

Não podem ter efTeito as medidas tomadas pela Junta Policia 1 
que não Yersarcm sobre execução de Lei ou Postura. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem fui 
presente o officio que Vm. me dirigiu na data de 26 de 
Dezembro ultimo, acompanhando a cópia da acta da;; 
deliberações tomadas em 20 do mesmo mez, pela Junta 
Policial_ dessa vil la, Manda responder á Vm. que a:-; rre
didas tomadas pela Junta, não sendo sobre execução ele 
Lei ou Postura, não podem ter effeito. mas que devem 
ser levadas ao conhecimento da respectiva Camara Mu
nicipal, a quem compete por suns Posturas, providen
ciar sobre o objecto dellas, puccendo-lhe conveniente~ 
e sendo sobre pessoas suspeitas, ou injurias, o Codigo 
Criminal tem sufficien ternen te providenciado, e as L e i' 
de 6 de Junho e 26 ele Outubro do anno p:lsS::Hlo, desi:I
nado Juizes e marcado o processo. O que Vm. fará constar 
il referida Junta para sua intelligencia. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
l~ de Janeiro de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Pre
sidente da Junta Polici<ll da Villa de S. João Baptista 11:! 
Barra dos Campos de Goitacazcs. 

N. 2tL-JUSTIÇA.-El\11.~ DE JA~EIRO DE 1832. 

Não perdem a praça nem a antiguidade no corpo a que pertencem, 
os Ofliciaes de 1. a Linha empregados no serviço das GuardaA 
:Municipaes. 

Illm. e Exm. Sr.- A H.egcncia. em Nome do Im
perador, a quem foi presente o officio de V. Ex. tle 20 
do mez passado sob n. o 77, dando conta da resolução 
tomada em Conselho, sobre a organização do Corpo 
das Guardas l\lunicipacs Permanente.-; nes~a Provinci:l : 
Manda responder a V. Ex., que attento o estado das 
finanças só poderá pagar á 300 praça~, e que para 
definitivamente ser approvado o soldo das mesmas c 
dos Officiaes, é nccessario que V. Ex. informe se para 
maior conveniencia da Fazenda Publica, bastará que 
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r,:ula r,omp:mhia tenlu unicamnnlo os dous Comman
dantes, não sendo preei:-;o o tlo corpo, visto que este 
dovor;'t estar sempre d1~stacado por companhias ou es
quadras em di f'ferentes pontos lla Pl'ovincia, quanto 
porém aos Officiaes ele L a L in h a que V. Ex. empregar 
no serviço Llas mesmas Guardas l\'lunicipaes, estando 
Pm commissão~ não perdem nem a praça nem a anti
guidade elo corpo a que pertencem. 

Deus Guarde a V. E"-.- Palacio llo Rio de Janeiro, 
em 14 do Janeiro tle 1832.-Diogo A.ntonio Fl'ijú.- Sr. 
P:'t'siilt'nle da Província <le l\1in:1s. 

N. 26.-FAZENDA.-E,l l!t, DE JANEIRO DE 18:12. 

Heg-nlamtmto para a arrrcadação de varias impostos pelas Mesas 
de tliYül'Sas nen<las e Collcetorias. 

Burnanlo Pereira Llc Vasconcellos, Presidente do The
sonro Nacional, para melhor execução do art. ;)4 da Lei 
dr, Hi de Novembro de 1.831, ordena se observe o Hegu
hmcnto seguinte. 

Art. t. o Fica encarregada ás :Mesas de diversas 
Hemlas nos lugares, em que as houver, e <luas leguas em 
volta, e à Collectores com Esai vãos de r ceei ta, nos lu
gares~ em que as não houver~ a fiscalisação, e cobrança 
dos impostos seguintes: 

Sizas dos bens de raiz. 
Meias sizas dos escravos latlinos, e embarcaeõcs. 
T rnpostos denominados do Banco. · 
Impostos sobre os botequins, c tavernas. 
Taxa das heranças, c legados. 
Se llo dos papeis. 
Não se comprehenuem nesta disposição aquelles 

impostos, dos aqui mencionados, que por Lei já esti
verem, em alguma parte tlo Imperio, a cargo de outras 
autoridades, que não sejam Juizes territoriaes. 

Art. 2. o Os Collcctores~ e seus Escrivães serão no
meados pelas Thesourarias das Províncias, que para a 
nomeação poderão exigir informações das respectivas 
Camaras Municipaes; e serão tantos, quantos se jul
garem nccessarios. Se panwer conveniente podcrú este 

DEl~I~ÕES DE 1832, ;~ 
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encargo anncxar-se [WS actu:ws Collectores da decima 
dos predios urbanos, c seus Escrivães; e tanto uns, 
como outros serão conservados emquanto bem ser
virem. 

Art. 3. 0 Emquanto se não organizarem as Thcsoura
rias Provinciaes, serão desempenhadas as disposições do 
artigo antecedente pelo Tribunal do Thesouro na Pro
víncia do Hio de Janeiro, e pelas Juntas, e Administra
ções ele Fazenda, nas outras Províncias. 

SIZ.\S E :\I ElAS SIZAS. 

Art. 4. o Regular-se-hão os Collectores na fiscalisação, 
e cobrança deste imposto, pelos Alvarás de 3 de Junho 
de 1809, de 2 do Outubro de 18H, de 20 de Outubro de 
1812 § 4. o, e de ü ele Maio de 1814; Decreto e lnstrucções 
de 4 de Fevereiro de 1823; Resoluções de 16 de Feve
reiro, e 16 de Setembro de 1812, de 17 de Novembro de 
1824, e de ~ de Dezembro de 1827; e pelo que ora se 
dispõe neste Regulamento. 

Art. 5. o Para o expeclien te desta fiscalisação, e co
brança, cada um elos Collcctores terá tres Iivros 1 o da 
receita, o da lembrança, e o da matricula elos escravos. 

Art. 6. o O livro da receita ha ele servir para nelle 
lançar o respectivo Escrivão a carga elo Collector, as 
verbas das sizas, e meias sizas, que se arrecadarem, 
com todas as especificações dedaraclas no ~ 7. o do Alvará 
de 3 de Junho de 1809. (Modelo n. o 1.) 

Art. 7. o O livro da lembrança h a de servir para nelle 
se lançarem por lembrança todos os contractos, e arre
matações, que se fizerem com estipulação de paga
mentos futuros; havendo neste lançamento as mesmas 
especificações do artigo antecedente. (Modelo n. 0 2.) 

Art. 8. o O I ivro da matricula dos escravos ha de servir 
para se lançar nelle uma geral, e exacta relação de 
todos os escravos, que houverem no districto de cada 
um dosCollectores. (Modelo n. o 3.) 

Art 9. o As sizas, e meias sizas deverão ser pagas aos 
Collectores daquelle districto, em que se acharem os 
bens, ainda que os contractos, e arrematações se ce
lebrem, ou façam fóra delle, do que se fará expressa de
claração nos respectivos conhecimentos: e os conheci
mentos, que de outra fórma forem feitos, não serão 
aceitos pelos Tabelliães, e Escrivães para as escrip
turas, e titulas dos contractos, e arrematações; nem 
terão fé alguma em Juizo. 

--
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Art. 10. Quando os conlractos, e arrematações forem 
feitas com estipulação de pagamentos futuros, os con-
rahentes, obrigados ao pagamento da siza, ou meia 

,.;jza, assignarão letras das quanti:l.S respectivas, a 
-. encer nos mesmos prazos estipulados para a solução do 
1~reço: e feito o lançamento por lembrança, na fórma 
·l') art. 6. 0 , ficando as letras em poder do Collector, 
'·P passarão os conhecimentos com esta declaração. 
!,•uando os devedores, não residirem no I ugar, serão as 
L•tras endossadas por pessoa nelle residente da appro
'· :tção dos Collectores. 

Art. 11. Estas letras serão passadas por duas vias, 
:ias quaes uma será remettida á respectiva Thesou
raria da Província. 

Art. 12. Os Tabelliães serão obrigados a dar no fim 
:~e cada mcz ao Collector, ou Collectores do districto, 
ll ma relação exacta, e circumstancialla de todas as trans
·~eções obrigadas a siza e meia siza, de que tiverem 
f dto escriptura; o mesmo farão os Escrivães a respeito 
~hs arrematações, que se tenham feito em execuções, ou 
p;mdencias elos seus cartorios; c os Collectores farão 
1: ma escrupulosa combinação dessas relações com o que 

achar escripto nos livros da receita~ e lembrança, 
vua desfazer qualquer duvida, que occorra, c promover 
ü tJUe fôr a bem dos in tercsses nacionaes. 

Art. 13. Logo que os Collectores entrarem em 
c xercicio procederão a uma matricula gera llle todos os 
!>~ravos, que houverem no seu districto, sem cxcepção 
(/.;.algum,desde os rocem-nascidos até os da mais avança
da idade, com bem especificada declaração das suas qua
lidades, na turalidalle, idade, sexo, officio, occupação, ou . 
prestimo, fazendo-se esta ma tl'ir.ula por cada um dos 
fogos, e com declaração das pessoas, a que pertencerem 
o.s escravos, na fórma do modelo. 

Art. i4. Depoü; ele feita a matricula procederão os 
Collectores no fim de cada trimestre a uma verificação 
d.1s alterações, que nella tiverem occorriclo; e fazendo 
uo livro as notas necessarias, segundo as informações, 
'l 1te se lhes derem, obrigarão a apresentar conheci
mentos do pagamento da meia siza dos escravos, que 
:hharem de mais, ou de menos, se se não mostrar que o 
<H'~mento, ou diminuição não é f)roveniente de acqui
s i1;ão, ou alienação por con trac to ele que se deva siza. 
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11\IPOSTOS DENOl\li~ADOS DO BA~CO. 

Art. HL Regulae-se-hão os Collectores na fiscali
sação, e cobrança destes impostos, pelo Alvará de 20 ele 
Outubro de 1812, pelos~~ 6. 0

, 7. 0
, 8. o das Instrucções de 

13 de Novembro de 1813, pelo Decreto de 10 de De
zembro de 181~, e pelo que vai disposto neste Regu
lamento. 

Art 16. Para o expediente da cobrança cada um dos 
Collec tores terá um livro, que servi r á tanto para o 
lançamento, como para a receita; fazendo-se aquelle na 
pagina direi ta, e este na pagina esquerda, que lhe fica 
fronteira, conforme o modelo n. o~. 

Art. 17. O lançamento será feito, a primeira voz 1}elos 
Collectores logo que entrarem em exercício, c depois se 
repetirá no mez de Julho de cada um armo ; c a co
branea se fará desde o dia 1õ de Maio até 20 elo Junho 
de ca.da anno impreterivelmente; recebcndo .. se porém 
cl os collectados, que quizerem paga r, ou no mesmo a c to 
do lançamento, ou em qualquer tempo, no decurso do 
anno. 

Art. 18. Quando os collectaLlos forem tão indigentes, 
que não possam com a imposição dos 126800 sobre as 
lojas, e tavernas, serão alliviados della á arbítrio dos 
Collectores; e se alguns se sentirem gravados pelo 
Jançamen to, poderão reclamar con Lra elle pelos meios, 
c na fórma, que se tem estabelecido no art. 8. o da Lei 
de 27 de Agosto de 1830, c Decreto de 7 de Outubro 
de 1831. 

Art. iü. Depois do lançamento annual farão os Collec
tores os addicionamen tos, que forem precisos, todas as 
vezes, que crescer o numero dos collectados, de que 
tiverem noticia, a qual procurarão por todos os meios 
ao seu alcance. 

Art. 20. Posto que em regra se não possa proceder 
contra os collcctados por falta de pagamento, em quanto 
não fôr passado o dia 20 de Junho de cada anno, deverão 
comtudo os Collectores exigir, extrajudicial, ou judi
cialmente, o effectivo pagamento, ou 11ança idonca, em 
qualquer tempo do anno, daquelles collectados, que se 
quizerem mudar do clistricto, ou se fizerem suspeitos 
de fallencia, ou fuga. 
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11\ll'OSTOS SOBRE OS BOTEtJUll'íS, E TA \"ERNAS. 

Art. 21. Hegular-sc-hão os Collcctorcs na cobrança, 
c iiscalis:Jção deste imposto pelo Decreto, e lnstrucçõcs 
de 1 de Fevereiro de 182~3; c pelo que se dispõe neste 
Hcgulamcn to. 

Art. 22. A respeito tlo expediente do lançamento, 
cobrança, c nscalis<u:;t:o relativa, obscrvar-se-ha o que 
1ica disposto a rcspei to dos impostos denominados do 
Rmco. (1\loddo n. (j 5.) 

TAX.\ D.\S I1EHA~Ç.\S, .E LEGAD03; E SELLO DOS PAPEIS. 

Art. 23. Hcgular-se-hão os Collectores na cobrança, 
e iiscalisação destes impostos, pelos Alvarás ele 17.de 
Junho de 180U, de 28 de Setembro de 1810, de 2 de 
Outubro de 18H, pelo Decreto de 27 de Novembro 
de 181'2, e pelo que neste Hegulamento se dispõe. 

Art. ~<1. Para o expediente da coJJrança, c riscalisa
çâo cada um dos Collcctores tcr;'t dons livros, um de 
receita, c outro ele contas correntes. 

Art. 25. O livro da receita ha de servir para se lan
çarem nolle á cargo do Collector, todas as parcellas, que 
se rccciJcrem da taxa das heranças, c legados, o do sol! o 
dos papeis. (Modelo n. o 6.) 

Art. 26. O livro das contas correntes ha de servir 
para nclle se terem c:ontas abertas a todos os testamen
teiros, c herdeiros, r1 uc forem devedores da taxa de 
legados, c de heranças havidas por testamento, ou 
ab-intcstados. (l\Ioclelo n. o 7 .) 

Art. 27. Para poderem abrir estas contas haverão no 
fllll de cada mez, dos Parochos, c Juizes de Paz do dis
tricto, relações das pessoas livres fallecidas, que dei
x:.tram heranças, declarando-se nellas se os fallecidos 
fizeram, ou não testamento, c quem são os seus her
deiros, conhecidos, ou presumidos; dos Provedores dos 
Residuos, no mesmo tempo, aquellas certidões, que pelo 
Decreto de 27 de Novembro ele 1812 eram obrigados a 
rcmettcr ao Era rio; c elos Juizes perante quem se 
fizerem inventa rios, uma certidão de todos os que se 
houverem começado no decurso do mez, com declaração 
elo casal, de quo se faz inventario, e das pessoas do 
inventariante, e interessados. Além disto farão os Col
lcctor~s por si tutlas a . ..; averiguações, c diligencias ne
ccssanas para dc:;coJJrir os dcvectorcs. 
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DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 28. Todos os livros de que trata este Regula
mento, serão abertos, rubricados, e encerrados pelos 
Inspectores das Thesourarias Provinciacs, ou por aquella 
pessoa a quem commetterem este serviço. A commissão 
poderá ser dada a qualquer dos empregados das diffe
rentes Repartições das Thesourarias, ató á classe de pri
meiros Escripturarios inclusive. 

Art. 29. Os Collectores, antes de começarem a servir, 
serão obrigados a prestar fiança, a qua I será regulada 
pelas Thesourarias das Províncias, com attenção ás 
som mas das cobranças, de que forem encarregados. 

Art. 30. Os livros da receita de todos os impostos 
mencionados neste Regulamento servirão sómente por 
um anno, fechando-se a sua escripturação no ultimo 
dia de Junho. 

Art. 31. Para se passarem ás partes os conhecimentos 
das sizas, meias sizas, elos impostos denominados elo 
Banco, do imposto sobre os botequins, e tavernas, e da 
taxa das heranças e legados, dar-se-hão aos Collectores 
massos de exemplares im prcssos, assignados no verso 
por um dos empregados das 'fhesourarias Pro.vinciaes, a 
quem o Inspector designar, fazendo-se carga aos mesmos 
Collectores do numero que se lhes entregar para o ex
pediente de cada um anno. (Modelo n. o 8.) 

Art. 32. Os Collectores serão F iscaes, e Agentes da 
Fazenda Nacional para requererem perante as autori
dades competentes, pelos meios legaes, a execução das 
di vidas de qualquer dos sobreditos impostos, e o pro
cedimento contra os extraviadores. 

Art. 33. 1\Iuito particular, e activamente promoverão 
a peompta execução dos testamentos, e a tomada de suas 
contas; a arrecadação, e administração das heranças 
jacentes, quando não houverem testamenteiros, ou her
deiros presentes; e adiantamento, e conclusão dos in
ventarias; e avaliações, intervindo na nomeação dos 
louvados, requerendo, e promovendo quanto fôr a bem 
da Fazenda Nacional na breve, e exacta arrecadação das 
taxas devidas das heranças, e legados. 

Art. 34:. No dia 2 de cada mez os Collectores en
tregarão nas Thesourarias Provinciaes, ou nas Recebe
darias locaes, o producto do rendimento de todos os 
impostos por elles recebidos no mez immedia to antece
dente, com especificação do que pertence á cada collecta, 
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quando elles residirem, na cidade, villa, ou lugar, em 
que estiverem as Thesourarias, ou Rccebedorias, ou 
dentro do espaço de quatro leguas: no caso de resi
direm á maior distancia, farão esta entrega no prin· 
cipio de cada trimestre, não passando do dia 4 do pri
meiro mez clelle. 

Art. 35. No principio do anno, até o dia 8 de Julho, 
darão contas do anno findo nas Thesourarias da Pro· 
vincia, á vista dos livros da receita, que ficarão nas 
mesmas Thesourarias, dos exemplares dos conhecimen
tos, que lhes tiverem restado, e das certidões que devem 
apresentar, dos Provedores, e mais Juizes, por quem 
conste quanto se pagou de taxa de heranças_, e lega1os 
no decurso do dito anno, segundo o que se mostrar dos 
autos das contas e inventarios. 

Art. 36. Pelo trabalho de todas estas cobranças, e 
fiscalisação perceberão os Collectores, e Escrivães cinco 
por cento de tudo quanto entregarem nos cofres geraes 
da Fazenda Nacional, os quaes_, depois de deduzidas as 
despc~zas de livros, e do mais que necessario fôr, re
partirão entre si, recebendo o Cotlector á razão de tres, 
e o Escrivão na razão de dous. 

Art. 37. Ninguem poderá ser obrigado á pagar divida 
alguma á qualquer testamenteiro, ou herdeiro, sujeito 
ao pagamento ela taxa, nem á entregar-lhe, ou resti
tuir-lhe quaesquer bens, moveis, ou de raiz, que se 
julgarem pertencentes á herança, sem que primeira
mente se lhe mostre haver-se pago a devida taxa; e 
quando o faça, não lhe attenderá em juizo o recibo, ou 
quitação, que de tal pagamento, entrega, ou restitui
ção lhe fôr dado pelo testamenteiro, ou herdeiro. 

Bio de Janeiro, em 1.4 de Janeiro de !832. 

Bernardo Pereira de Vaseoncellos. 
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MOJlELO N. 1. 
IJVRO DE RECEITA 

Das sizas e meias sizas (lo Districto da Collectoria ..... . . 

IS3~-IS33. 

1832. 

.Julho.. 4 Recebida do F. a 
quantia de vinte mil 
réis, correspondente 
á siza de 200~000 por 
que comprou a F. o 
sitio de Piripiri.
Conhecimento ...•.. 

n Idem do sobredito 

)) 8 

vinte mil réis cor
respondente á meia 
siza de dous escravos 
por nome Julião Cas
sange , e Antonio, 
aioulo da Bahia , 
com officio de sa
pateiro. - Conhcci-
rncnto •............. 

Ruhrie:t 
do c. 

Rubric:t 
do E. 

Idem de F. valor 
de duas letras de 
!001~000 cada uma a 
vencer uma no ui
ti mo do corrente, e 
outra no 11m de De
zembro de siza cor
respondente a 2:0CO[j 

elo-Brejo.- Conhe-

Ns. SIZA.S. MEIAS TOTAES. 
SIZAS • 

20~000 

2 .. .. . .. . 20HOOO 

por qne comprou~ 
nm.a c;_"OI-·te de terras 
no lugar denomina-

cimeulo............ 3 200~000 

Rubrica 
do C. 

Rubrica 
do E. 
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220~000 20~000 
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MODELO N. 2. 
CADERNO DE LEMBRANÇA 

Da• letras provenientes das compra!!~ e ve11•as eom 
estipulações de pagamentos futuros. 

183!. 

31 Julho ...... . 

81 Dezembro •. 

I83~-I833. 

LETRAS PARA RECEBER. 

De F. letra de F..... • • • .. . . lOO~Of';• 

De F. dita dito.............. lOO$uüO 



FOGOS. 

Fazenda de 
Pirahy. 

------

Livramento. 

-----
Periperi. 

~l f)]~~ L'l ; \ r\; ;.:t 
.. J. • .. , .. <.L;!~V ·'·' ~ ?.; .. 

MATRICULA DOS ESCRAVOS 
Do Dlf!lltricto da Collectorla ..•.• -, ora-anizado no anno de i 832. 

~ o 
r-:1 

~ 
-< c o 

rJi < Q - o 
Q < 

,...;; •< o 
POSSUIDORES. ...... NOMES. A -< cn OBSERVAÇÕES. ~ .... &:< r.< w 

r-:1 z :3 p A ~ :::;; < < .... < o p p p < e a:: 
z o o z ~ 

João ...•.•. Mulato. Bahia ...•... 2o Sapateiro. 
1 José Joaqium da Silva. 3 Maria ...... Preta ... Cabinda .•.•. 40 Cozinheira. 

A.mbrosio .. Preto •. Oito ..••..•. 00 Pescador. 
- -------------- - ---------- - --- ----------

Bento .....• Cabra .. Rio .......... 20 Alfaiate .... Vendido em 25 de Maio 
de 1831 a J~sé Pedro, 

2 Antonio Joaquim de 
e pagou a s1za em 

5 José ........ Preto ••• Angola ...... 10 Sem officio. 
Carvalho. Antonio .... Dito •... Benguela .•.. 26 Carreiro. 

Samuel ..... Dito .••• Cabinda .••.• 28 Oleiro. 
Joaquim •.•• Dito .... Oito •....... 30 Dito ••••.•. Falleceu a 7 de Outubro 

de 1831. 
- -------- - ---------- - ------ -----------------

Bernardo ... Preto ... Angola ..•.•. 30 Oleiro. 

3 D. Eufrazia Maria da 4 Felizardo .• Dito .... Cabinda ..... 29 Dito. 
Cunha. Eleuterio ..• Dito .... Moçambique. 21 Oito. 

Manoel. .••. Dito •.•• Dito •••..•.• 32 Dito. 

t:1 
o 
CJ 
o 
< 
f.'ll 
~ 
~ o 

l"' '-.] 
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MODELO 
Livro do lançamento e t~eceita dos intpostos 

gens!'t embarcações e 'Tenda de navios 

u) 
OBJECTOS. QUOTA. RUAS. o COLLECTADOS. 

r:::< 
~ 
~ 
p 
i"; 

I 
Bom Jardim ..•• i Fulano, ..•..•••.•.. Armarinho. :1.2~800 

Dita ...•.•...... 2~ Fulano •...•..•...•. Fazendas ... !2~800 

Dita .....•...... ~9 Fulano ....•..•..... Ferragens .• !2$800 
Bom Successo •. 9 Fulano .•....•...... note ........ 45800 
Dita .•......•... H) Fulano •.....••••.•. Carrinho .... w~ooo 

Dita ......•..... 54 Fulano .•••...•...•• Carruagem . :1.2~~800 

. 



DO GOVERNO. 

N. 4. 
denon"linac:lo!9 de Banco, sobre as lojas~ carrua
no nono financeiro de J.S:~~ -1833. 

1832. HECEITA. 
ifj 

o 

~ ...-; 
:..;J 
;..-; 

Julho ... i> HeeelJido de F. pelo impo~;to 
cotTespondentc ao armal'inho 
ll. o 1 da ru:t do Bom Jartlilll: 
conforme o respectivo lan(:a-
mcnto, pertencente ao \~01'-

re11tc anuo.- Conlleciuwuto. f 126800 

Hubrica do Hubrica tio 
Collcctor. Esrriv:1o. 

)) 8 Idem de F. pelo illll10sto cor-
respondeu te ao carrinho n. o\). I de F. da rua do JJom Succe::so. 

10~01 
conforme o respectivo lança-
mento, perte11centc ao cor-
rcule anno.- Conhecimento. 2 

)I )) Idem de F. pelo imposto cor-
respondente ao hote n. o lti, dr 
F. da rua do JJom Succe;o;:-;o. 
conforme o respectivo lança-
Jllento pertencente ao ror-
rente anuo.- Conhecimento. 3 rtnsoo 

HulJrica do Rubrica do 
Collector. Escrivão. 

---
. \gosto . 2 Idem de F . pelo imposto cor-

27~600 27#60 

rcspondentc á carruagem n.o 

o 

M, de F. da rua do Bom Jar-

i 
dim, conforme o respccliYo 
lançamento, pcrteneente ao 
corrente an no, -Con hecimcn-
to •....•................•... -1 :1.21~800 

H.ullrlca do RulH·ica do 
Culleclur. Escrivão. 

---
l2·Hsoo 12tg0( 

-

I 
40640( 

I 
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1\IODELO 
Livro de lançamento e receita dos imposto• 

de I83~ 

00 
COLLECT ADOS. RUAS. o OBJECTOS. QUOTA. a:: 

r.:l 
::a 
p ..,.. 

Bom Successo .. I Fulano •••.••.••...• Botequim .•. IOl}OOO 
Dita •..•.•••.••. Ui Fulano ............. Dito •.•..... iO~OOO 
Dita ............ B~ Fulano ............• Taverna .•.. :10~00 
Bom Jardim .••. I) Fulano •.•.•......•. Dita ........ füfjOOO 
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N 'L' 

1 • a. 
de botequina e tavernas para o anno financeiro 
-1833. 

,; 
1832. RECEITA. o 

t:t< 
r.:l 
::e! 
p 
z 

Junho .• 2 Recebido de F. pelo imposto 
correspondente ao botequim 
n. 0 ~ da rua do Bom sue-
cesso, conforme o respectivo 
lançamento, pertencente ao 
corrente anno. - Conheci-
mento ...............•.••.. i 10$000 
Rubrica Rubrica 

do Collector. do Escrivão. 

)) 6 Idem de F. pelo imposto cor-
respondente ao boteq__uim 
n. 0 iõ da rua do Bom Sue-
cesso, conforme o respectivo 
lançamento, pertencente ao 
corrente anno. - Conheci-
mento ..••...•.•..•.•....•.• 2 !I.OJ$000 
Rubrica Rubrica 

do Collector. do Escrivão. ---
;:s Idem de F. pelo imposto cor-

20~000 20~000 
Julho •.. 

respondente á taverna n. o t> 
da rua do Bom Jardim, con-
forme o respectivo lança-
mento, pertencente ao cor-
rente anno.- Conhecimen-
to •.••.•...•....•....•.•... 3 1.0~000 

)) )) Idem de F. pelo imposto cor-
respondente á taverna n. o õ~ 
da rua do Bom Jardim, con-
forme o respectivo lança-
mento, pertencente ao cor-
rente anno. - Conhecimen-
to ..•..•.•.........•........ 4 :f.OJ$000 
Rubrica Hubrica 

do Collertor. do Escrivão. ---
20~000 20~000 

-
4onooo 
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j:UODELO N. 6. 
I ... ivro de reeeitn da taxa dos le~·ados c hernnÇn!!iô 

e seUo dos papei"'., Jn•ra o anuo finance-iro de 
18!l~- 183:~., da Collectoria ...... . 

1.832. 

Agosto . . . 7 Recebidos de F. pela 
decima llE'cluzida de 
f:200J'POOO, impor
ta neia da hera nca 
dríxa<la pelo falle
rirlo F. a F. cento r 
vinte mil rt'~is, co
nllccirnrnto ....••.. 

Rnhrica 
do c. 

HnlH·ica 
do E. 

12 Sentcnca de F .... .. 
" Autos de F ........ . 
n Procuraç[to de F ... . 

nuhriea 
do c. 

H11hrica 
do E. 

St'lf)Jn hro. 2 Certic1;1o dr r ..... . 

Hnbrica 
do~C. 

Hubrica 
do E. 

3 Autos <lc F .•.••.•.. 
'' De F. testamento tlr 

F., pela deeillla de
duzida da lwrançn 
de ;)00,':>, eincoentn 
mil réis, conhrei-
lllcnto ..•......... 

Huhrica 
do C. 

Hnbrica 
do E. 

Outubro.. 2 Autos (]C F ........ . 
,, Proeuracão de F ... . 
n De F. t''c!a dccima 

deduzida da f{llan
tia de 2: 000 1~000, llC
ranca deixada pelo 
Callecido F. a F. dn
zrntos mil n~is, co
nhecimento ....•.. 

,, >> Sentença de F ..... . 

Hnbrica 
rlo C. 

nnhrica 
do E. 

NS. TAXA. SELLO. TOTAES. 

2 •....••. ~~000 
3 ........ 2$000 
r,. #0~0 

l20NOOO 6N040 126~040 

!') • • • • .. • • i~040 

{) . ·...... f~:JOO 

7 ;')0/~000 

8 •.•••••• ~320 

g ····•••• ~0~0 

10 200NOOO 
H ........ 21~000 

200~000 2~360 202~360 

378,~7/~0 
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MODELO N. 7. 
LIvro de conta corrente de devedores de I e• 

gados e heranças~ or~anziado no anno de 
I83~, para a Colluctoria. 

Testamento de Rosa Clara de Jesus feito em 28 de Junho 
de J.SH, approvado no mesmo dia e aLerto em 9 de Dezembro 
de f.8U, dia do fallecimento. 

TESTADORA. 

Rosa Clara de Jesus ••• 

HERDEIRO. 

José Gomes de AI-
meida .••••••••••••• 

LEGATARIOS. 

Aos pobres de esmolas. 

.Manoel (menino) •.••• 
Josepha da Conceição 

( mãi do dito me-
nino) ••.•••••.•••.• 

Nanoel José Pinto •••. 
Anna Maria •••••••••• 

9BCliCIE.S DE 1i32. 1S 

HERANÇA. TESTAJIE:STEUW. 

José Gomes de Al-
meid~t tem para dar 
conta um anno. 

PAGAMENTOS. 

tJ Pagou á fl. do livro 
de receita .••..••.•• 

l!{PSOO Idem a 11. do dito 
livro .•..••...•..••. 

200~000 Idem a 11. idem •••• 

õOJ)OOO Idem a fl. 
l60J)OOO Idem a fl. 
51~200 Idem a fl. 

idem •••• 
idem •••• 
idem •••• 

210~ 

lJ$280 
20iJOOO 



DECISÕES 

MODELO N. 8. 

TAXA DE LEGADOS F. HERANÇAS. 

Colleclorin do clistricto de .................................................. .. 

ANNO FINANCEIRO DE 1832-1833. 

A fl. do livro de receita fica lançada em dehito 
ao actual Col!ettor, a quantia de 
que pagou 
do dito anno 
de 

0 COLLECTOR. 

em 
que recebeu 

conforme a 

0 ESCRIVÃO. 

N. 

IMPOSTO DENOJIINADO DO BANCO. 

Collectm··ia do dütrú·to de .................................. , __ ...... . 

ANNO FINANCEIRO DE :1832-!833. 

A fl. do livro de receita fica lançada em debito 
ao actual Collector a quantia de 
que pagou em 
do dito anno, do imposto respectivo a 

O CouEcron. 0 ESCRIVIO. 
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N. 27.-GUERRA.- Eli 17 DE JANEIRO DE 1832. 

Sobre o abono de forragens aos l\Iajores fiscaes, e de gratificação 
ao Capitão nomeado mandante e ao Tenente que o substitue 
no commando da companhia e a respeito da org:mização 
de corpos, nomeação e substituição dos comrnandantcs. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendv submettido ao conheci
mento da Regencia, em Nome do Imperador, o officio de 
V. Ex:. n. 0 ors, versando: L 0 sobre se tem direito a for
ragens o Major Fiscal do 8 . ., batalhão de caçadores, e a 
gratificação o Capitão nomeado Mandante e o Tenente 
que o substituiu no Com mando da companhia: e ~.o se 
na organização dos corpos, segundo o Plano c Dect·eto de 
4 de Maio do amw findo. sp deve substituir o Com mando 
ora exercitlo por Tene.ntes CrJroneis gra1uados c 1\Ia
jores, por outras patentes superiores da mesma arma, 
o'u, se em caso contrario taes patentes devem ficar 
aggregados aos corpos commandados por Tenentes Co
roneis gl'aduados e M:1jores: Manda a mesma Regencia 
que eu responda a V. Ex., quanto ao L o artigo, que 
sempre se devem abonar forragens ao Major~ ou ~!an
dante Fiscal de qualquer corpo, emquanto se achar 
ne:5te exercício, por ser tal a pratica corrente estabe
lecida, a muito, por ditierentes aviso5 desta Secretaria 
de Estado , que é de crer tenham chegado ao conhe
cimento da Presidencia dessa Província de S. Pedro : 
cumprindo declarar que o emprego de Fiscal deve re
cahir no Capitão mais antigo, e assim em diante, não 
servindo jámais de emb1raço que o Commandante tlo 
corpo seja Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 
etc., em razão de se não poder prescindir de Fiscal no 
presente systema de Conselhos de Administração. 

Pelo que respeita ás gratificações dos Commandantes 
de companhias, servindo de M1ndantes, deve ficar em 
regra, que o Manuante jámais pócle cornmandar com
panhia; porque viria a ser Fiscal de si mesmo : por 
tanto não deve receber gratificação alguma, visto que 
os Majores, cujas funcções exerce, a não· têm pelo seu 
posto; competindo a gratificação estabelecida a quem 
vai com mandar companhia para supprir a falta do Man
dante: o que se deve igualmente entender a respeito 
dos Commandan tés. dos col·pos, empregos de Quartel
Mestre e Ajudante, e assim de todos os que gozam gra
tificações, as quacs só pJrtencom a quem exerce eife~ti
vam:~ntc taes empregos, e nunca a dous indivíduos simul
taneamente. 
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Quanto ao 2. o artigo: que posto exista em vigor o 
Plano de 4 de Maio do anno findo, nunca suas determi
nações se podem entender derroga to rias daquelles Com
mandantes, que, por Decreto expresso e positivo foram 
nomeados pelo Governo, porque taes Commandos se 
devem reputar e reconhecer preenchidos, seja qual fôr 
a graduação militar dos nomeados; por isso que a Con
stituição Titulo 5.° Capitulo 2. 0 art. 102 § 5.0 concede 
tal a ttl'ibuição e prerogativa ao Governo. Se porém a 
escolha deste recahir em um Coronel qualquer, Tenente 
Coronel, ou Major, póde ter lugar nesse caso, que um 
Major entre na vaga de Major, quando esta exista; mas 
se o Official nomeado por Decreto do Governo fôr de 
patente superi0r á de Major, neste ultimo caso fica vago 
no corpo o posto, e é preciso nomear um Mandante pela 
razão obvia· de que em qualquer corpo o superior nunca 
póde ser com mandado por patente inferior como acon-:
teceria se o Commandante nomeado fosse Capitão. 

Finalmente, depois de preenchidas as vagas dos Offi
ciaes dos corpos de linha dessa Província, todos os mais 
que sol:rejarem, passarão a praças avulsas d'entre as 
quaes .serão nomeados por escolha os Officiaes necessa
rios para occupar os lugares que forem vagando nos 
mesmos corpos. Tal medida, além de ter sido applicada 
em quasi todas as Províncias, até por economia, é de 
mais a mais vantajosa ao Governo por outros muitos 
titulos, que não são occultos. O que tudo participo a 
V. Ex. para sua intelligencia e cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex .. - Palacio do Rio de Janeiro 
em f7 de Janeiro de 1832.- Manoel da Fonseca Lirna e 
Silva.- Sr. Manoel Antonio Gal vão. 

N. 28.-JUSTIÇA.- EM f7 DE IANEll\0 DE !832. 

Indica o serviço que devem prestar nas Guardàs Nacionaes os Offi
ciaes de l\lilicias que não tiverem sido eleitos para os postos das 
mesmas Guardas. 

Tendo representado o Commandante do batalhão das 
Guardas Nacionaes da freguezia da Candelaria, que tendo 
sido avisados alguns Officiaes dos extinctos corpos de 
Milícias para fazerem o serviço das mesmas Guardas 
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Nacionacs em que se acham a li~ ta dos declararam que só 
se prestariam áquelle flUe fosse corresponucnte ús suas 
respectivas patentes: .Manda a Regencta, em Nome do 
Imperador~ Declarar que a V. S. cumpre applicar ao 
indicado serviço os cidadãos na praça em que estiverem 
alistauo", c IJUC os Olficiaes milicianos que não tiverem 
sido el~:itos para üS postos flc omciaes, Officiaes inferio
res ou Cabos das mesmas Gnardas~ deverão prestar ser
viço como soldados, só com a d iffercnça de poderem usar 
na fürma tios seus respectivos clistinctivos, porém com a;-; 
mesmas armas de que se servem os mais soldados. O quo 
comrnunico a V. S. para que nesta conformidade fac;a 
eonstar a todos os batalhões para sua devida cx.ccução. 

Deus Guarde a V. S. -Rio ele Janeiro em i 7 de Ja
neiro de l8J2.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. José Mar i:! 
Pinto Peixoto. 

N. 29.-JUSTIÇA.- E~t 17 DE JANEtno DE 18:12 . 

.No.3 crimes polici:le:', üS JJI ilit::tres n;lo gozam dl) prl vilcgio 
do ftlro. 

111m. e Ex.m. Sr.-Acensando a recepção do Aviso dt• 
i3 tio corrente, exp2uido por V. E:c, acompanhado Llo 
oll1cio que lhe dirigira o Comrnandanle das Armas da 
Côrte, sobre a falta de cumprimento peio Juiz do rrimt• 
do bairro da Candelaria á requisição que lhe Hznra dn 
soldado do .í.o batalhão de cacadores de 1." linha An
tonio Pinheiro, para ser· julga<Ío em Conselho de Guerra~ 
cumpre- me responder a V. Ex.~ que tendo pelo Aviso 
de 28 de Julho passado feito ver a V. Ex.. que os mili
tares não gozavam nos crimes policiaes do privilegio 
do fôro, e que deveriam ser processados c punidos pelos 
Juizes de Paz, ou Crimínaes, e achando-se o soldado re
ferido neste caso, deverá primeiro ser punido pela auto
ridade que o fez prender, ou qualquer outro em iguaes 
circumstancias para depois ser remettido otlkialment(' 
a outro Juizo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 17 de Janeiro de 
1832.-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Manoel da Fonseéa 
Lima c Silva. 

• 
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N. 30.-JUSTIÇA ..... EM i8 DE JANEIRO DE 1832. 

Manda proceder á eleição do Jury da cidade do Rio de Janeiro, 
de conformidade com a Lei de 20 de Setembro de 1830. 

Constando á Regencia que o actual Jury não fôra no
meado pelos Eleitores sómente do município a que per-

• tence, sendo ainda o mesmo antigo Jury de comarca, e 
isto talvez pela falsa intelligencia que se deu ao art. 83 
da Lei de 20 de Setembro de 1830, o qual diz respeito 
3quellas cidades e villas que tinham naquel!e tempo 
Jury priYativo, como acolJtece em diflerentes Provin· 
das: .Manda a mesma Regencia, em Nome do Impera
dor, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça 
'JUC a Camara Municip;1l rlcsta cidade proceda immc
diatamente á eleição do dito Jury na conformidade da 
precitada Lei, marcando só o pl'azo indispensavcl para 
lflle chegue á noticia dos Eleitores da Muniripaliàadc, 
afim de quanto ante$ tenha lngar a mencionada rleiç.ão. 

Palacio do Hio d(~ Janeiro ern 18 dn .l:uwiro di' ·18:1~. 
- Din!/O Antonio p,,i;jti. 

. ..... 

~ ;doriza o:: Presidentes das Provindas a empregar os Oflieiae:-
dc !.a linha nas Guardas l\funicip!l~S Pennancult-~s. 

I IIm. r Exrn. Sr.-- Havendo a Hcgcnci<~, em Nome 
d.o imperador, re~0lvido que os Presidentes <las Provin
('ias do Impcrio, tlquem autorizados a empregar em com
!nissão nas Gna nlas .1\lun icipaes Permanentes, os Officiaes 
drl 1. a linha do Exercito, que julgarem aptos para o ser
,·iro das mesmas Guardas; o communico assim a V. Ex. 
pai'a seu conhecimento e execução na parte que lhe toca. 

Deus guarde a V. Ex.- P<~lacio do Hio de Janriro 
f·m 18 de Janeiro de 1832.- Manoel da Fonseca Lima e 
8ílvo.- Sr. Presidente da Província de ....•. 
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N. 32.-FAZENDA.- El\I :19 DE JANEIUO DE 1832~ 

l\landa cessar do L o de Julho do corrente anno a cobrança dos 
direitos de importação e exportação de generos de umas para 
outras Províncias do Imperio. 

Bernardo Per-eira ele Vasconcellos~ Presidente do Tri
JJunal do Thesouro Publico Nacional, deliber~ em 
~essão do mesmo Tribunal de 1.8 do corrcnle se expe
disse ordem aos Presidentes das Provincias para que do 
:1. o de Julho do corrente anno em diante façam ce~sar a 
cobrança dos direitos de importação e exportação de ge
ncros de umas para outras Provincias, na fórma do 
art. 51 da Lei ele H> de Novembro ultimo~ ficando abo
lidos os Registros ou Alfandegas de portos seccos_, que 
não tenhHn outro destino senão o de receberem taes 
il irei Los, devendo chamar para as casas de Fazenda os em
pregados desses Uegis tros que tiverem pro v i men tos vi ta
J i cios p:-~ r a serem em pregados ncllas como convier ao ser
' iço publico; dando conta de quacsquer embaraços qw~ 
occonam na execução desta ordem. e propondo as medi· 

1la:; lJ ue julgar m ds adaptatbs parJ sua plena exeeu
ç:ío. O que participa ao Prcsírlcntt· da Provincia uc ..... , 
p:1ra sua íntelligcncia. 

Thcwuro Publico National em H) de Jaueiro de H~32. 
-- nernardo Pereil'a de Yasconcellos. 

:\. a3.- FAZENDA.- E11 2a DE .L\:\Emo nE 1832. 

- 1-; ClJCfes das Hepartiçõcs do Tllesouro clcnm prestar-se mutua
mente ao:; esclarecimentos Hcccs:::ariu.; para o bom andament() 
dos negocio_;; a seu cargo. 

Os Chefes das Repartições do The30uro fiquem na in
t e1ligencia de· que devem prcsta1·-se mutuamente aos es
clarecimento3 o informações, que prccis::trcm ácerca dos 
übjectos sobre que tenham de informar.1 a fim de se 
evitar a accumulação de despachos dcsncccssarios~ perda 
de tempo~ e demora na decisão elos negocias. 

Hio em 23 de Janeiro de 1832. -Bernardo Pereira dr 
J'asconcellos. 

-- illiii8iiil 

P5J 
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N. 34.- FAZENDA.- EM 21 DE JANEiRO DE !832. 

:Manda que.o Juiz da Alfandega do Rio de Janeiro reassuma as 
attribuições de Administrador, c exerça uma ampla inspecf;;io 
em todos os ob~cctos da mesma Repartição. 

Conjindo ao bom rcgimen da Aífandega desta cidade 
e á melhor fiscalisação das Rendas Nacionaes, que nella 
se arrecadam, que o respectivo Juiz reassuma as attri
buições de Administrataclor, c mesmo exerça mais ampla 
inspecção em todos os objectos daquella Repartição: 
Manda a Regencia, em Nome do Imperador, Declarar ao 
dito Juiz que lhe compete inspeccionar o despacho e 
escripturação de todas as mesas da Alfandega, visitando 
e assistindo ao seu expediente, quando o entender ne
cessario, ir aos armazens da Alfandega, e aos de fóra 
sujeitos á sua jurisdicção, par:J ver se nelle') estão a:-; 
mercadorias arranjadas em devid·a ordem, e a sua es
cripturação formalisada com a clareza, e legalidade 
conveniente, velar que a descarga se faça ás horas e pela 
maneira determinada, que nas baldeações, e reexpor
tação, se empreguem as cautelas precisas, que as embar
cações da guarda dos ancoradouros, e seus escaleres cum
pram o Regulamento do Porto, que todos os empregados 
da Alfandega desempenhem us seus deveres, dando p~rtt• 
ao Governo de qualquer abuso por elles commettido, 
propdr ao Governo todas as medidas que entender nc~ 
cessarias para conseguir a mais exacta fisr;alisação da:'> 
Rendas Nacionaes, e dar logo aquellas providencias, quf• 
forem de maior urgencia, submettendo~as depois á ap
provação do Governo, e finalmente dar parte todas 
as seman.as das occurrencias extraordinarias_, que hou
ver na Alfandega, e terá como taes as differenças que 
se encontrarem na conferencia das mercadorias, e qual
quer nova avaliação que se 11zcr. O que assim terú 
entendido c executará. 
D~us guarde a V. Ex.-Paço, 2~ de Janeiro de !832. 

-Bernardo Pereint de Vasconcellos.- Sr. CJnselhciro 
Juiz da Alfandega. 
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N. 35.-J'CSTIÇA.-EM 2í DE H~Ell\0 DE 1832. 

Declara que os Juizes Ordinarios da cabeça de comarca substituem 
os Ouvidores, nos seus impedimentos e vaeaturas. 

Illm. e Exm. Sr.-Constando ao Governo que o 
Vice·Presidentc dessa Província nomcára um Ouvidor 
interino para a comarca do Crato, fundando-se talvez 
na disposição do § 20 do Regimento dos Ouvidores de 
Pernambuco datado de 22 de Setembro de 1688, que 
da v a essa a ttribuição ao Gover-nador do Esta elo~ quando 
o dito Regimento se acha derogado pelo Alvará de 2 de 
Julho de 1712, que ordena, que 03 Juizes ordinarios da 
cabeça da comarca sejam os que sirvam no impedi mente~ 
c vacatura do lugar de Ouvidor, Ha por bem a Hegencia. 
em Nome do Imperador, que V. Ex. providcneie a tal 
respeito na conformidade da Lei. 

Deu; Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de .T:meiro em 
21 de Janeiro de 18:32.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. 
Presidente da Província do Ceará. 

N. 36.-JUSTIÇA.- EM 2-í DE JANEIRO DE 1832. 

No recurso dado pela Lei contra os Juizes suspeitos não tc1H 
lugar a precedencia de conciliação. 

Representando o Juiz do crime dos bairros dP 
Santa Anna e annexos que, sendo nomeado Juiz em uma 
causa, em que são réos Miguel Ferreira Gomes e outro, 
em consequencia da suspeição do Desembargador Juir. 
dos Orphãos desta cidade, fôra citado per despar,ho de 
Vm. a fim de comparecer na primeira audiencia para 
conciliar·se com os ditos réos, que o haviam dado de 
suspeito: Manda a Regencia, em Nome do Imperador, 
Declarar-lhe que não sendo as suspeições objecto de de
manda, mas um recurso dado peJa Lei contra os Juizes 

DECISÕES DE 183~. 6. 
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suspeitos, não tem lugar a procedencia de conciliação, e 
que ficando Vm. inteirado disso, se deve abster para o 
futuro de procedimento semelhante, por ser até con
trario á Ord. do Liv. 3. 0 Tit. 8. 0

, e á do Tit. 9.() 
in princ. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 24 de Janeiro de 1832. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de Paz da freguezia 
de Santa Anna. 

N. 37_-JUSTIÇA.-El\125 DE JANEIRO DZ 1832. 

Declara que nos crimes policiaes, os escravos só podem ser 
açoitados depois de convencid0s em processo summario com 
::mdioncia do senhor. 

Representando Ym. no seu ofii,~io de 1'1 do corrente 
!i)r le\'antado dou:-; páos para nelles serem castigados 
tom JOO a('oiles os escravo:-; capoeiras~ bem eomo os 
mais a requerimento de seus senhoreS', exigindo saber 
s'' derem 011 n5o perm:mecer os ditos páos: .Manda :1 
11egcncia, em Nomp do Imperador, p.tr·tiripar a Vm. pwa 
sua inlcllig-cncia, quo os púos podem existir; port'\m 
fJllC os cscr;1ros não derem ser at;oitados sem primeiro 
serem con ,-czJcid.os C'll processo summa rio eom aud iene ia 
do senhor, mas isso súmcnte nos crimes polieiacs. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Hio dr Janeiro em 2~i 
do Janeiro de 1832.-Diogo Antonio Feijó.·-Sr. Juiz 
de Paz da freguczia de Mag(:. 

N. 38.-JUSTIÇA.- EM 2ü DE JA"EIHO DE 1832. 

Manda organizar um esquadrão de cavallaria de Guarda:'; 1\'a
cionaes na villa de S. Salvador de Campos. 

Tendo o Juiz de Paz da freguezia da villa de S. Sal
-vador de Campos feito ver ao Governo, que muitos doi' 
cidadãos alistados para as Guardas Nacionaes da dita 
freguezia desejavam pertencer á arma de cavallaria, 
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expondo ao mesmo tempo a necessidade que ha de se
melhante arma naquellemunicipio, a Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, Manda pela Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça~ que a Camara 
Municipal da referida villa proceda á organização de 
um esquadrão de cavallaria para o qual devem ser ti
rados os cidadãos alistados no batalhão de infantaria das 
ditas Guardas Nacionaes que qu~:ram a elle pertencer. 

Pal~cio do Rio de Janeiro em 2~ de Janeiro de :1832. 
- Diogo Antonio Feijó. 

N. 3D.- FAZENDA.- E:\t 2;) DE JANEIRO DE !832. 

Regulamento para a arrecadar;;1o dos noYos e \·elhos direitos. 

Bernardo Pert'ira de Vasconcello:-;, Prcsitlcntc <lo The
souro Publico Nacional, rura conciliar a inteira obser
vanci:-~ das dispo~i(·õcs das Leis de H de Outubro rk 
1827~ de 22 de Sc-mbru de 1828, dt~ ~-de Dezembro d{· 
ts:_w., de 14 de Junho dt' 18:3:1, e do Decreto 1lo 1. 0 de 
Julllo (k 18~~0, com os interesses da Fazenda Nacional, 
tta receita regular, c cxacta, dos 11ovos, c velhos ui
reitos, que sJo devidos pelo JH'o\rimcnto dos oflicios, t' 

empregos de Justiça, c Fazenda, e pelo expediente de 
outros ncgncios, de que tratam as citadas Lei.'~ c De
crdo; on]P,na se obscnc o Ilegulamento seguinte: 

Art. :1. 0 N::t cidade do Uio de Janeiro se continuará~ 
observar na receita dos noves, e velhos direi tos o que 
actuaimentr se acha mn pratica, na conformidade da 
Lei de 4 de flezcmbro de HDO, arL. u.o, ~~ Lo c :3.o, e 
arts. 7. 0

• 9. 0
, 10, c H. 

Art. 2. 0 Nas outras cidades, c villas do Imperio, em 
que estiverem as Thesourarias Provinciaes, ou hou
verem Hecebcdorias, será feita esta receita pelos 01Ti
ciars dessas Thesourarias. ou ficcebedorias, que o 
lnspector nomear, com os encargos de Thesoureiro, e 
Escrivão della. 

Art. 3.° Fóra da cidade do Bio de Janeiro, c das 
outras cidades c villas do lmperio mencionadas no ar
tigo antepedente, será encarregada a receita dos novos. 
e velhos oi rei tos aos Collrctores, e Escrivães, que forem 
nomeados em execução do Regulamento de l~ deste 
mez. 

f 3 9 
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Emquanto estes Collectores não entrarem em exer
cicio, commetter-se-ha tal encargo aos actuaes Col
lectoru; da clecima dos predios urbanos. 

Art. 4-. 0 Regular-se-hão cs Officiaes referidos, e o:-; 
C0llectorrs encarregados desta receita, na cobrança dos 
novo~, e velhos direitos, pelas duas tabellas juntas. 

Ar~. ~.o Para o expediente haverá em cada Repartição 
um lnTo de receita, em que se escr.ipturará conjuncta
mcnte a dos novos, c velhos direitos, na fórma elo disposto 
no art. 6. o, § i. o da Lei de 4 de Dezembro de 18:JO, e 
este livro será aberto, rubricado, e encerrado na con
formidélde do art. 28 do Hegularnento de 14 deste mez. 

Art. 6. o Em cada uma das Tht"sourarias, Recebedo
riDs, e Collcctorias, llaverá um livro. em que estej:1m 
lançadas, com a necessaria especificação, e clareza, as 
avaliações de todos os officios, e empregos de Justiça, 
ou Fazenda, que houverem no districto, e por cujo::; 
provimentos se devem pagar novos, ou velhos direitos; 
e este livro será subministrado pelas Thesourarias 
Provinciaes, que o organizarão á vista dos autos, e do
cumentos originaes Je taes avaliações. 

Art 7. o As duvidas, que or.correrem a respeito do pa
gamento dos velhos, ou novos dirrit•, serão enviadas 
por intermedio das Thesourarias Provinciaes. e com 
informação dellas, ao Thesouro Nacional para serem 
decididas; não deixando com tudo de effcctuar-se opa
gamento conforme o disposto no Decreto de 8 de )[arço 
de 1779. (*) 

(*) Sou servida Ordenar, que daqui em diante se não ad
mittam na Chancellaria-múr da Corte c Reino, fianças do pa
gameuto de direitos velhos, e novo~, mas que effectivamente 
l'C paguem, ainda os que não estiverem liquitlados, por uma 
avalia~·ão provisional moderada, que tl'rá etfeito enutuanto 
í~Xactamente se não liquidar o que verdadl'irarnente se tle~ey, 
ou para se haver do provido o que de menos pagou provtsiO
nalmtnLe, on para se lhe restituir o que de mais tiver pago. 
Ordeno que se proceda á execução, e arrecadação etfectiva 
dos direitos da Chancellaria, que se deverem atrazados, ainda 
dos que dew·ndo encartat·-se, se não cncartaram, posto que 
obtivessem alvará de m:mrer em posse. Declaro que os paga
mentos destes direitos devidos podem fazer-se em papel moeda. 
Fallando-sc ao pagamento por este modo, assim dest~s. dividas 
pot· f<'lta de encartes, como de quaesquer outras dtndas :m
tig-as, ~c procederá contra os bens dos devedores até arrema
tação, sendo aliJdiaes, ou a sequestro, 5'endo de morgado, ou 
da Corôa, para se executar o pagamento pelos rendimentos. 
A Junta dos Tres Estados o tenha assim entendido, e o fa\~a 
executar. Palacio de Queluz em 8 de Março de 177~. Com a 
rubrica do Principe. · 
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Art. 8. 0 As entregas do producto desta receita, c as 
contas de lia serão feitas, e dadas nos tempos, c pelo 
modo estabelecido nos arts. 34, e 35 do Regulamento 
de 14 do corrente. 

Art. 9. o Emquanto se não organizam as Thesourarias 
Provinciaes, o que a flStas se encal'rega será cumprido 
pelas Juntas, e Administrações de Fazenda; sendo feita 
pelú Presidente da Provincia a nomeação de que trata o 
art. 2. 0 

. 

Rio de Janeiro em 25 de Janeiro de 1832. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Tabella dos direitos velhos ('jUe pa~a,·an• no 
transito pela Chancellaria-rnõr os diplotnas e 
outros titulos, a que Me rerere o RegulaJnento 
a cima. 

r ) 

DEN01HNAÇÕES. QUOTISAÇÕES. 

Cartas. 

De medicina, cirurgia c pharmacia...... 6$140 
De confirmação de doação.............. 1% do valor da cou

~a doada. 
De Consnl................................ 10% do rendimento 

de um anno. 
De confirmação de legitimação, e adopçãoJ 

um prestin1o........................... SMO 
De instituição de morgado • • . . • • • . • • • • • i %do valor do mor

De confirmação de Consul da nação Ve
neziana, doze prestimos •••.•.•.....•.. 

De confirmação de Consul de outra qual-
quer nação, seis prestimos ........... . 

De Juiz de Fóra, Orphãos, Crime e Ouvi-
dor, meio marco de prata ............ . 

De titulo de Conselho, naturalização, De
sembargador Ordinario da Casa da Snp
JHicação, Officios pertencentes aos De
sembargadores da mesma Casa, Ajudante 
do Intendente geral da Policia, Desem
bargadores da Relação da Bahia , Per
nambuco e 1\laranhão, um marco de 
v rata ••.•..•..•..••..•.•.•.....•.•.•.•.. 

De Desembargador dos aggravos, .Juiz e 
Procurador da Corôa, Corregedor (lO 
erime , ouvidor do crime, corregedor 
do civcl, Juiz de chancellaria, Promotor 
(la Justiça, Chanccller da Relação da 
Bahia, Pernambuco e Maranhão, dous 
rnarcos de prata ....... ,. .••.••.•.•.•... 

gado. 

6$480 

3$240 

2$800 

5$600 

11$200 
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DENOMIN.lÇÕES. 

Cartas. 

ne Ch:mceller da Supplic~ção, Intendente 
geral da policia, quatro marcos de prata. 

ne Conselheiro da Fazenda e Ministro do 
Supremo Tl'ibunal de Justiça, tres mar-
cos <h~ prata .......................... . 

De Presidente do Sup1·emo Tribunal de Jus
tiça, dez marcos de prata •.•.•••..•... 

De Bat•ão, dez ma1·cos de prata ..••.••... 
Hc Barão com grandeza, trinta marc(1S de 

prata .......•......•...•........•....•.. 
De Visconde, dez mareos de prata ...... . 
De Visconde com grandeza, trinta marcos 

de prata •.•..•...••..•.•...•.....•..... 
De Conde, vinte marcos de p1·ata ...... . 
ne Marqucz, trinta mat·cos de prata ... . 
ne Duque, quarenta marcos de prata .. . 
nc confirma<;ão <le sesmaria ...•...•..... 

De segur·o, citatoria, inquirição e avoca-
t.oria ...............•....••............. 

A lrarás. 

De serventia vitalicia, de Oficios de Jus-

QUOTISAÇÕES. 

228400 

16$800 

ã6SOOO 
.16$000 

168$000 
ã6SOOO 

168$000 
112$000 
168$000 
224$000 

1 marco de prata 
por cada meia le
gua quadrada. 

goso 

tiça e Fazenda......................... 10% do rendimento 
de um anno e 100 
rs. de Chance lia ria 

.1$600 De beca honor:uia, um marco de prata. 
De facultlade para renuncia de Officio de 

Justiça c Fazenda..................... 4 % do rendimento 
de um anuo. 

De encartc no Oficio renunciado......... 10% do rendimento 
de um anno e 100 
rs. deChancellaria 

De Provedor de capellas e resíduos, pre
dicamentos de 1. o banco, correcção or
dinaria, meio mal'co de p1:ata .•••••.•• 

De tianç.'l, seguro, administração de bens, 
ou cape lias, concedido por denuncia, 
para o Desembargador ter exercício em 
diver~a Relação para que fôr nomeado, 
un1 prestin1o .......................... . 

N~ B. Se for€m contempladas mais de uma 
pessoa levam-se tautos preslimos quan· 
tos forem as pessoas, e não se decla
rando o numero levam-se dez prestimos. 

Provisões. 

De tutela, emanc:ipação, supplemento de 
idade, supprimento de consentimento pa
terno ;'ara casamento, approva(ão de 
aulisra, uso de arma<;;, para residir nas 
audiencias por procurador, opere de 

2$800 

Sts40 
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molicndo, habilitação para receber he-
rança , ou divida , licença para fazer 
citar, um prestimo....... .... • • .• •• • • • • $540 

N. B. Quantas forem as pes~oas contem
pladas, tantos são os prestimos que se 
levam, e não se declarando o numero das 
pe~soas, conta-:;e por dez, e pagam por 
dez pr~stimos. 

De declaracão de privilegio de contracta
dores, Ott rendeiros das rt>ndas nacio
naes, commutação de de~redo, proroga
ção de administração, por cada anuo, 
urn prestimo . • . . . • . • . . • . • . •. . . . . . . . . • . . $l>40 

De confirmação de compromisso, el't'cçâo 
de irmandade, e outr·as de' igual natu-
t•eza, dez pr·eslimos .......... ·.......•• 5$400 

nc matricula de negociante de grosso tra-
to, varejo e guarda li v r os. . . • . . . . . . . . • 4$620 

ne aposentadorias que vencem os .Miuis-
tro;;;......................... • . . • . . • . . • 4 % do rendimento 

Provimentos. 

De advo~ado, procurador de au_ditorios, 
por sers mezes a um anno, meiO marco 
de prata ...•..•.•.•.....•.•..•••.••...• 
Por dous annos, um marco de prata •• 
Por trcs annos, marco e meio de prata .. 

De Empregos ou Oliicios de Justiça ou Fa
zenda, por seis mezcs a um anno, um 
presti1no ....••...•..•..•......•..•...•• 
Por dous annos, dous prcstimos •.•.•.•.• 
Pot' lres armos, tres prsstimos •.•.•.... 
Por mais de tres a nu os ...•••..•••..••• 

da aposentadoria 
em um anno. 

28800 
ã$600 
8$400 

Sã40 
18080 
18620 

10% do rendimento 
de um anno. 

N. B. Os Professores publicos são isentos de direitos e s(, 
pagam meio marco de prata sendo providos por Alvará ou Carta, 
e um prestimo sendo por Pro'.-isão ou Provimento. 

Rio em 2ã de Janeiro de 1832. -Bernardo Pereira de Vas
t<mcellos. 

TabeUa dos novos direitos que pagam os diplo
mas •~ mais tltulos abaixo declarados !I u. que 
se rerere o Regulatuento acima. 

DENOmNAÇÕES. QUOTISAÇÕES. 

Cartas. 

De licença de institu:ção de morgado, c 
outros semelhantes . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . J ~~do valor do mor

gado. 
De confirma<;ão tlc doa<.:ão............... 1% do valor da cou

sa doada. 

p {_t 



48 DECISÕES 

DENo.m:-; AÇÕES o 

Cartas. 

ne ·todos os Officios, Cargos, Empregos e 
lugares <Je Justiça ou Fazenda, por tres 
annos .•. o •••••••• o ••••••••••• o ••••• o ••• 

De ditos por mais de tres annos, ou sem 

QUOTIS!ÇÕES. 

25 % do rendimento 
de um anno. 

declaração de tempo . . • . • . . . . • . . . . . . • • 50 % do rendimento 
de um anno. 

De Cargos de Conservatorias , e de Juiz 
privativo, como dos feitos da 1\liseri-
cordia ...•..•.•.•. • ..••••... o• •••••••• o. 3. 3 parte do rendi-

mento de um anuo 
De confirmação de Consul de nação es-

trangeira •.....•.....•.•..••..•••••••.. 
De legitimação, adopção e confirmação 

de se~rnarta .•....•..•.•....••..•......• 
De cirurgia ou pharmacia .••.••..••....• 
De medicina .....•••....•••••.•..•....•.• 
De Inedico ...•...•... o ••••••••••••••••••• 

De seguro ..•.•.••...•....•....•.••.•..••. 
De titulo de Conselho, ou naturalizaçãv .. 
De brazão de armas •......•..........••.• 
De Duque de juro ........................ . 
De dito ern vida , .......•..•..•.•••• ·' ..•.. 
De dito de successào em vida .... , ....... . 
De dito de vida a juro ••••.•....•••..•.••• 
De 1\larquez de juro ............. o ....... . 

l)e dito etn vida •..•.....••.•...•....••••. 
De dito de sue cessão em vida •..•••...... 
De dito de vida a juro ................... . 
De Conde de juro .•.....•.••.••.•.••..•.. 
De dito em vida ....••.•......•.••....•..• 
De dito de successão em vida .......... o .. 

De dito de vida a juro .................. .. 
De Visconde ou Barão de juro ... o•. e o ... . 

De ditos em vida •.•.•. o •• o o ••••••••••••• o 

De ditos de successão em vida .....••..... 
De ditos de vida a juro. o ................ . 

De honras de Duqueza . o ................ . 

De ditas de Marqueza. o ................. . 

De ditas de Condeça .•• o ••••••••••••• o •••• 

De ditas de Viscondeça ou Baroneza .•.••. 

Alvarás. 

3$2i0 

$540 
18600 
1$620 
2$400 

$200 
58600 
58000 

8008000 
6008000 
4008000 
400$000 
6008000 
400$000 
300$000 
3008000 
4008000 
3008000 
200$000 
2008000 
200$000 
1508000 
100$000 
1008000 
2008000 
150$000 
1008000 

5ôSOOO 

Da serventia de todos os Ofticios, Cargos, 
Empregos, e lugares de Justiça, e Fazen-
da, por tres annos ....•...••.••..••.•. o 25 % do rendimento 

de um annQ. 
De ditos por mais de tres annos ou sem 

declaração de tempo ......• ·o.......... 50 % do rendimento 
de um anno. 

De renuncia do Officio de Justiça ou Fa-
zenda • o ••••••••••••••••••••••••••••••• o 20 % do rendimento 

de um anuo. 
De dita de pai para filho ....... ,........ 10% do rendimento 

de um anno. 
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Alvarás. 

De encarte no Officio renunciado • • • • • • • 00 % do rendimento 
de um anuo. 

De licença para venda de bens de capella 
ou morgado, sobrogando-se outros de 
igual valor............................. 1% do valor da ven

De beca ltonoraria ••..••••.••...•••..•.•• 
De pr~dic~mento do 1. o banco, e correiçll.o 

ot·dtnaria ......•....•••...•...•...•.•... 
De fiança, sobrevivencia, admiuistração de 

bens ou capellas, concedida por denun-
cia, reforma ou aposentadoria, e outros 
de semelhante natureza, ••••...•..••.•• 

De f. a prorogação de seguro ..•.••••...• 
De 2.a dita .••••.•...•.••.••••••..•••..••• 
De 3.a dita .•••••••..•..•.••.•.•••••.••.•• 

Provimentos. 

da. 

2$800 

Sã40 
$400 
$600 
8800 

De advogado, ou procurador de audito-
rios......................... •. . . . • . . . • • 2$000 

De sollicitador do numero da Casa da Sup-
plicação e Relaçiíes ..••..•... s...... .• • 1$000 

De todos os Ofiicios, Empregos, Cargos c 
lugares de Justiça ou Fazenda, por um 
anuo......... . • . . • • • . • . • . . • . • . . • . • • . . . . • 10 % do rendimento 

de um anno. 
De ditos por dous annos........ •• . • . • • . 20 % do rendimento 

de um anuo. 

Provisões. 

De matricula de negociantes de grosso 
trato, varejo e guarda livros .•..•.•.•. 

De tutela, folha corrida, emancipação, 
supplemento de idade, supprimento de 
consentimento paterno, uso de armas 
para residir nas audiencias por procu
rador, opere de moliendo, licença para 
fazer citar , habilitação para receber 
herança ou divida, e outros cle seme
lhante natureza .....•••••••.•..•••....• 

N. B. Quantas forem as pessoas contem
pladas, tantos 540 réis pagam, e não se 
dedarando, só pagam por dez. 

De confirmação de compromisso, erecção 
de irmandade •....••....•.•.••.•.•••.•• 

2$800 

$1>40 

• 
Rio em 21S de Janeiro de 1832.- Bernardo Pereira de Vas

concellos. 

ill ..... 
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N. 40.-FAZENDA.- El\1 26 DE JANEIRO DE 1.83t. 

Explica as instrucções de 4: de Fevereiro de 18.23 relativamente á 
arrecadação do imposto da aguardente. 

O Sr. Administrador de di versas Rendas Nacionaes 
fique na intelligencia de que, para a exacta execução das 
Instrucções de 4 de Fevereiro de 1823, em despacho 
de 28 de Novembro ultimo, fôra determinado que os 
fabricantes de restillação devem pagar 16000 de subsidio 
de cada uma pipa de seu licor, ou genebra, que entrar 
nesta cidade, na conformidade dos§~ 3. o, 31 e seguintes 
das mesmas instrucções, ficando á cargo dos senhores 
de engenho o pagamento dos 1600(' por pipa equivalente 
do contracto do tabaco, e dos 20 réis do subsidio litte
rario por medida, da maneira explicada nos referidos 
paragraphos; vindo assim os senhores de engenho á 
pagar o imposto pela aguardente, ou caxaça consumida, 
ou vendida nas suas fabricas; e os fabricantes os outros, 
que só são devidos da que entra na cidade. 

Rio de Janeiro, 25 lle Janeiro llc 1832.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 41.-IMPERIO.- E~I 26 DE JANEIRO nE 1832. 

Resolve algumas duvidas sobre os novos estatutos dos Cursos 
Jurídicos. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regencia o 
officio de V. Ex. com a data de 12 deste mez, em que 
participa hjver recebido o A viso de 19 de Dezembro 
proximo passado com os novos estatutos, pelos quaes 
devem ser provisoriamente regidos as Cursos Jurídicos 
dessa cidade e da de Olinda~ e expõe as duvidas que lhe 
occorrem para o seu cumprimento, pedindo por isso os 
necessarios esclarecimentos: A mesma Regencia, Ha 
por bem_, em Nome do Imperador_, Declarar a V. Ex., 
quanto á sua primeira duvida, que o Professor da lingua 
franceza não é obrigado a ensinar o inglez, visto que, 

f 
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concorrendo para ensinar sómente aquella lingua, 
debaixo de semelhante proposta obteve a respectiva 
cadeira, e por isso se reconhece a necessidade de outro 
Professor que ensine a lingua ingleza. Que outrosim 
julga que os estudantes, que se houverem de matricular 
neste proximo anno, não são obrigados aos exames de 
inglez, historia e geographia, porquanto não ha ainda 
mestres que ensinem taes doutrinas, nem dcllas sejam 
examinadores ; o que se acha ainda corroborado pelo 
art. L o do cap. L o dos novos estatutos a respeito dos 
exames de preparatorios, e habilitações para a matricula_, 
que diz:- Os estudantes, que se quizerem matricular na 
Academia_, deverão apresentar as certidões exigidas pelo 
art. 8. o da Lei que creou os Cursos Jurídicos: sendo 
certo que nos di tos prepara to rios não se comprehendem 
o inglez, historia e geographia. Quanto á segunda du
vida, Ha por bem Declarar a V. Ex., que depois dos novos 
esta tu tos não póde ter mais lugar a dispensa de geometria 
para os que se quizerem matricular no Curso Jurídico; 
o que todavia não milita com os que já estão nelle ma
triculados, e que devem satisfazer áquelle exame no 
tempo que se lhes marcou: cumprindo que haja uma 
igual in telligencia com aquelles que, sendo reprovados 
no 1. o anno, têm de matricular-se de novo, vis to que 
observando-se o contrario, viriam a perder dous annos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
26 de Janeiro ele 1832.-José Lino Coutinho.- Sr. José 
Arouche de Toledo Rendon. 

N. 42.-IMPERIO.- E~I 26 DE JANE!RO DE 1.832. 

Declara que as Camaras l\Iunicipaes podem estabelecer cemite
rios publicas, mas não obstar ao estabelecimento de cemiterios 
particulares em lugares que forem por ellas designados. 

Sendo presente á Regencia, em Nome do Imperador, o 
officio de 18 elo corrente da Camara Munir.ipal da villa 
de Santo Antonio de Sá, no qual participa que, tendo 
designado os lugares em que elevem ser collocados os ce
miterios em cada uma do:ts Parochias e Capellas, não tem 
podido resolver-se sobre o meio que deve empregar para 
o transferimento dos enterros para os ditos lugares, por 
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isso que hesita se os respectivos terrenos devem ser ad
quiridos á conta das rendas do município, ou das con
frarias e fabricas das Igrejas encarregadas dos enterros: 
Manda a mesma Regencia pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do lmperio responder á referida Camara, que 
póde e deve fazer um jazigo, ou cemiterio seu para nel
le se enterrarem os cadaveres_, mediante o preço que 
marcar a cada sepultura ; mas que não póde obstar a que 
qualquer confraria, irmandade, etc. tenha tambem o seu, 
comtanto que seja em lugar designado pela sobredita 
Camara. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1832.
José Lino Coutinho. 

N. ~3.- IMPERIO.- EM 26 DE JANEiRO DE 1832. 

Sobre as provas do concurso para preenchimento da cadeira vaga 
de medicina, na Academia :Medico-cirurgica desta Côrte. 

Sendo presente á Regencia o officio da Congregação 
dos Lentes da Academia Medico-cirurgica desta Côrte na 
data de 23 do corrente, em que participa ser convenien
te que no proximo concurso, a que vai proceder-se para 
o provimento da cadeira vaga de medicina_, se estabeleca 
que os candidatos deem provas de sua sufficiencia á câ
beceira dos doentes, tomando-se por typo do discurso oral 
um dos enfermos examinados por elle para esse effeito: 
A mesma Regencia, Approvando esta medida, Ha por 
bem, em Nome do Imperador, que nessa parte se modifi
quem as respectivas instrucções. O que participo a Vm. 
para o fazer presente á dita Congregação. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 26 de Janeiro de 1832. 
-José LinoCoutinho.-Sr. Joaquim José Marques. 
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N. 44.- IMFERIO.- EM 28 DE JANEIRO DE 1832. 

Approva interinamente as Posturas organizadas pela Ca.mara 
1\Iunicipal da Côrte em 4 de Outubro de 1830. 

Manda a Regencia~ em Nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios do lmperio participar 
á Camara Municipal desta cidade, que lhe foi presente 
o seu oficio de i9 do corrente acompanhando os exem
plares impressos da~ Posturas estJbeJecidas para re
gimen do seu Município, e que Ha por bem Approval-as 
interinamente, emquanto da Assembléa Geral, a quem 
hão de ser apresentadas, não receberem a final decisão. 

PaJacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro de 1832. 
- José Lino Coutinho. 

t•osturas da tamara ~lunicipal do nio de Janeiro a que 
se refere o Aviso acima. 

SECÇÃO I. 

Saude publica. 

TITULO I. 

Sobre cemiterios, e enterros. 

~ 1. o Fica absolutamente probibido enterrarem-se corpos 
dentro das Igrejas, ou nas sachristias, claustros dos Conventos, 
em quaesquer outros lugares nos recintos dos mesmos: os ad
ministradores das Ig-rejas, que violarem esta Postura, pagarão 
30~000 de condemnação, e os coveiros, que fizerem as covas, 
terão oito dias de cadt~a. Esta disposição terá seu effeito sómente 
depois de estabelecidos os cemiterios fóra da cidade, ou de se 
ter designado pela Camara Municipal os lugares, em que se 
devam fazer os enterros provisoria, ou definitivamente. 

§ 2. o Nos lugares, que forem destinados provisoria, ou defi
nitivamente para os enterros, não se podera abrir nova sepul
tura, em cova ou catacumba já occupada por outro cadaver, 
nem as sepulturas serão abertas para qualquer fim, antes do 
lapso de dous annos, sendo em catacumbas, e de tres annos 
nos jazigos ordinarios, salvo se fôr por ordem de Magistrados: 
as covas ordinarias, c catacumbas não ficarão abertas por mais 
de 24 horas: os infractorcs pagarão 20$000 de mulla. 
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~ 3. 0 A Camara designará lugares proprios para se enterrarem 
quaesquer animaes e carnes, desde que tiverem principio de 
corrupção; os que os enterrarem em outros lugares, ou dei
xarem de enterrar, pagarão 20$000 de condemnação, e não tendo 
com que pagar, soffrerão quatro dias de cadêa. 

§ 4. o Todos os corpos que se enterrarem, deverão ficar abaixo 
da superficie da terra pelo menos seis palmos, sendo a terra 
h('m socada, e devendo além disto não haver mais de um corpo 
em cada cova, salvo se entre um e outro corpo ficar uma 
camada de terra da altura de outros seis palmos: os que o 
c-ontrario praticarem pagarão 28000 de condemnação, e não 
tendo com que pagar, soffrerão 24 horas de prisão. 

§ ll. o Neuhurn corpo será dado á sepultura sem prévia parti
cipação ao Juiz de Paz da freguezia, declarando-se o lugar, em 
que vai fazer-se o enterro, apresentando-se certidão do Facul
talivo, que o houver assistido, na qual este declare a enfermi
dade, de que morreu, e a sua duração, assim como a hora da 
morte, e a morada do fallecido: no caso porém de não ter 
havido assistente, ou de a morte ter sido repentina, o respectivo 
Juiz ele Paz nomeará um Facultativo para ir examinar o dito 
corpo, e quando haja suspeita tle proplllação de veneno, ou de 
ter sido morto por qualquer outro modo violento, não será 
enterrado sem se proceder á autopsia, e exames necessarios 
para conhecer a existeucia, ou não existencia do delicto; em 
todos estes casos o Facultativo declarará o tempo, dentro do 
qual deve ser sepultado, assim como o tempo, antes do qu~l o 
não deva ser. Os infractores pagarão 10$000 a 20SOOO de con
demnação, e, não tendo com que pagar, sofl'rerão quatro a oito 
dias de prisão. 

~ 6. o Nenhum corpo de qualquer tamanho c côr, que sej~, 
será conduzido á sepultura sem ser em caixão fechado, e co
berto com panno, quando a enfet·midade de que fallecer puder 
produzir contagio immediato, o que o Medico verificador rlo 
obito tambem attestará: fóra deste caso se poderão conduzir 
os cadaveres em redes, indo bem amortalhados: os que se 
acharem culpados por contravenção a esta postura pagarão 
308.000 de condemnação. 

TITULO H. 

Sobre venda de generos e remedios, e sobre Boticarios. 

§ 1. o Os que venderem, ou tiverem á venda quaesquer ge
neros solidos ou Jiquidos, corrompidos ou falsificados, para 
pesarem ou avultarem mais, ou para encobrir sua corrompida 
e damnada qualidade, serão multados em 108000 até 308000 
segundo as circurnstancias: os generos falsificados ou corrom
pidos serão postos em deposito, e afinal lançados ao mar, ou 
enterrados, quando pela sua existencia damnificuem visivel
mente a saude dos povos, quando não possam ser empregados 
&em grave risco da mesma saude publica em outro~ usos da 
vida, que não seja de sustento dos homens; e quando nao possam 
facilmente inutilizar-se para alimento, misturando-os com in
gredientes taes, que, sem destruirem a sua natureza, alterem 
comtudo algumas das suas qualidades apparentes, como os 
examinadores deverão praticar todas as vezes que fõr possível. 
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§ 2. 0 E' prohibido abrir boticas sem licença da Camara l\lu
nicipal: o contraventor pagará a multa de 10$000 a 30$000. 

§ 3.o Todo o Boticario, que vender rernedios corruptos, ou 
já inutilizados pelo tempo, incorrerá nas mesmas penas do§ t. o, 
e com as mesmas clausulas. 

§ 4.o o Boticat·io, que vender remedios sem receita de Pro
fessor autorizado para curar, pagara 68000 de multa, salvo se 
o remedio fôr de natureza innocentissima: os vendedores de 
drogas, que sem serem Boticarios approvados venderem em 
dózes miudas substancias venenosas, e suspeitas, ou remedios 
muito activos, quér sem receita de Professo!'. quér com ella, 
assim como os indivíduos, qne venderêm as ditas substancias 
em grandes porçôes (ainda que Boticarios sejam) a escravos, e 
pessoas desconhecidas, suspeitas, e que não precisem dellas 
no exercício de sua profissão, sotft·et·ão a multa de 10$000 a 
30$000, sem pt·ejuizo das penas mais graves, qu~ puderem soJJ'rer 
das justiças eriminaes na conformidade das lets. 

§ i).o o"Botícario, que iuLroduziJ· nos remedios mais, ou menos 
droga;;, ou drogas diversas daquellas, que se contive1·em na re
ceita do Facultativo, pagará tle multa 10$000 a 208000. 

§ 6. o O que vender fat·inha de mandioca absolutamente pri
vada de gomma, pagará 68000 de condemnação : na mesma pena 
iucol'l'et·á o que a veudet· sem ser por medidas aferidas, fieando 
prohibido o uso de vender aos sacco~; o que comprehende 
todos os grãos. 

§ 7 .o E' prohibida a venda, e uso do pito do pango, bem como 
a eonsP-rvação delle em casas publi!'as: os contraventores serão 
multados, a sabe1·, o vendedor em 208000 c os escravos, e mais 
pessoas, que delle usat·em, em oito dias de cadêa. 

§ 8. o Todo o Boticat·io será obrigado a promptificar as re
ceitas, que se exigirem a qualquer hora da noite: no caso de 
se recusarem, pag-arão 108000 de multa. 

~ 9.o Os autos de .achada e_ vi?l.ação nos casos dos ~§ 1.o, 3.o, 
ã.o, 6. 0 e 7 o deste Tttulo, serao fettos na presença cto respectivo 
F isca I, e dos Professot·es, que a Camara nomear para esse fim. 

§ 10. Nenhum Facultativo, Boticario, Parteira, ou Sangrador 
poderá curar, e exercer sua arte dentro do município sem ter 
apresentado (no prazo de tres mezes depois da publicação destas 
Poslllras) suas cartas na Camara, onde ficarão regist1·adas: o 
contraveutor será multado em 108000. Os estrangeiros porém 
se1·ão obrigados, além (\c apresentarem seus diplomas, a jus
tificarem a identidade de pessoa. 

§ 1:1.. Os que sem diploma da antoridade legal exercerem 
quaesque1· das sobreditas artes, ser·ão multados em 10$000, e 
nas reincidencias em 208000 a 308000. 

§ 12. Os confeiteiros, que pintarem seus doces com oxydo~, 
ou saes ue metaes venenosos, como cobre, chumbo, mer
curio, etc., soff'rerão a pena· de oito dias de cadêa, e 30$000 de 
multa, vel'iticando-se pela analyse chirnica a sua existencia. 

TITULO UI. 

Esgotamento de pantanos, e aguas infectas, é tapamentos de 
terrenos abertos. 

§ 1. o Aquelle, que tiver algum terreno pantanoso, onde se 
estagnem aguas, será obrigaao a aterral-o dentro do prazo 
que ordenar o Fiscal, em c·onscqucncia do exame do pantano: 
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que o mesmo Fiscal ucverá fazer com dous peritos, tendo-se 
desse exame lavrado auto circumstanciado, findo o prazo, não 
estando concluído o aterro, será condemnado de 20$000 a 30$000, 
e se lhe prorogará mais o tempo, que o Fiscal julg-ar necessario 
para concluil-o, íinda a qual prorogação, se julgará ter rein
cidido. na contravenção, e pagará de multa 60$000; e então 
mandal·o-ha acabar de aterrar o Procurador da Camara á 
custa do possuidor. 

§ 2. o Aquelle que tiver algum terreno enxuto proprio, ou 
aforado, deverá tapal-o, de modo que nelle se não façam des
pejos pela mesma fórma, e com as mesmas penas, e clausulas 
declaradas no. paragra~ho antecedente. 

§ 3. o O:; proprietarios de predios urbanos devem dar expe
dição ás aguas das chuva"> de seus quintacs para a superiicie 
das ruas, e não para as valias publicas, que correm cobertas 
pelo meio de lias. Os infractores serão multados na quantia de 
30$000 e a fazer-se a obra á sua custa. Os proprietarios de 
predios já existentes, que não tiverem o esgoto das aguas na 
fórma desta Postura , mudarão os canos dentro de um anno, 
debaixo da pena comminada. 

§ 4. o Todos aquelles, por cujos quintaes conem as aguas dos 
vizinhos para irem ter á rua ou valla para seu esgoto desti
nada , não o poderão embaraçar : os que o contrario fizerem 
pagarão iOSOOO, e far-se-ha o esgoto a sua custa. 

§ 5. 9 Toda a pessoa, que estreitar as valias publicas, fazendo 
ou eclificando obra~ sobre as mesmas, incorrerá na pena de 
t0$000, e na demolição da obra á sua custa, sem prejuízo da 
responsabilidade pelo damno causado a seus vizinhos, por qual-
quer inundação. • 

TITULO IV. 

Economia e asseio dos curraes , e matadouros, açougues 
publicas ou talhos. 

~ 1.. o Não se poderão matar ou esquartejar rezes para con
sumo publico sem ser nos matadouros publicos ou particulares, 
que tenham licenca da Camara: os infractores serão multados 
em 20$000 e no pêrdimento das carnes. 

§ 2. o Nenhuma rez será picada senão depois de calculado o 
seu arrobamento com assistencia dos exactores dos direitos 
sobre a carne , e depois poderão os seus dono~ vendei-as a 
quem quizerem, e como bem lhes pareça: os infra~tores serão 
multados em 4$000. 

~ 3. o o exactor dos direi.tos e impostos sobre a carne não 
poderá oppôr a menor duv1da na matança das rezes, perten
cendo-lhe tão sómente haver o direito do novo imposto pelo 
arrobamento de cada rez, e no caso de contravenção pagará 
4$000 de multa. 

§ 4. o A carne, que sahir esquartejada dos matadouros, sú 
poderá ser vendida publicamente em casas abertas com li
cença da Camara, onde se possa fiscalisar sua limpeza, e sa
lubridade, estado das carnes, e fidelidade dos pesos; os que 
venderem particularmente, ou sem esta licença, serão mul
tados em '10$000, e havendo infidelidade nos pesos em 30$000 
e oito dias de cadêa. 
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~ 5. o As carnes penduradas nas parede~, c portas destas casa~ 
publicas chamadas talhos, estarão sempre encostadas sobre 
pannos brancos e asseados, de linho ou algodão, que deverão 
ser mudados todos os dias, e não serão dependurados sobre 
os portaes, mas só destes para dentro das casas; os infrac
tores serão mullados em 2$000. 

§ 6. o Os donos dos talhos serão obrigados a comprar a 
carne nos matatlouros, ficando prohibido a outras pessoas com
prai-a ahi para a revender com lucro áquelles; tanto os atra
vessadores , como os que á elles com1>rarem, serão multados 
em 4$000. 

§ 7. o As carnes serãl') conduzidas para os talhos em carroças, 
on cestos envoltas em pannos, ficando absolutamente prohi
bida a conducção á cabeça de pretos sem ser em cestos: sob 
pena de 4$000. 

~ 8. o Os Administradores dos matadouros, ou publicos ou 
particulares, serão obrigados a te l-os sempre muito limpos, 
e a fazê l-os lavar todos os dias depois da matança; assim como 
terão sempre a gua nos Ianques p:ua as rezes beberem , em 
•manto alli estiverem : os infr·actores pagarão 6$000 a :1.8$000 
dJ condPmoação. 

~ 9. o Ninguem poderá malar rezes doentes, ou mandar es
folar, e esquartejar as que apparecerem mortas, assim os donos 
das rezes, que mandarem, como os administradores, ou seus 
prepostos, 'lHC o praticarem, ferão multados em 20$000, e 
quatro dias de cadêa. 

~ io. O gado, que vier do campo de S. Christovão para os 
matadouros, não poderá sahir delle, e entrar na cidade senão das 
dez horas da noite até as cinco horas da manhã: os infractores 
serão multados em 20SOOO e oilo dias de cadêa. 

§ 11. Os conduct01·es dos gados deverão trazêl-os com cuidado, 
para que não cansem damno á povoação na sua passagem, des
viando-se das manadas, nem trarão em uma manada tão grande 
porção de reze~. a que não bast~ o numero de conductores : 
quando os gados cansarem damnos á povoação na st~a passage!n, 
os conductores serão multados em 2$000 e dous d~:ts de cadea, 
salva a indemnização ao prejudicado. 

~ 12. Os marchantes, e os administradores dos matadouros, 
c os condnctorcs que trouxerem o gado ao campo para ven
derem, serão obrigados a mandarem enterrar nos lugares, que 
a Camara designar, as rezes que morrerem, no -prazo de 24 
horas; os donos das rezes, e em sua falta os admmistradores 
dos matadouros, que assim o não cumprirem, serão multados 
em 6$000, c pag-arão a despeza, que se fizer com o enterra
menlo das rezes. 

TiTULO V. 

Sobre hospitaes, e casas de saude, e molestias contagiosas. 

~ 1.0 Os hospitaes publicos, ou de irmandades, que se acham 
.actualmentc nesta cidade, serão conservados, até que possam 
ser transferidos para lugares mais apropriados. Nenhum par
tic~lar, o~ corporação poderá estabelecer em qualquer parte 
ma1s hosp1taes, ou casas, em que se recebam doentes a tratar 
de qu~esquer enfermidades, sob qualquer pretexto que seja, 
sem hcença da Camara: os infractores serão multados em 
'30$030 de condemnação, e oito dias de cadêa. 

DECISÕES DE 183j. · 8 
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§ 2. o Fica prohibi<lo a qualquer pessoa tratar por negocio em 
sua casa doentes sem licença da Camara: os infractores tt!rão 
as me~mas penas do paragr·apho antecedente. 

~ 3. 0 Quanuo, o que Deus não permitta, se verificar entre 
nós alguma rnolestia de terrível contagio, as pessoas, que della 
estiver·em infectadas, serão obrigadas a se recolher a lugares 
para isso designados pela Camara, ou por ella permittidos: os 
infractores pagarão 20$000 de comlemnação, e terão oito dias 
de cadêa. 

§ _4. o Toda a pessoa, que tiver· algum louco fur·ioso, será 
obr·tgada a conser·val-o em boa guarda, ou a recolhel-o para 
as casas de c:uularle apropt·iadas: os iufractores terão a mesma 
pena do paragrapho antecedente. 

~ .O. o To<lo Capitão, Commandanle, ou mestre de nayio que 
deixar ehe~ar a seu bordo, ou delle sahir·, alguma pessoa antes 
rla visita de san<le, será multado em 2oeooo, e á mesma multa, 
com mais oito dias de cadea, será sujeito qualquer indiYiduo, 
que tiver chegado, ou sahido do mesmo bordo antes da re
ferida visita. 

~ G. 0 Em nenhuma casa particular ou publica se receberá 
cJualqner pessoa vinrla de bordo de algum navio entrado no 
porto, sem que este tt'nha sido despachado pela visita de saurle: 
os que receberem tae" pessoas pagarã:J 20$C03 de coudemnaçao, 
e terão oito dias de cadêa. 

TITVLO VI. 

Sobre a co.llocação de co1·tumes , e sobre quaesquu estabelecimentos 
de fabrzcas, e manu{actnras, que possorn alterar, e cor1·omper a 
salubrida-de da atmospfwra , e sobre depoúto de ímrnundi!:iot~s. 

~ 1. o E' prohibido o estabelecimento de cortumes na cidade, 
e seus arrallalde~:, os que aeLUalmellte ahi existem, serão trans
feridos dentro d11 prazo de um anno, contado da publicação 
destas Posturas, depois de confirmadas, para lugares remotos, 
precetlenllo licença da Camara: os donos dos eortumes, que 
depois deste prazo existir·em sem licença especial da Camara, 
·serao multados em 30$000, e oito dias de cadêa, levadas as 
penas ao maximo no caso de reincidencia. 

§ 2. o Tambem ficam vedados dentro da cidaclf~ os fornos de 
cozer, ou torrat· tabaco, ou quaesquet· outras fabricas de sebo 
e sabão, azeites, oleo~:, ou outras, em que se trabalhe com 
ingt·cdientes, que cxhalam vapores, que alte1·am e corrompem 
a saluln·idadc da atmosphera, a" quaes não se porlerllo csta
belecPr sem licença da Camara. qne lhes approve a collocação: 
depois de seis mezes da publicação destas Posturas, estando 
eoufirmadas, todos os donoc:, ou administraclores das fabrieas, 
que se ael1arem f-em est:;ts licenças, ~erão multados em 30$000 
~~ oito dias de c:ulea, e no easo de rcincidencia serllo levada5 
as penas ao ma ximo. 

~ 3. 0 A Camara. desi~nará differentes lugares proprios para 
nelles se faz(•rem os depositas das immundicies: os qne as 
dcposit:1rem fóra destes lug-ares, c emquanto elles nào forem 
designados uas ruas e praças ela. cidade e seus arrabalcles,.serão 
multados em 28000, e pagarão a despeza, que fizer o Fiscal res
pectivo com a re1no~·ão das immundicies, respondendo o senhor 
ou an1o pelo escravo ou criado, c estes serão reclusos na eadca 
até o pa~amento; esta reclusão, porém, não poderá exceder a 
oito clias. 
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§ 4.o E' prohibido fazer <!ualquer gcnero de despejo immund0, 
á excepção de aguas de lavagem, de roupas, ou cozinhas, des<le 
as ti hora'> da manhã até ás 9 da noite; os que fizerem despejos 
fóra destas horas serão mult:ldos em 2SOOO, respondendo o se
nhor ou amo pelo criado, ou escravo : não tendo com que pagar, 
soffrerão quatro dias de cadêa: no caso de o despejo pertencer 
a outra pessoa, que não seja o dono do escravo, fica sujeilo ás 
mesmas penas o dono ou dona da casa, de onde o mesmo despejo 
sahir fóra das horas permiltidas. 

§ õ. o E' prohibido tapar, e fazer despejos nas valias, que ser
vem de esg-oto ás aguas na cidade e seu termo, assim como abrir 
buracos para o mesmo fim nas <1ue estão cobertas com lagedo~ : 
o coutraventor sera multado em 4$000, e sendo e~cravo, seu 
senhor por elle: nas reiuciclencias pagarão o dobro desta pena, 
e farão a limpeza c t:1pam~nto dos buracos á sua custa. Não 
constando quem seja o infractor lic~não iucursos nesta pena os 
moradore.;;, em <~uja testada taes despejos for·em feitos. 

§ ti. 0 Ninguem pocler·á lanr,~ar, on consentir· que se lance 
aguas infect.adas, ou outras imruurulicies nos quintaes, ftreas e 
é!mos das casas; os iufr·actot·es scr<lo multados em 68000, e na 
mesma pena incorrcrao os que cntupircllt os canos, uu embara
çarem o transito das ag-uas. 

§ 7. o Nas hon1s permittidas, o despejo ou limpeza se fará em 
vasilhas cobertas; e feilo o despejo, estas vasilhas serão bem 
lavadas no mar: os que forem ac:tados em contravenção incor
rerão nas mesmas penas elo artig·o antecedente, excepto quanto 
a não serem lavadas as v:1silhas, porque neste caso só será 
respousavel o escravo (nu seu senhor por elle), c será este 
cons<~rvado em clausura até a solu~·ão da multa por espaço de 
oito dias. 

§ 8.° Fic:un prohibidos dentro da cidade, c no meio das 
povoações, os fornos de funrlição de mcuws, pelo perigo de in
CCIHlios, sendo só permiltidas as futHli<;ões em cadinhos: os 
contraventore~ solfrerão a pena de oito dias de cadea, e demo
lição da obra á sua custa. São, porém, pcrmittidos os fornos de 
fnndições fóra dos povoados, precedendo licença da Camara, e 
o iufracLOr será multado em 4SOOO. 

TITULO VII. 

Sobre djfferentcs o~jcc~os, que corrompen.1 a atmol,'lht?'a, c 
prc;udzcom a saude z;ubltca. 

§ 1. 0 Ningnem poderá crear· porcos nos quintaes, áreas, ou 
lojas das c:-~sas, nem conservai-os nellas por mais de oito dias, 
nem deixai-os divagar pelas ruas, sob pena de lhe serem to
mados, e vendidos por conta da Camara em leilão, res!ituin
do-se a seus donos tudo o que exceder a 30$000 do seu prorlucr.o. 

§ 2. o Ficam prohibidos os fogões á porta da ru~ nas tavernas, 
e casas parl.iculares: os infractores serão multaclos em 28000 a 
68000, c quatro dias de cadêa. 

§ 3. 0 As roupas dos hospitaes só poderão ser lavarias no:;; dcsa
gu:Jdouros dos ri~s ju.nto ao r!lar, de modo que a ;;a.gua, em que 
forem lavadas, nao sirva ma1s : os coutraventores serão mul
tados em 10SOOO, e no caso de reincidencia em i.:OSOJO e oito dias 
de cadca. 
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~ !l..° Fica prohihido uas casas dr, pasto, tavernas, botequim, e 
quit.audeiras o uso de p:mellas, cal<leirõe~, ou outra:-; qnaesquer 
vasilhas de cobre, sem estar·em bem estauhadas: os iufractores 
iucorrerão na pcua de 6~0CO, e não tendo com que pagar, na de 
t)uatro dias de ca•~ea. 

~ o. 0 o.~ moradores em casas ou chacaras, por onde passem 
,·alias de esgoto de aguas, serão obrigados a tel-as sempre lim
pas e de~erub.araçada~, e dellas não se servirão para dt:S[JPjo 
ali\um, por !'lerem só tlt:stiuadas para o esgoto das aJ!uas da 
rhu\a: os coutr;lYelltorcs serão mullados em 30$000, e oito dias 
de catlea. 

§ ü.° Fica pr>ohibido lançar vidros, ferros, ou os~.os nas ruas, 
pra-:as, cáes, beco8- e pr:1ias, soh pena de pagat· ~scoo de multa; 
todo at)llelll', em cuja testada forem etwoulrados, serão obri
gados, ~lém da mulw, a mandai-os entenar, ou lançar ao mar 
em lu~ar pl'oluudo. Se qualquer vizinho fô1· deitar estes ob
jectos na testada tios outros, lJ3f!ará 8$000 de multa, e se o in
fractor fôr e:-.craYo, será preso 3té a salisfaç:'lo da multa. 

§ 7. o Os douos de estribarias de aluguel f.e cavallos, e bestas, 
bem como os que as tiHrem «'IH ea~as da cidade, ficam obri
g-ados a fazer tirar llcllas o estrume, que se ajuntar, dentro de 
21lloras. Os coutraveuton·s serão coudemnados em 20$COO e 
nas reincideneias em oito dias de prisão. ' 

~ 8." Os que tlerrubarem matos nos lugares, por onde passam 
os canos de aguas para as fontes publicas, ou fiurem roçados, 
incorrerão na pena de oito dias de prisão, e 10~COO de condem
nação: os que lr .. lll;arem immmHlicics nos Elobreditcs c:1nos in
eoiTerãu na mesma peua. 

SECCXO li._ 
I> 

Policia. 

TITCLO I. 

Sobre o alinhamento de ruas, e edificação. 

~ t,o A Camar:1 fará lev:.ntar planos, segundo os quaes serão 
formadas as ruas, praças e edificios na cidade e seu termo. EsLcs 
planos existirão patentes na casa da Camara, 'C delles se darão 
Cflpias exactas aos Fiscaes e armadores, dos districtos, em que 
uão se e<liflca sem licença, arruamento e alinhamento. Esta 
disposição sü terá lugat· depois da publicação desles planos, 
faxendo-sc por em quanto o arruamento e alinhamento, como 
até o 11reseute. 

~ 2. o A Camara nomeará um, ou mais arruadore:;, conforme 
julgar preciso. Ao arruador compete alinhar, e perfilar o edi
ficio, e regular sua frente conforme o plano adoptado pela 
Camara. O arruatlor, que coulra,'ier á disposição deste artigo, 
sendo por erro, será multado em 6S000, e seudo por m:11icia em 
10$0ü0 a 20$000, e a desfazer a obra ua parte, em que otfender o 
plano, e tamhem á su:1 ('USia tornai-a a levantar até o ponto, em 
que esla\a t)twntlo foi desfeita. Os anuadores vencerão o sa
lario, que fêr llo costume, nesta ddade, c o que fôr de razão em 
SGU termo. 
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~ 3. 0 To!las a.;; mas, e;;traàas, ou ti·avcssas, tyue se alJI'ircm na 
citladc e seu termo, teràq pelo menos 60 palmos de largura, 
salvo quando por al~um 1)bslacuio in\'~ndvel não podcr·em ter 
at{uella largura : os rocios, pra~·as e largos, scnlo quadr:.ulos 
perfeitos, sempre que o tencno o permittir. 

~ ~.o Ninguem poderá edificar ou rcedilicar, toe:mdo na frcnt<~ 
tlo pn~dio, ou fazer qualquer obra de pedra, cal, ou madeira 
nas ru:l", eslr:ldas, on travessas, sem pedir á Camara licença e 
arruameuto, o qual se llle maud:ná fazer pelos otiidaes, a t[ttem 
liver encarregado Psta allrilmi<.:ao. Os que o fizerem st~m Ji
~~ença, ou os que se at:tslarem do arruamento, IJtae l!Jcs für 
feito, st~r::io multados em 20HOOO, e condemnallos na ücmolit:fw 
tia ohra, u:\o podeudo o notilieado pellir imlemni7.ação al~llllla. 
Ap;·ese11taclo o :wlo da arru:v;ào, a Cam:ua dará a liccut;a, na 
l(tJal se incluirá Lambem a de fazer andaím~.:s, e ler Juater!acs ;; 
porl:l. • 

~ 5. 0 Os crlifieios, tJUC tiverem ~allitlo do alin!J:lllleuto, rt~
':uarão ({t1:1Utlo fore111 reedilic.Hios, assim como entrarão para a 
frentl', se estiven•m recuados. 

~ ti." Os que lizercm audatmcs, serão obrig-ados a ti ral-os, c 
!aparem os buracos, t!Lle tiverelll t'eilo, e:llt;audo o lugar, como 
~~slava, no prazo lle 24 horas depois de :11~allada a übra, ou tlepoi:'> 
que po1· qualquer motim Pila pare: os que assim nüo obser
varem sr,rão mult:ldos em 2$000. 

~ 7. '' ,\s lieenl;as, que se coueedem para deposito de matcri:H~s 
na rua, não s1~ elllcudeill eorn m:.lleriaes, que possam recolher-s•· 
dentro d.ts olHas. porqne 1~s1es st~r:lo reco11Jidos dcn! ro em ~í 
lwra~. soh pena ele 2S00) de multa. Qn:mi.O :u.s demais sera o 
t!ono da ohra obrig-ado a 1'11mprir as t:ondiçi)ps scguiutcs: I.", 
i{dxar livre o transito publico, e <~spat;o sutfkie!ILt~ para pas
sarem as segt~s; 2.a, ler luz toda a uoüe em lantt•ma, que allmnie 
sufli~:ieuteuwnl(~ o lu~ar nas uoite~, em que não ll•,urer luar. 
e• IJIH~ IJ;l(, satislizrr l'Sias coudiçüt~s scd multado t~lll :28000. * 8. o Todo o que~ lizcr casa:; da valia para a cidad1•, 1\~vauLara 
mn so!Jrado ao menos na l'rcntt·, a.;; casas sendo t<'rn·as St! u:'•o 
pnd~r:lo t•et~dificar, sem se levalltar ao menos o dito sobrado .t 
r'n~nle; o eoutravcutor será multado •~m 30,)000, c condemuado 
a demolir ::t obra. 

~ \1. 0 Toda a ca-a, tpH~ dt~ ora em diaute se edificar, ou rec(li
!ic:H, sendo de s:dH'atlo, Lerá no 1. 0 at11lar a'l meiHH 20 palmos 
desde a soleira até o pavimento do 1. 0 anda r, c ao meuos 1S 
palmos de.:de cstt• até o fr·edJal do t.eliJatlo, e tendo 2. 0 ou a.o 
andar. tnão estes tamlwrn dt~ a I !lira ao menos os mes111os :IH 
palmos. As porta:-:;, tflle se :1hrírrm sohre o niYelamcntn, as~i111 
·~omo as jauellas de~ sacatlas, ter;io lle altHra ao lJWJJos 12 p:1lmo~, 
e uunea menos de cinco palmos de v~o, podc·ndo exceder-se 
t~Slas J1I'O()Off~ÜCS do ([UC fôt' SCl-!;lllltlO a a!'Le lll~t:es~ario ás pro
püi'ÇÜeS relalivas do t!ditieio, a que perteucere111. Asjauellas de 
peitoril ter·:io ao rrH·nos oito palmos de altura, c tllJIICa lllCIIos dt~ 
dneo de vüo, polleudo ~~xcetler-se esta..; dimemões, quando oe
l:Orram as cireumslaneías acima cxpt~ndidas. 

As portas de cocheira ter~1o ao menos H palmos de :Jlto, e 
nunca menos de 10 lfe vão; JHHkndo-se, como nas demais 
porta~. sohre o nivelamcuto alterar C!'la medida nas occasiõcs 
:1cima ponderadas, com tanto que a altera~·ão seja sempre para 
mais, como t) indispcnsavcl em um t~tlilido nobre: os conlra
" entores á presente postura donos das obra;;; serüo multados em 
:msooo, e os mestres, qne dir·igirem as obras, em oito dias de 
l'adêa, sendo os donos corHit~mnaflos a demolirem a obra. 

~ 10. Toda a madcir·a da eoJJstrucção dos prcdios será da pro• 
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ducção do paiz: só se poderá usar do piBlio na oons~rurção 
para os forros dos tectos: os iufractores serão nwltauos em 
30$000 e na demolição da obra, e os mestres que a fizerem em 
oito dias de cadêa. 

§ 11. E' prolllbido edificar, ou fazer qualquer obra em ter
renosjfpublicos sem o competente :li'OI'amento, ou arrendamento. 
O contraventor incorrerá na pena da demolição da obra á sua 
custa. 

~ 12. Todos os proprietarios, que edificarem, serão cbrigados 
a calçat·em a sua testada com !ages na largura de seis palmos, 
seguindo o mesmo nivelamento da rua, sem poderem calçar-se 
acima deste nivelamento: os donos da obra, que o eontr::Hio 
fizerem, serão multados em 20$000, condemnatlos a desmaneha
rem a calçada á sua custa para a fazerem segundo o nivela
mento; e os mestres em quatro dias de cadêa. 

§ 13. As calçadas, que ora se adwrem feitas ~ontra o dis
posto no ~rtigo antecedente, serào rebaixadas por seus dono~ 
dentro do prazo de seis mez~~~. couforme o nivel3nJento da 
rua, com pena de 68000 de coudemnação, em caso de ('Oil
IUmacia no dobro da pena, fazendo-se a obra á sua custa. 

§ 14. Todos aquelles, que tiverem feito obras com usurpação 
do terreno da serventia p11bliea, ser~w obrigados a restituil-o_. 
logo que tenham de reedifiear, ou fner alteração na parte do 
prellio, em que se fez usurpação. Os infractores setão mul
tarlos em 20$000 e na demolição ela obra. 

~ HL Nenhuma casa pcdei'á construir-se com rotulas dt· 
abrirem para a parte de fór·a: o;; propl'ietarios (las casas, que 
ao presenll' as lt~m desta maueira, ~w1·ào _obrigtHios a mu
dai-as dentro do prazo de 11m a mw .. da publlca~·áo desta:-1 pu:'
luras, sob pena ue pagar-ew 2~úoo ~~ fazet·-~e a obra á sua ntst~1. 
Exceptuam-se as casas situadas em lug:ues, que uão são fk 
passagem. t-ías q1w ('Stivel'em {'lll li!i~io. os depo~itarios, ou 
administradore-; scrüo oh!'igadJh, sob as nwsmas Jl('!la:-;, a l'a
zerem a obra por eonta de quclll pel'tew.·~~r·. 

1TITLO 11. 

Sl))re edificío.~ rninvso.~, t'-i'Cf!l'll(:t'ies, e fJHUI'SffiH'J' pl'ccipicios na-' 
·ri:;inftUII~'(IS da . .; JIOI:OWÔeS. 

~ 1. 0 Todo o edilido, muro, on tnpamPnlo t!c qnalqllf'I' IW
llll'Cza que st·ja, que se apresentai· no estado de 3IIlPat;ar ruiu;, 
;10 publico, ou particular, será demolido á custa do propt·ie
tario, quando pelo exame do Fiseal n~spcctivo com dous pc
ritos, se deeitlil' q1w n:Io at!mittc reparo. O Fiscal, tendo antes 
procedido ao auto de exame, adwrtii'a ao mesmo proprieLario, 
ou quem suas vezes rlzer para immedíatameutc (H'ocedet· ú 
demolição. No caso porém de t{Ue seja admissivel o reparo, 
;o,erá este feito no prazo, que o mesmo Fiscal lhe indiea1·, em 
tonfot·rnidade do que disse1·cm os peritos, sendo o proprietario 
obrig·ado a pagar a dcspeza do exame. Quando haja contra
venção, sera tudo feito á custa do mesmo ptoprietano, o qual 
responderá por todas as despezas, que se tiverem feito, se
gundo a conta do mesmo Fiscal. 

§ 2. 0 Todo o mestre de obt·as, que fizer uma obra, que fique 
ameaçando ruína por mal construída, ou falta dos necessarios 
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materiaes, e a1ieerces, sendo assim declarado por peritos em 
exame, será multallo em 30$000 sem prejuízo da indemuizaçào 
ao prejudicado. 

§ 3.0 J\inguem poderá fazer buracos, ou excavações nas rua·s, 
e praças, nem eru paredes de edilicio" publicos ou particulares: 
quando para algum objecto de festejo, ou outro semelhante, 
fór necessario fazer-se taes buraco~;, ou excava(,:õcs, podcr-se-ha 
pedit· á'Camara uma Iit:ença especial para isso, e nella se mar
cará o prazo, em que o imr1etrante deve repôr tudo no antigo 
estado, sendo obri~ado,cmquanto eslircrem os huracos abertos, 
a pôr guardas e divisas. Os eoutravenlores serào multados em 
ü$000 e Ires dias de cadea , e condemnados a pagarem a des
peza, que se fizer com a reposição. 

~ 4. o Fica prohibido tirar arêa na.; praias desta ci1lade desde 
a Gloria até o Sacco do Alferes: os conlraventores serão mul
tados em 2SOOO e tre~ dias de cadea, respondendo quanto ú 
multa os seuhores pelos escravos: esta prohibição não se es
tende comtudo a pequenas porções. 

§ 5. 0 Nenhuma pessoa poderá abrir novas pedreiras nas vi
zinhanças da eiJ.ade, e junto a povoat\os, sem licen\~a da Ca
mara. O; proprietario . .;, ou administradores das pedreiras ora 
existentes serão obrigados a cobril-as com couros, c atraves
sarem-lhe vigas em cima, t{uando lhes derem fogo, se pela sua 
proximidade ás estradas, c casas puderem causar prejuízo aos 
Yianclantes, ou vizinhos, os infractorcs serão multados em 6$000, 
e dous a scb dias de cadea, segundo as cir·cumstandas aggra
v::mtes. 

~ H." Ningnem poderá fazer exeava<;ões, ou tirar atenos na~ 
pta1;,as, t·ampos, estradas, ou l)ll:H~f;\JIH~!· outros lngares de t.rau
·"ito publico. Os enntraveulores iueo!Ttl'ào ua peila de 8$000 t~ 
pela reiucidencia 20$000 e oito dias de eadêa . 

. ~ 7.° Fica prohihida a \'euda de polrora, r to1los os mais 
:2eneros suscepti \'Cis de explosüo, assim cotno ca-.:as •I e fogue
i,•iros, ou t'abl'ico de fogos de al'lífieios dentro da cidade, e: 
:'i~us arrabaldes: as que ora existem serão transferidas p:~t·a 
!ngares remotos uo prazo de seis mezcs da rnhlícação destas 
l'osturas, com licença da Camara, em que a(lprovc a sua nova 
localidade: os lfUC depois deste praw se adWI'Cill em coutra
Ycnção a esta Postura serão multados em 20$000 e cinco dia:.: 
de cadêa. Nas mesmas penas, e oht·igaçiies illt'orrcm os que 
tiverem ua cidade fabricas de restillar agwls anlt~Hh~-;. 

~ 8. 0 E' expressamente prohihido dentro tias po,·oações o 
í'o~ro de roqueiras, e fogueles buscapés: tanto o fabricar.ne. 
como a pessoa, que delles fizer uso, serão multados em 6$000. 

§ H. 0 Niuguem poder·á ter sobre as jancllas vasos de flores, 
('aixões, ou outros quaesquer ohjectos, que possam c:üti1· á rua, 
e causar prejuizo a quem passa: os iufractores serfw multados 
{'!11 28000 sem prejuízo da indemnização ao prejudicado. 

§ 10. Ninguem poderá lançar á rua corpos soli!los, ou li~ 
quidos, que possam prejudicar, ou enxovalhar a qnem passa, 
."-Ob. peua de 2800~ de multa, sem prejuízo da iutlemnização 
devida ao prejudicado. 

§ H. Fica prohibido arrumar em luga1'es pnblicos ao alto, 
ou em g-iráos, caibros, ou outras madei1·as, pelo perigo immi
uente (]e sua queda: os contravelllores, pagarão a multa de 
12$000, e na reincideneia até 30SOOO, e oito dias de (•adêa. 

p L(9 
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TITULO III. 

Sobre limpeza, c dcsempachamento das ruas, e praças, e prov-i
dencias contra a divagaç{io de loucos, e embriagados, de ani
maes ferozes, e os que podem incommodar o publico. 

§ 1.0 Todos os moradores desta cidade, e seu termo, são 
obrigados a terem limpas as testadas de suas casas, c chacaras: 
03 iufractores serão multados em 18000 a 2$000, salvo se forem 
tão pobres, que não poss~1m satisfazer á multa, 

§ 2. 0 Ninguem poderá depositar nas ruas, ou praças, c es
tradas, ciscos, aguas, animacs, ou aves morLas, nem qualquer 
outro objecto, que suje as mesmas, sob pena de pagar de 2sooo 
a 88000 de multa: não constando quem depositou ua rua tacs 
objectos, ficarão incursos nas penas os mora{tore..;, em cuja:-; 
testadas furem eucontrados, fieando a estes salvo o regresso 
contra os culpados. Os donos dos animaes, que morrerem na:-; 
ruas, serão obri;.wdos a manda!-Js enterrar á sua custa, sob as 
mesmas penas, e quando se ignore quem são, o Procurador t!a 
Camara, avisado por otlicio tio Fiscal, os mandará enterrar á 
custa do Conselho. 

§ 3.0 Toda a pessoa, qut sem Iiccnca da Camara l\funicipal 
depositar nas ruas da cidade, suas pt~aças, cáes, e outros lu~ 
gares pub1icos do seu termo, qualquer objecto, que embar:.1ee 
o livre transito dos cidadãos, incorrerá na pena de 6$000 à(~ 
condemnação pela primeira vez, c nas re:nddeucias na <le 
12$000 a 30$000, e na de oit() a ia dias de pl'i-,ào na cadea, 
concorrendo circumstancias aggravantes, e pagará além dis:o 
a despeza, que se 1izer na remoção desses mesmos objrclos 
para o lugar, e peh fórma, que pelo competente Fiscal for 
designada. 

§ 4. ° Fica prohibido ter nas portas baueos ou outros quacs
IJUer objcctos tlepositaclos, ou dependurados do portal para fól'a, 
soh pena de 1SOOO de multa. 

§ 5. o Fira prohibido ter cavallos, ou outros quaesquer ani
maes atallos nas ruas ás portas, janellas, ou argola!', ou a 
t{U11quer outro objecto lixo, para qualquer Hm que seja, sub 
pena de 4$000 de multa. 

§ 6. 0 Os Fi3cacs farâo conduzit· á presença do Juiz de Paz, 
para que lhes de o destino legal, todos aquclles, que fot·cm 
t~ncontrados na rua em estado de embriaguez: ass;im como 
farão corl'luzh· os loucos ú Santa Casa de i'Uisericordia. 

§ 7. 0 ~t:nhuma pessoa po 1erá correr a cavallo pelas ruas da 
cidade, á excepçâo 1las ordenanças de cavallaria, Offieiaes ~~ 
soldados em serviço, e os Correios das Secretarias de Estado. 
O infractor pagará a multa de 2SOOO, e sendo pessoa desco
nhecida srrá apprcheudida a cavalgadura, e posta no deposito 
publico, até pagar. Se fõr pessoa, que uão tenha po1· onde 
pague, provando-se que a cavalgadura não é sua, terá a pena 
de seis dias de prisão, e sendo eseravo será retido preso a1.:~ 
t)Ue seu senhor pague, não podendo comtudo a prisâo exceder 
a dous dias. Os Fiscaes poderão convccar uma, ou mais pes
soas, que corram npós o transgressor, e o apprehendam, assim 
~~omo qualquer do povo, tomando trcs testemunhas, poderá 
apprehendcl-o em tlagrante dclicto, e couduzil-o ao Fiscal, rwra 
lavr·at· o auto, e nestes casos aos apprellensorcs pencncerit a 
multa, que ::t Camara lhes fará boa, caso se não possa cobrar 
do infractor. 
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~ 8.1) Todas :~s tropas de animars de carga que entrarem 
nesta cidadt>, e s~us suburbios, serão conduzidas a passo, c 
presos uns atraz dos outros, levados pelo centro das ruas, 
e nesta mesma ordem farão a descarga. O infractor será pu
nido com a multa de 2$000, se fiir escravo, ~cu senhor, ou cor
J'Cspondentr~ respondera pela multa. Apenas se tiver feito a 
descarga, c feito novo canegamento, se o houver de fazer, 
será a tropa removida do lug3r para fóra da cidade, debaixo 
<las mesmas penafl, c clausulas. 

§ H. o Nenhum lwmem, de qualquer côr, e cond'ção que seja, 
poderá conduzi!· animal montado em pe llo, nem o poderá 
trazer solto pelas ruas da ddade, c seus suburbios: os ani
maes deverão set' conduzidos pelos c:1breqos, uno podendo 
levar-se mais que dous a dons: os iufract.ores serão multado.;; 
em 2$000, c têm lug:u a seu rc:-peilo todas as mais dispo~i
t,:ões do ~ :. o deste Titulo. 

~ 10. E' prohibillo ter soltos nas pnrtas das casas, ruas, 
praças das povoações, c nas esrradas publi<'aç;_, animaes bravo~, 
tJUC possam ofl't'ndet· aos passageiros: o contra,entot· será eon
r!emnado em 2$000, c na indemuizaç:Jo do damno, nas rein
e i den das em mais 6$000. 

§ it. E' prollibido rer cabritos soltos pelas ruas c pra~·as 
nas povoaçücs, e o tlono dos eabrilos será multado em 2$000, 
e nas reincitleucias em (i$COO. 

~ :12. :\'as cidades não serão tolerados ( ães soltos: os Fiscaes 
ns mandarão matar, ficando o senhor do cão obrigado a pagar 
t>HOOO de multa, e a despeza que se fizer com tal diligend:1. 

~ 13. E' proJJiiJilo soltar o animal (lamnado, que se pod1a 
conservar 11rew, e maL:Jt': o contrayeutor pag:ll'á a multa tlt• 
:losooo, e qualquer, <rue encontrar o :HJirnal (lamnallo, o 11c· 
derá matar. 

§ H. Todo a(JUC!Ie que tivc·r solto gado YaCcHm ou eavallar, 
em lcl'l'enos destinados á lavoura, seí á ohri~:~do á Ler cercas, 
numero tie pastores sutneientes, e mais caull'las, tJara que o 
.,eu gado r1ào otl'enda as Javotll·a-. dos vizinhos: o contrawntor 
será multado em 18000 por cada rez, ou besta, qne fôr achada 
nas roças dos vizinho", e nas reineidencias em 2SCOO a 6$000, 
t~ na indcmuizaçào elo rlamuo; não excedendo Hunca a multa 
a 30$000. 

~ 1.:S. Fica t.ambem prúhibido nos mesmo;; lugare~, ter porco-:; 
~~ cabritos solto-:;: o conlraventor pagará 18000 por cada porco, 
nu ('abra, que for a<'hada nas lavouras dos vizinhos. Não St~ 
verificando quem seja o dono de taes animaes, serão os 
mesmos arrematados em praça publica pelo Juiz de Paz, ~~ 
deduzida do Jlrcço da arrematação a mulra, e a indcmuizac:ão 
do damno que houvet·em causado, se eutregará o resto a seu 
dono, quando este requerer. 

TITULO lV. 

Sob1·e ro:erias nas ruas, injurias, e obst~enidadcs contra a 
moral publica. 

§ 1. 0 E' prohibido fazf'r vozerias, alariclos, c dar ~ritos nas 
I'Uas, sem ser para objerto de neecssidade; assim como é prn
hibido a quac~qller trabalhadores andarem ~t·itaralo pelas ru:t". 
~ob P.CI~a de 18 horas de pri..:'>âo! c 1$000 de m.ulta. E' porém 
permtttulo nas horas, qne nao forem de silcnew, o canto para 
facilitar· o trabalho. 

DECISÕES DE 1831. 9 
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~ 2. 0 Toda a pessoa, que em qualquer lugar publico, injuriar 
a outrem com palavras infamautes e indcceutes, ou com ~estos 
da mesma natureza, &erá multado de 10$000 a 20$000; e não 
tendo com que pagar, de quatro a oito dias de cadca, salvo 
o direito de demandar a iujut·ia perante as justi1;as crimi
uaes. 

§ 3. o Toda a oessoa, que em qualquer I ugar publico profêril' 
palavras indeceütes e obscenas, ou praticai' gestos, e tomar 
altitudes ~1a mesma natureza, terá em peua seis dias de cadêa, 
c 1$000 a 48000 de multa. 

~ 4. o Toda a pessoa, ([UC apresentar em lug-ares publicos, qua
dros ou li"uras obscenas e otfensivas da moral publica seril 
multado c~u 6$000, e uã~ tendo com que pagat·, ou sendo es
cravo, cru tres dias de cadea. 

~ õ. ° Fica inteiramente prohibido inscrever disticos, c figuras 
deshonestas ou pal<n·as obscen.1s, sobre as parcl.les de C(lifi
cios ou muros: os infractorcs Sei'ão condernuados em tres dias 
de prisão; e os donos dos cdilleios, ou administradores dos 
mesmos, serão avisados para dentro em 24 horas os manda
rrm apagar, sob pena de 18000 de multa. Sendo puhlicos os 
ditos cdificios, os Fiscaes o participarão de officio ao Procu
rador da Camara, para o mandar fazer a custa delta. 

TiTULO V. 

S 1!'11' rstradas c caminhO:i, Ji{antaçi)I'S de a.rnrcs p:ua sua cum
mudiclaac, e para vutro" oiJj('dUõ. 

~ ·t.o txcu!Jum razcntlciro, ou do:w de terras. potlerá usurpa 1 
;, :,cnhlão da~ f'::.trada:s, tapaHd:J, mutlaudu, ou eslreitamlo a!' 
mesmas a seu ariJilrio, o que o contrario íizer, será multado 
1'111 10$000 a 30$000, c ua prompla resLiluil;:'tu da mesma es
trada. No caso dt~ coutumada, scrú a estrada restituída a seu 
;tuLigo estado, pela Camara Muuicipal, ú custa do coulra\'entor. 

§ 2. o As estradas t1Tào lar·gura tal lfUC por ellas possam pas::.ar 
tlous cal'l'os, ~alvo uos lugares em que h::~ja grande d1fliculdade 
t'lll se lhes dar esta largura. 

~ 3. 0 Emqua:ILo po1· outro modo nao fúr providenciado pela 
C amara ~J uuid pal, os pr0 1)fielarios serão obr·ig~~dos a concertar· 
e lrazer sempn~ lillll):lS suas testadas, dando e~goto ás aguas (' 
lll'sassombraudo o caminho onde preci:;o for; o conLravcntor 
:-erú m11Jtado em 12$000. 

~ 4. o Quando algum, ou alguns moradores não cumpri1·em este 
de\·er, poderá o Fiscal faze•· o concerto, ou litllJlCza; e haver a 
tlespeza dos que não concorreram, &em que possam oppõr duYida 
al~uma á quanlia exigi.la. 

~ !),o Quando a obra fõr· tãJ custosa que exceda ás forças e 
pos:;;ibilidades tlo propri~tario, o Fiscal representará á Camara 
.Municinal para esta resolver como entender. 

~ 6. o As cercas de espinhos, que <·sti verem na beira das es
trada-;, serão ,-iradas para denlro du terreno da chacara, ou 
fazenda, to tios os an ~lOs 110 mez de Abril. 

~ 7 .o Fica prohibido todo o córle de arvores, e madeiras á 
beira das estradas e ca rninh os, quando estes não forem argil
losos, sob peua de 308000 de multa. 

§ 8. o Constando que as figueiras do bancú, arvores do pão e 
aullauassús crescem em poucos annos, a Camara dará cada aunu 
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um premio !le 10$000 a todo o lavrador, que nas estradas !le suas 
tesla(i:ls, tiver plantado e cultivado até acharem-se pegados, t> 
Cúm ramos de quatro palmos de comprido, 12 pés destas arvores, 
em distancia cada uma de trcs braças, 011 de outras ig·ualmente 
alta-; e frondosas, e tle prompto crescimento, multiplicado o 
mesmo (Jremio por cada 12 pés. 

§ 9. 0 A Camara se compromctte a estabelecer premios áquelles 
lavradores que lh1~ oft'erccerem e executarem plantações de ar
Yores utcis, ou sobt·e outros objeetos intcressautes, estipul:.~rHit1 
os premios á vista das vantagens que se otferet.:ercm nas memo
rias, e segundo as especies occunentes, especialmente sobre 
plantas medicinaeS>. 

TITULO YI. 

.Sobre policia dos mercados, casas de negocio, c portos de embarque 
c pesca. 

~ 1. 0 Pcnnitte-se a todas as pessoas venderem pelas ruas d[l 
(·idade legumes, frutas, aves e peixe, depois de dizimado, hem 
como outro qualquer comesti\•eJ; sendo prohibido estarem pou
sadas em lugares publieos fóra das praças e largos para isso 
destinados pela Camara. O' infractorcs serão multados em 28. 
ou <lous dias de cadôa uão tendo eom"que pagarem. 

~ 2.o Todos o~ que tiverem casa pu'Jlita de 11cgoeio, tr·wh~·:' 
ou llanacas serão obrigados a tirarem todos os annos uma lt
cf'IIÇa até o fim de Fevt·r-eiro, e as que se estabeleet·n~m, r~standn 
a Lnnar·a fechada, pedirão a liceu~·a a que.rn a C~1111at'a tiver di'-
si;.m:Hlo, sob peua de 6$000 de multa. 

~ 3. 0 ~"rasas publicas de negol'io, lt•nd~lS ou harr:h::1s. (;nm· 
prdJeiHlHlas no paragrapho autt~cedcute, se fL•ch:n:!u at1' éh W 
!wras tla noite, peila de 4S000 a fi$000. 

~ í." ToíJos os que vemlcrem gcneros, que devam !'.Cl' medi1lo::-: 
ou pt•sados, serão obrigados a ter todas as medida' c pesos 
adoptados no paiz, os quaes tlt•verão set are!'illos todos os :muo~ 
p,·ID Al'erillor· do C'JIISelllú, ua t'tírma elo í~stylo, e p:ulruL'S disll'i
tnitl lS pda C:unara, sob pena de ,;,HOOO de multa. 

~ :Lo ~J a..; medidas e pesos se aelwrem falsificados, depois de 
aferido.;;, o douo da casa incorrerá na pena do paragraplw ante
~·edeutt~, e ua mesma incorrerá o Aferidor que íizer a akri~·üu 
por menos da marca dos padrões da CaG;ara. 

~ tL° Fica prohihido o uso de fazer acercsdmo nos prsos qnc 
fnr~m solllaans, de maneira qne não se pos~;Hn separar·, ;.jss1m 
('Olllil o de argolas, ou ganchos, que se possam tirar, ou ]JÔl 
facilmente. 

§ ';. 0 A Camara_ distribuirá, pcllls Fisca{'s,. pesos c rne~i~as. 
eoul'ormc os padrocs, para os exames ueecssarws nas cort·etçues, 
sem os quaes não as poderão fazer. 

~ s.o Todos os que tiverem casa publica de negocio, não po
d~l·:'"u ter ndlas Yemleudo ou administrnndo, pessoas eaptiyas, 
nem con~entirllo nellas, uem em suas t>ortas pessoas eapllva~ 
assentadas, ou a jogar·em, ou paradas por mais tempo tio que o 
ueeessario para fazerem as cumpras a que yão, sob pena de 1$000. 
c em caso de J'eincideucia 4SOOO e dous dias ue cadêa. 

§ 9.° Fica prohibido uas casas de bebidas, tavernas ou pu
blicáo", ajuntamentos de pessoas, eom tocatas c danças; o pro
prietario da casa e as pes.;;oas que forem encontt·adas a infringir 
esta disposição, incon·erão ua pena de ~• sooo, ou 24 horas de 
prisão, quando não tiverem meios de satisfazer a pena. 
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~ 10. Os donos de tavernas r, botequins, que vcnrlcrem hebida5 
l}~pirituosas ú,;; pessoas .rú cmhriaf{ada~, incorrerão na pena de 
10$000, e nas mesmas penas ineorrerão os que acoitarem Qas 
tavernas escravos fugidos, além da responsabilidade a seus 
senhores. 

~ 11. To(la c qualquer pessoa, com ca!'a de ·m:gocio, que 
comprar ohjcctos, que se julguem fnrtados, p!'lo diminuto 
preço do seu valor, e por pessoas que se julg-uem não po'isuircm 
tacs oiJjcctos, será condcmnada na multa de 10$000, c na 
rcincidencia de 30$000 e oito diaf> de prisão, sendo meta de da 
multa pecuniaria para a pessoa que accusar esta infracção ao 
reç;pectivo Fi-;cal. 

§ 12. Os escravos que forem cncontrarlos nas ruas c pr:1ças 
publi(·a·;; a j~)garem, serão multados em 1$000, e qnando o senhor 
nno satisfaça a multa, incorrerão na pena de 24 lJOras de 
~~risão. 

~ tl. A Camara estabelecerá differrntc~ praças de mrrca!los 
p:1r.1 os c!iff~rentes pcnrros; derois de estabelecidas, ningnem 
os podcra comrnar· para rcvcrHicr S('não flepois de estarem 
<~\p:.l<;Los ú Yenda por sei;; h:Has. Os infrartores serão condern
nados no pcnlimcnto do gcncro :Hé 30~000 de valor, c se o valor 
•}XCcclcr csla quantia, rcsti!llir-sc-lhc-!:a a <lcmas:a; não !'endo 
P' s;in~l apprrhender o genero, srrão multndo!! !le 10$000 a 
208030, conforn;t~ as circumstancias, e não tendo com que pa
g:lr~m, (~m dous a cinco dias de cadêa. 

~ H. Os que a travcssarem generos cwncstivcis, c vcndavcis, 
ihzcndo monorolio delles para os rewndcr ao povo, indo 
:1travcssal-os Jtos sulJurbios c roças, ou ao chepat·em il cidade, 
haverão a'i rn(~smas penas do paragrapho antecedente. 

§ 1il. .:\'rnhum estrangeiro poderá ,·erHicr a rctalh(ls, salm 
o; qnc para isso tiverem con('essão expres.;;a em tratados Ic
~itirnamcntc ratificados. Os que não estiverrm ne.,sas cir
~~•rmstancia'i incorrerão em quatro dias de prisão e 30SOOO d(? 
,;:m\lernnação, e nas rcincidcucias em COt)JOO c oito di:1s de 
carlca. 

~ 16. Em todJs as casa" de negocio, as portas csLariio des
r;mllaraçadas, <11~ modo que não privem a cutrada dos raios de 
luz, e nenhuma ílellas poderá ter empanadas ou outro qual
quer nh.keto, a titulo de gnarda-sol, soh pena de pa~ar. 111 
:?.S a 4S fie mulla: nas mesmas penas incorrerão os qne ti
\'<?rem !;andciras nas portas ou janellas, embaraçando a visla 
dos Yiz1nhos. 

§ 17. Todos os cereeiros serão obrigados a trrcm um ca
r·imbo ])roprio, das letras iniciaes do seu nome, para com 
l'!lc marcarem totla a cêra hranca que reduzirem a velas; 
ns que Vf'IHlcrem sem este carimbo p:qrarão de multa 10$000, 
~~ achando-se a cêr·a viciada, com 1·êra arnarella on outra 
qualquer materia differenlc, pagarão a multa de 10$ a 1i5S 
pela primeira vez, sendo-lhe inlllilizada a obra que se achar 
a ,·enda feira com ral cêra, e na rcincidencia sotrrerão ~~m 
dobro as mesmas penas. 

~ 1S. Xcnhuma pessoa potlcrá vender peix~ ao publico pelo 
miado ou gTOS'iO que não srja o proprio dono, o arrenda!ario 
das b::ttTacas on o consig-nat:nio dos prsca!lores. Fif~am pro
ftibidos os pombeiros atravcssadorrf, com péna de 10$, e att': 
:ws nas reineidencias, e oito dias de cacléa. 

§ 19. Os Fiscaes, a que ficll JWJ'Icnccndo em rommum a Yí
,.:.:ilancia desta Postura, cmpr·rg·::trão todo o cuidado para CJIH~ 
llão hajam alravessatlorcs c monopolistas deste genero. O douu 
da banaea ou consignatario que vender peixe damnificado, 
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ou com elle fôr achado exposto á venda puulic.:~, será con
demnado em 10$000, e alé 30S000 nas reiucidcncias e rJuatro 
dias de carlêa, e o peixe lan({:.ldo ao mar. 

~ 2). E' li\'l'e a qualquer \'CJl(ler o peixe pelas ruas da ci
dade e seu termo, depois de dizimado, c com a mesma pena 
do par:1grapho antecedente no caso de ser achado <lamni1lcado, 
e sendo escravo, p:1ga1'á seu senhor por clle. 

~ 21. Os donos da~ hanan1s scr<10 obrigados a apresenta!' 
aos Fiscaes seus Litnlos de art·ew.lameutos e as provi..:fles d(• 
Hceuça da Camara todas as yezes que lhe forem pedidas, a 
tim de quf•, como taes, possam ser reconhecidos: o recusante 
será julgado contraventor, e pa~ará 10$ de condernuar;ão, e 
até 305 nas reincidencias c oilo dias de caM·a. 

~ 22. A Camat·a nomeará uma commissão de trcs pescadores 
probos e conhecidos, para com a commi~sãu de posturas or
ganizar o padrão e as bitolas das malhas das redes com que 
se deva nesca1· dentt·o da bana. 

~ 23. E' livre aos pescadores o pescarem com as redes que 
hem lhes parecer, uma vez que não tenham a malha mais 
diminuta que a do padrão dado pela Camara: c ficam iute:
r·ameu!e pt·o!libidus os fachos, e cercos e arrastões dentro dos 
rios: são porém pel'lllitlillas as redes de pescar sardinhas e 
eamarões sómente para tal fim. 

~ 24. Os proprictarios ou arrendatarios das bancas do pes
f·ado as lavarão todos os dias, consenando-as com asseio e 
limpeza, assim como as suas testadas, depositando no m:lr 
~!S immundicies que alli se ajuntam, sub pena de 10$000. 

TITGLO VII. 

Subre diversos meios de manter a segurança, commodidade e 
tranquillidade dos habitantes. 

~ 1. o ~inguem poderá trazer carros e carroças pela cidade, 
ú excepção dos de uso 11articular, sem tirat· todos os anno~, 
até o ultimo de Fe,ereiro, licença da Camara, pagando a 
contribuição do costume, sendo os mesmos carros e canoças 
numerados e carimbados com o carimbo da Camara, sob pena 
de WSOCO. 

~ 2. o Os carreiros e carroceiros que não trouxerem caixões 
no.;; carros e canoças para cunduzircm os materiaes, ou os 
que não trouxerem pessoas que os saibam conduzir direita
mente pelo ceutro da rua, serão multados em 2$000, appre
hendidos os carros e carroças, cujos eonductores infringirem 
esLc artigo, c conservados e111 deposito por Lres dias, até pa
g,arem. 

~ a.o Ficam prohibido~, pelo grande prejuízo que causam ás 
calçadas, os carros pequenos chamados da Alfandej!a, cujas 
rodas são lixas; e serão substituídos por outros de rodas que 
se movam sobre eixo Hxe, tendo estas de largura em sua 
circumferencia para mais de quatro dedo!'. Os que forem eu
co ntrados, passados dous annos depois da publicação desta 
Postura, se haverão pot· perdidos, e os donos serão condem
uados em 8SOCO, e nas reincidencias até 301'$000. 

§ 4. 0 Os carros Lrarão os eixos bem untados para não chia
rPm. Os eontraventores donos delles serão condemnados em 
2.1}000, e nas reincidencias até wsooo. 

• ! 
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§ ::S. o E' prohibido andarem carros de ensino dentro da ci
dade , o direclor ou mestre, será condemuadu em 10$0CO, c 
quatro dias 1le cadêa. 

§ 6.Q Nenhuma sege pousará no Jagedo, ou passeio das ruas, 
por onde transita o publico, nem por elle rodará, excepto nas 
occasiões de encontro, e por fOI'Ça de desvio de outra em ruas 
estreitas, ou uccessidade de evilar algum precipício. O con
tr~ventor, -.crá multado em 4$000, c uão tendo com que pagar, 
em llous dias de cadêa. 

§ 7.° Fica prohibido andar· d~ sejc a g-alope, e a trote largo, 
nas nas cslreitas da cidade. O contraveutor pa~ará 6$000 de 
multa, e não tentlo com que pagar, em dous dias de cadêa. 

§ 8. o E' prohibido aos conductores de carroças e carros, que 
uão ti'OtiXerem candieiros, ou guias, o anelarem trepados nos 
wcsrnos: com pena de oito dias de radêa, e 2$000. 

~ 9. o Fica nrohilJida, a COIHiucçào de cal a garnel em car
ro~·as, fleYendo ser conduzida dentro em sacos: os infractores 
incorrerão na pcua de 2$000. 

§ 10. Todos os que morarem em ca'a de corredor, que depois 
tlt' Ave Marias não tiver luz, t•;;tando aberto, pagarão de multa 
-t$000, e nas rt~inciílcncias ~sooo. 

§ 11. ~cnhurna pessoa podt~rá transitar a c:nallo por cima 
das lag-t•s, ou passeios das ruas; os infractorcs, serão multados 
em IJSCOO, e não tendo com que pagar, em dous dias de c:ulêa. 

§ 12. ~enltuma pessoa, pottcrú dar espetaculos publicos nas 
ruas, praças ou arraiaes, sc·m préYia licença da C:unar-a, pela 
qual pag-ará de gratifitaçào 45000; os infractorcs sel'ão multados 
em 20$000, c quando tenha solicitado licença, c lhe seja esta 
dene::ra<la para os ditos espectaculos, soffrerão oito dias de cadêa 
e 30$000 de multa. 

H 13. Fica inteiramente prohihido nas escol:ils e aulas, ocas· 
ligo de palrnatOI'ia, ou outro castigo qualquer corporal, soh 
pena de 20$000. Os mestres pllderão applicar outras penas, evi
tando sempre as infarnatorias e degradantes: os Fiscacs ou 
qualquer cidadão, a quem eunstar que algum mcslrt; usa de 
tacs penas, dará parte á Comara para dar as providencias. 

~ H. Quando haja inccnctio. será obrigado cada visinho do 
quarteirão, em qtw clle fôr e' dos quatro dos lados a mandar 
imrnediatamentc um escravo com um barril de agua a apagar 
o incendio~ os quaes se apresentarão a qualquer dos Ofliciacs 
dos tres quarteirões, que tomarão a rol o nome do escrayo, e 
do senhor. Findo o incendio, o Fiscal rrspecLiYO recebera dos 
Officiaes dos cinco quarteirües os rocs, que tiverem feito, e 
os que por ellcs constai', que não mandaram um escravo, ser~o 
multados em 2$000, salvo mostrando que tiveram justo impe
dimento para o fazerem, e neste caso poderá o mesmo Fiscal 
deixar de os autoar, informando-se da verdade da escusa. , 

§ 11>. Logo, que fôr publico o incendi<?, estando as ruas as 
escuras, deverão todas as janellas illumtnar·sc, desde o lugar 
onde principiar o concurso destinado a apagar o fogo, sob pena 
de 2SOOO. 

~ 16. A Camara terá depositndas n~s casas de guarda dos 
chafarizes das frcguezias bomr~s de aguar, para que facil
mente cheguem em soccotTO nus incendios. 

§ 17. Os proprict:uios das casas, que tiverem poços nas im
mediac.:õcs dos incemlios, serão obrigados a franquearem a 
cnttada, para se tirar agua, rxigindo do ,Juiz de Paz, c üifi
ciae~ de qnarteirfies, as medidas de precaução neeess:uias para 
não serem prejndicados. Se os prvprietarios. s0 sujeitarem a 
que os seus mesmos escravos encham os barns para os entre-
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~arem á porta, ser-lhes-ha permiLtido, não ~cndo menos de tres. 
Os infractores serão multados em 20$000. 

~ 18. Fica prohibido o brinquedo publico fle judas em sab
hado de .Alleluia. os infractores serão multados em 2$000, e 
~~otf'rerão oito dias de cadea. 

TITl'LO X VIII. 

Sobre vaccinas e expo.çtos. 

~ 1. o Toda a pessoa do termo d<\ cidade, lfUC tivrr a seu 
c:1rgo a educação de alguma criança, de qualquer· rôr que seja, 
será otH:igada a mandai-a á casa _da vaccina para ser vacd
nada ate pegar, ou fazel-a vaccmar em casa, podendo-o, 
dentro de trcs mezcs do scn na~cinwntn, c de um depois que 
a tivct· a seu cargo, passando desta idade, e c•staudo em saudc 
para receber o remerlio: os que se acharem em contravcnç:lo 
:-:crão rnullados em 6$000. As criadeiras encarre!::adas da cria( ão 
dos expostos são Lambem compr·eh{'ndidas nestá disposição, ·le
vando-os ao deposito da Santa Casa para e se fim. 

~ 2. o A C:nnara espera da philantropia dos chefes de famílias, 
mora1lores fúra do termo da cida<le, que façam cuidadosamente 
vaccinar as c1·iancas em suas mesmas casas, cmquanto não se 
organizarem por· meio de facultativo os eslabclecimentos de 
v:Jccina nas freguezias de fâra, como a Camara tem en1 vista. 

~ 3. o Qualquei' pessoa, que tiver mand:ulo a vaecinar outr.1 
que tiver a seu cargo, será obrigada a tornar a manda!-a á 
mesma casa llc vaccina, nos dias que designarem os bilhetes, 
llliC eutre~am os Professores da Administração Vaccinica, ou 
do Deposito dos Expostos da Sanla Ca~a. sob pena llc serem mul
tado;; em 6$000. Os Professores, que S(•rvem de CSCI'iYães de 
tacs commissões, darão tod:ls as semanas ao Procurador da Ca
m:ua um;"t relação assignada pn tO(kS os membros da mesma 
eommissão, e tirada dos livros tlc assentos, que fazem, em que 
lleclal·em o nome <10 chefe llc familia, ffHC não satisfaz ás di
ligencias acima prescriptas, a rua, numero d:.l casa, c o nome 
c qualid~Hlc da pessoa vaccinada, c com esta relação o Pro
curallor requererá a etTcclividadc da multa perante o Juiz de 
Paz rc:;;pectivo. Qna~1do as crianç:ts morrerem 1 ou adoecerem, 
os chefes das familias o poderão fazer certo a commissão da 
vaccina respectiva, no dia em que deveriam aprc~entar os vac
cinados, para que esta a não inclua na relatão. 

~ 4. o Toda a pcs~oa, que tiver a seu cargo a criação, c edn
cação de orphãos, e r:xpostos, !'erá obrigada a tratai-os huma
namente, e não lhes poderá fazer caqigo algum corporal, de 
que lhe resultem contusões, on nodoas, ou ferimentos: os 
iufr·actores serão multados em 301.000 e oito dias de cadêa, 
sem pr(·juizo das penas mais graves, a qne estejam snjeitos 
pel3s leis criminaes nos casoc; mais aggravantcs. 

~ iJ.o Aqnelles, que tiverem exposto, ou abandonado em Ing-ar 
solirario uma c1 iança de menor idade qnc cinco annos: serão 
multados em 30$000, c oito dias de cadea, sem pr<'jui7o das 
pen:1s mais graves impostas pelas leis criminacs contra os infan
ti cid:ts, ou outros semelhantes. 

~ G. o As pessoas, qne, não tcn1lo amas de leitC', forer;> huçcar 
c1 iaw·as á casa dos expostos par:t criarem só com comida, 
~~as que pelas não ouvirem chorar lhes derem ng-uarden tP, a 
1ím de as fazerem dormitar, incorrerão em oito dias dt) c::uka. 
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~ 7. 0 o., que venderem, ou captivarem expostos, incorr·erão 
na pena de 30$000, e oito dias de cadêa, que será tambem ex~ 
tensiva aos compradores de má fê, pr·o,'ando-se serem sabe
dores do dolo, sendo além disso entregues ás Justiças Ordina
rias para soffrercm as penas da lei. 

§ 8. o Qualquer· pessoa moradora dentro da cidade, que achar 
qualquer criança, e a nào levar á casa dos exposto~ e as que 
morarem fóra della ao respectivo Fiscal, incorrerão na pena 
de 2)$000, ou .!Juatr·o dias de cadê a. ~ Fiscal a quem fôr apre
seutada a cnança exposta, mandara lo~o soccorrer com o 
necess:1rio, fazendo rcme~sa della á casa dos expostos com de
claração do dia, hora e sitio, em que fÕI' achada, e todas as mais 
circums!ancias, que o c correrem. O Procurador da Camara 
satis:·:uá a dcsrleza, se~;undo a conta assignada pelo Fiscal. 

~ u. o Os Fiscaes de fora. da cidade se prestarão a qualquer 
requisição, que por parte da Santa Casa lhe for feita ácerca de 
exame, ou visitas, que convier fazer-se aos expostos dados a 
criar em ditl'erentes frcguezias distantes da cid~tde, e longe 
das vistas de seus Administradores, e quando encontrem algum 
exposto maltratado pela sua criadcil·a, o removerão twra o 
poder tle outra mais humana, ofticiando lo::ro á Repartição 
dos Expostos da lUisericonlia para sua intelligeuda, e faze
rem-se os devidos assentos. A criadeira convenchla de máo 
tr·a to ao exposto soffrerá as penas ôo ~ 4. o 

§ 10. Os sobreditos Fiscaes não se negarão a dar attestações 
de vida, e bom tratamento dos expostos, que lhe forem aprc
scnla<los pelas crialleiras, para em ,·irtude das mesmas alles
tações lhes serem pa~os ua Mi5ericordia os seus vencil.oentos. 

§ H. Os Fiscaes darão todo o auxilio preciso a qualquer 
pessoa, que predse ter o seu parto secreto, procurando-lhe 
casa propria para isso, c Jlarteiro, que assista á parturiente, 
sendo obrigados os mt!smo; Fiscae~, Parteiros, e todas as mais 
pessoas encarregadas deste auxilio, a guardar tollo o segredo, 
a fim de que se não siga iufamação, com pena de oito dias 
de prisão, e 303000 de tondemnação. O Procurador satisfará 
a despcza, segundo a conta assignada pelo respectivo Fiscal. 

~ 12. Os Parochos de fóra da cidade, que se negarem a dar 
sepultura, e encommendar gratuitamente os pobres, orphão!', 
e expostos, inconerão na pena da esmola da sobret.lita cova e 
encommendação, e serão condcmnados em continente a sepul
tal-os. 

~ 13. Toda a pessoa 11ue tiyer a seu. cargo a criaçã~, c edu
cação de expostos, c nao qmzer continuar na educaçao delles 
dep19is de passado o tempo •. em. que ~:5tão ~ caqro da Adminis;
trac;ão da Santa Casa da Mtsencordw, farao delles entrega a 
dita Administração, e esta os remellerá ao Fiscal <la respectiva 
freguezia, o qual imrnediatamente procurará applical-os a 
aprende1·em algum officiú, tendo em consideração as despezas 
de comida, e vestuario, que serão a r.argo do mesmo mestre, 
e dando parte á Camara. Na presente disposição são comprc
hendidos Lambem os orphãos pobres e desvalit.los. 

TITULO IX. 

Disposições aeraes áéerca dos meios de execução. 

§ 1. o A Camara nomeará para cada freguezia dous ou mais 
guardas municipaes, que trarão no braço uma le~enda de latão, 
que t.lir.í- :iuart.la Municipal, - os f{uaes serão obrigados a 



o1H~tler-t~r ús ordens c tliamamento d1h rísc:H'S, c roudarão as 
ruas da sua frcguezia, para ,·ígiarcm sobre as int'racções de 
posturas. 

~ 2. 0 Em todos os cac;os de violação de posturas, por faetos, 
que não são permanente", deverão estes guardas conduzir com 
toda a moderação , c dcccncia os iufraclorcs ao respectivo 
Fiscal, com o ohjeclo, sobre tJUC versa a violação, para que 
este lavre o competente auto de violação, ou vá lavrai-o ao 
lugar, aonde ella foi feita, quando nella ache duas testemunhas, 
f[Ue devem authcnticar a sua cxistencia. O Fiscal fará depositar 
o objccto apprchcndido, c quando o infraclor fôr escravo, e no 
artigo violado haja pena de prisão, ou prisão até pagar a multa, 
tambcm o fará depositar no Deposito Publico. Neste caso 
porém o Fiscal deverá no mesmo dia rcmctter o auto, em 
que todas as circumstancias do faclo devem ir cspccilicadas, 
ao Procurador da Camara, c este no mesmo dia, não sendo 
feriado, requererá a cffectiv!tlade ela postura perante o Juiz 
de Paz respectivo, c tanto um, como outro, serão multados 
em 8$000, no caso de omissão ao dito respeito. 

§ 3. o Estes guardas terão por unico emolumento metade de 
todas as multas julgadas ror violação das }lOSturas em sua 
frcguezia , quando porém clles fizerem alguma apprehensão, 
andando sem o Fiscal, que séja julgada improcedente, pagarão 
clles as custas do processo, que pelo contado lhe serão des
contadas a cada um no que houverem de receber de outras 
procedentes, c por inrlcmnízação do prejuízo causado á parte 
serão conllcmnados para esta na mesma metade, que teriam 
de receber. 

§ 4. o ~aqnelles casos, em que as violações forem dentro das 
casas dos cidadãos, o Fiscal não Jlrocederá sem uma denuncia 
escripta de algum vizinho: neste caso irá á casa, c pedirá 
faculdade para inspeccionar; não lh'a quct·cndo o dono da cas:t 
conced~r, reguer.erá ao Juiz de Paz ordem para iss.o.; esta 
inspccçao sera feita, estando em casa o chetc de fannlJa. No 
caso do Fiseal achar falsa a denuncia, haverá o denunciado do 
denunciante a pena, que lhe seria imposta, se fosse verdadeira, 
da qual poderá dispôr, como bem lhe aprouver, não a querendo 
receber. 

§ ~.o Todas as licenças, que até agora paf{avam taxa á Ca
mara, ficam sujeitas á mesma taxa annual estabelecida, e a 
Camara as não dará sem se terem pago por armazens de man
timentos, scccos c molhados 6$400, por tavernas de qualquer 
natureza 960 réis, pot· casas de quitanda de medidas pequenas 
~l60 réis, por carros grandes 3$840, c por carros pCtJucnos 
1$920. 

3 6. 0 Todas as penas no caso de rcineidencia serão dupli
cadas, não estando disposto de ditrerentc maneira nos respe
ctivos artigos. 

~ 7. o Quando alg_nns infracto:r:cs, sendo ~utuarlos, c reconhc· 
ccndo acharem-se mcursos, Qlilzerem satisfazer a multa, não 
havendo no rcspccti v o artigo pena de prisão, poderão os au
tuados dirigirem-se ao Procurador da Carnara , que poderá 
receber a multa, indo ao cartorio do Escrivão do respectivo 
.Juiz de Paz dar quitação. A Camara enviará a cada um Juiz 
de Paz um livro, o qual depois de ser por elle rubricado ser
virá para se lavrarem estas quitações sem processo; o multado 
pagará ao Escrivão a quitação. 

§ 8. o se acontecer que algum Fiscal por peita , patronato, 
ou suborno, deixe de autuar algum infractor, a Carnara o con
ctemnará em 10,~000 a 308000 a arhilrio, na fôrma do artigo 
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da Lei do 1. 0 tle Outubro de 1828, salvu a imkmuiza<.Jio t1u 
prejuízo, qne tive1· causado á Camara. 

~ 9. 0 Toda a pessoa, que iusnlt:lr ou mcnoscaiJar os Fiscaes 
no cxercicio de seu emprego, tratanl'fo'-os com palavra:;;, ou 
maneiraS' pouco rcspeilosas: será multado pela primeira vez 
em 2GSOOO, c oito dias de prisão, c 11<18 reincidencias em 60$000 
e 30 dias de cadêa. 

§ 10. As condições estipuladas nos contraclos das rendas da 
Camara, que ora se administram, po1· arrematantes, têm força 
1le posturas, sendo obrig-ada qualquer das partes a satisfazer 
as ditas con<lições, julgaua!l. pelo Juiz de Paz as respectivas 
comra vcnçõcs. 

~ 11. Qualttucr cidadão habil para testemunhar, que, tendo 
JH'esenciauo uma violação de postura, recusar o assignar o 
auto, como testemunha, sendo para isso convidado pelo Fiscal, 
será nmllado em metade da pena pccuniaria imposta no artigo 
viola1lo: neste caso o Fiscal convocará, ou mandará convocnr 
duas oul.ra~ testemunhns, que assigncm o auto, c com as mes
mas lavrará outro auto contra o que assim se recusar ates
temunhar. 

§ 12. Estas Posturas começarão a ter o seu devido cllcito 
oito dias depois da sua publicação por editaes, para que che
g-uem ao conhecimento de todos, excepto naqucllcs artigos 
em que al se determina. 

Paço tia Camara ·l\luuicipal do Ui o de Janeiro em sessão de 
4 de Outubro <lc 1830.- O Presidente, Bento de Olheira Braga. 
-Joaquim José da Si/va.-A11tonio .Tosé Rif>eiro da Gunlia.-Jor!o 
José Gunlw .-Henrique José de A mujo • 

.. , .. _ 

N. 45.-IMPERIO.-E:u28 DE JANEIRO DE 18:3:2. 

Não approva a deliberação que tomou a Camara 1\Iunicipal de No
va Friburgo de aforar, sem prévia licença do Poder Legislativo, 
os terrenos que foram da colonia suissa. 

Foram presentes á Rcgencia os officios da Camara Mu
nicipal da villa de Nova Friburgo nas datas de 9 c H do 
corrente, nos quaes não só offerece um quadro sobre o es
tado actual do estabelecimento da colonia, c as medidas 
que tem adoptado para seu melhoramento, como tudo 
consta dos documentos juntos, mas tambem reflexiona 
sobre os inconvenientes que encontra na execução da 
Portaria de 14 de Setembro do anno passado a respeito 
do aforamento ou arrematação dos terrenos, conforme 
forem do município ou da f~olonia : e Ficando a mesma 
Rcgencia inteirada do conteúdo dos ditos officios, 1\landa 
em Nome do Imperador pela Secretaria de Estado dos 
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N:egocíos Llo lmpt)l'io declarar ú referida Camara, que 
não approva as deliberações tomadas em sessão afim tle 
se aforarem os ter~os da colonb, pois flue trazendo 
um semelhante acto uma tal ou qual alienação ue se
nhorio, não póde este vedllcar-sc sem preceder medida 
lcgisl:lliva ; c que nestas circumstancias, não proceden
do a C amara aos ditos aforamcn tos, trate primeiro de 
representar á Asscmbléa Geral úccrca dcllcs. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 28 ele Jn.neiro ele 18:32.
José l.Jno Coutinho. 

• 1118' 

N. HL-FAZENDA.-E~1 28 nE L\.NElnODE ,~832. 

llí'gnlamcnto para a arrcc:ula(:üo tlo impo:~to sobre as ea~as d•~ 
lcl!;to c de modas, c de 20 °/Q sobre o consumo da aguardente de 
produc~;!o do paiz. 

Bernardo Pereira lle Vasconcellos, PresiJcnle do Tri· 
bunal do Thcsouro Puhlico Nacional, pHa bom se arrc
eHJare:n as im posiçõe.;; novamente estahcledLlas pela Lei 
de Vi uo Novembro de 1831, art. 51,~~ 12 c 13, ordctn 
~c olJsenc o Ro~ulamcnto seguinte: 

Art. 1. o A" imposições de oitenta mil n~is annu:1c...; 
sobro cad:.t casa ele leilão, do quarenta mil réis sobre 
c a ela uma elas casas ele moelas, c de v in te por cento no 
consumo das aguas ardentes do producção 1Jrazileira~ 
serão flsc:tlisallas, c cobradas pelos mesmos Collcctorcs 
in-,tituidos pelo Ilegulamcnlo de :1~ elo corrente mez 
nos lugare3, em que não houverem Mesas de Diversas 
Rendas. 

Art. 2. o Os Collectorcs nesta fisca1isação, c cobrança, 
regular-se-hão pelo sobredito Regulamento em tmlo o 
fJUC fôr applicavci, c por este se não alterar. 

llUPOSIÇÕES SOllfiE .\S CA~AS DE LEILÃO, E DE l\IOD \S, 

Art. 3.n São sujeitas :]s respectivas imposições todas 
as casas ele lC'ilõcs, c moelas, que houverem no dislricto, 
ou sejam estabelecidas em loja do andar da rua_, ou se 
achem nos sobrados_, nma vez que por tacs sejam co
nhccidns. ou nomeadas, r estrjam publiramente fran· 
quea,las. 
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Art. L o O lançamento, c a cobrança destas impo
sições far-sc-hão no mesmo tempo, c pelo mesmo modo 
estabelecido p1ra o lançamento~ ~cobrança dos im
postos denominados do Banco, havendo para este expe
diente um livro pl'ivativo. 

HIPOSlÇÃO DE VINTE POR CENTO SOBRE O CONSUl\10 DAS AGUAS 
ARDENTES DE PRODUCÇÃO BRAZILEIRA. 

Art. n. o A cobrnnça desta imposição será regulada 
})elos lançamentos) que se fizerem, e a que flcam su
jeitas não só as tavernas, e lojas) em que puhl i c a, e ge
ralmcn te se vender aguardente, mas tambem as mes
mas fabricas, engenhos) e casas de alambique, em que 
clla se fizer, pela que venderem por miudo. 

Art. 6. o Os lançamentos serão feitos de seis em seis 
mczes concluídos até o dia 1!) dos mezes de Janeiro, c 
Julho de cada um anno; c nesses mesmos mezes, de
pois dos lançamentos) se procederá á cobrança do que se 
dever do semestre antecedente, na conformiclade do 
preço que estiver arbitrado. 

Art. 7. o Nos lançamentos se designará a respeito de 
cada uma taverna) loja, fabrica, engenho_, ou casa de 
alambique, a quantidade de aguardente, de que deve 
pagar a imposição, c esta designação será feita pelos 
Collectorcs por meio de um razoavel arbítrio com at
tenção ás circumstancias, que podem influir para o 
maior_, ou menor consumo. 

Art. 8. o As Camaras Municipaes nos princípios dos 
mezcs de Janeiro, e Julho de c~da um anno (sómente 
para servir de base á imposição)) cstabeleccrao, con
forme o estado, c circumstancias Jo mercado, o preço 
das aguas ardcn tes dentro elos seus d istricto~, c o farão 
publico por cditaes; ficando sujeita a sua deliberação 
ao recurso estabelecido no art. 73 ela Lei do 1. o de Ou
tubro de 1828., o qual poderá ser interposto pelos collcc
torcs, ou collectauos para os Prcsiden tos das Províncias, 
e por estes apresentada ao Governo. 

Art. 9. o Haverá para o cxpcdicnlc ela fiscalisação, c 
cobrança desta imposição um livro privativo; c em 
tudo se procederá pelo mesmo methodo ordenado para 
o lançamento, c cobrança dos impostos denominados do 
Banco. 

Art. 10. Se depois de concluído o lançamento se fechar 
alguma loja .. ou taverna; deixar de haver vendagem 
por !1Liud0 nos engenhos_, fahrif~as. ou ra~as de alam"· 
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JJÍ(JUC; ou por qualquer motivo se lltc uiminuir o con-
8tuno, immcdiatamcntc se dará parte ao respectivo Col
lcctor, para qur, certificado ela verdade, mande fazer no 
lançamento as notas, c alterações nece~sarias, a fim de 
p:tgarcm os collcctados só o que direi lamente deverem: 
quando se não der esta pJrte antes de Hnuo o semestre, 
pag-ará o collcctado a importancia ucllc por inteiro, na 
conformidade do lançamento. 

DISPOSIÇÕES COl\IMUN3. 

Art. 11. Se os Collcctorcs, ou collectados quizcrcm 
reclamar contra alguns dos actos, ele que tratam os 
arts. 3. 0

, 4. 0
, e 7. 0

, proceder-se-ha <la maneira onlcnada 
para as reclamações, contra os lançamentos das dccimas 
dos prcdios urbanos no art. 8. o da Lei de 27 ue Agosto 
de 1830, c Decreto de 7 de Outubro de 1831. . 

Art. 12. Quando as casas de leilão, e de modas, as 
lojas, tavernas;, engenhos, fabricas, e casas de alam
bique; lJassarcm a outro proprietario depois de feito o 
lançamcn to, passará com e !las o o nus do pagamento, para 
se haver de quem quer que seja o dono, como ora se pra
tica, c continuará a praticar a respeito dos impostos 
sobre os botequins, c tavernas, c o de 12:)800 sobre 
lojas, armazens,•ctc. 

Hio de Janeiro, 28 de hnciro de 1832.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

• 

N. ~7.-JUSTIÇA.-E:u 30 Di': J.\NElHI) DE :183.:?. 

Determina que os Juizes de Paz procedam a corpo de detido 
c summario sempre que soulJerem que os escravos soffrem de 
seus senhores castigos immodcrados. 

Tendo sido entregue a Julio Manoel. Teixeira o seu 
escravo Manoel, a quem o mesmo havia seviciado em con
scquencia de ser ucspronunciado, c tendo não só o direi to 
natural como ditTercnlcs Provisões c Cartas Régias pro
v illcw·iado em ra:-;os scmrlilanlcs para 'JllC os desgra1;ados 



csct\1 r os n:1o soll'ra m múos trata mcn tos de scllhorcs 
erneis, sendo provavcl a sanh:t roJobrc por harer sof
fritlo algum incommodo o dito .Julio Manoel Teixeira, 
c querendo o Governo prestar tOLla a protecção aos misc
ravcis, lhe ordena que trnlla toda a vigilancia para que 
o referido escravo não soffra crueldades daf}uelle senhor, 
e quando por qualquer m:moira lhe conste o fará ir 
á sua presença p1ra sJr examinado c cncontranJo ves
tígios do sevicias ou de c:1stigo3 immollct'ados proce
derá a corpo de delicto e summario na fó!'ma da Lei 
de 2ü de Outubro do 3nno proximo passatlo pondo em 
deposito o sevir,iado, o quo farú para com to1os em 
easGs semclhanlcs. 

Deus Guaruc a Vm.-Palacio elo Hio do J:mciro em 
30 de Janeiro de !8372.-Diogo Antonio Fe~jó.-Sr. 
Juiz dl~ Paz de Inlwúma. 

N. :lt:>.-JUSTIÇA.-E~I 30 DE J.\:'\ElfiO DE 18:32. 

Rcsol\·e duvida ;iccrca do alistamento tle Guardas Nacionacs 
que, morando em uma frcguezia, possuem lavouras em outro 
lugar onde fazem maior rcsideucia. 

Havendo V m. no seu offi~io de 2;) (lo mez pas;;;1do 
pedido esclarecimentos ácorca da duv~a em que cstú, 
de deverem ou não pertencer a ess1 freguczia os Gi
da<lãos moraclores nclla, mas que possuem as SLJas la
vouras no termo de Cabo Frio aonde fazem a maior 
J·csiclencia, c os que tcn~ alli domicilio_, são frcguezcs 
dessa mesma freguezia, aonde prestam serviços c se 
alistaram para as Guanlas Nacionaes. A Regcncia, em 
Nome Llo Imperador_, a quem foi pl'escnte o dito ofllcio, 
Manda responder á Vm. quo se aquelles ciLladãos se 
dão a rol ness1 frcguczia, e têm nella casas, são Ll'ahi 
frcguezcs, não obstante terem lavouras em outro lugar_, 
c que o alistamento feito para as Guardas Nacionae~ 
deve por ora subsistir, devendo os moradores inte
ressados na nova divisão do toemo da dita frcguczia 
requerer á Camara o que lhes fôr a bem, e esta repre
sentar ao Governo as duvidas que occorrerem para 
dar-se as providencias que o caso exigir. 

Deus Guarde à Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
:w de Janeiro de !832.- Diogo 1intonio Ft'ljó.-Sr. 
Juiz llC P,17. da fre!:!'uezia de s·.\rra Família da villa 
de )Iara h<''. ._, 
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~ 1U.- F~ZK\'0.\.-E~I :31 DE .T.\1\'URO DE lt;:Ji. 

Suspende a admissão de Drspnchanlcs na Alfnndrg-a do Hio de 
Janeiro, até srgunda ordem. 

EntranLlo no plano, que se está org·anizando sobre 
a reforma da Alfandcga, não se a<Jmittircm nrlla Drs
pachan tos do modo que se tem pra ticatlo, V. S. não 
admi t ta a fazer despachos nenhum Drspachantr, que 
entrasse nrste mister do Lo do corrente em diante, 
c suspenda a admiEsão de novos Despachantes a tó 
segunda ordem. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 31 de Janeiro tle 1882. 
-Bernardo Pereira de l"'ásconcellos.- Sr. Conselllciro 
Juiz da Alfantlcg:L 

N. tso.- JUSTIÇA.- Eu o L o de FEYEl\EIRo de '1832. 

Declara que quando os Juizes Criminacs·procedem em crimes poli
ciaes, a appellação é sempre para a Junta de Paz, prcsidicla neste 
caso, pelo Ouyidor da Comarca. 

Respeito aos esclarecimentos cxigiLlos por Vm. em 
seu officio de 15 elo mcz passado acerca de uns autos de 
injuria pela qual Vm. comdemnára o réo em prisão c 
multa correspondente, c este appcllára p:u·a o Juizo da 
Ouvedoria, donde lhe foram rcenviados os ditos autos 
com despacho de que não era da competcncia daquellc 
Juizo semelhante julgamento; Manda a Regencia, em 
Nome do Imperador, responder-lhe que o art. 6. o do 
Decreto de 9 de Julho do anno proximo findo declara 
que quando os Juizes Criminacs procedem em crimes 
policiaes, o appello é sempre para a Junta de Paz, que 
neste caso é presidida pelo Ouvidor, em razão de estar 
o Juiz Criminal impedido, por ter dado a primeira sen
tença, devendo portanto remetter novamente ao Ouvi
dor da Comarca, os autos, para este convocar não a 
Junta Policial, mas a de Paz: que o réo estando solto sú 
deve ser preso em com;cqucncia da ultima sentença, 
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:Hlvcrlimlo, porém, que o Juiz não deve ap·pellar cx-tdH
cio, o que só tem lugar a rcqucrimcn to da parte c unica
mente no acto ele se lhe intimar a sentença~ c que em
quanto fi multa deve ser regulada por arbi tros quando 
haja duvida de quanto o réo ganha por dia. O que lhe 
communico p::tra sua in telligcncia c governo. 

Deos Guarde a Vm. - Palacio do Rio de Janeiro em o 
1. 0 de li'cvereiro ele i832.- Diogo Antonio Feijó.- ~r. 
Juiz de Paz ela villa de S. João ela llJrra ele Campos . 

. N. til.- JUSTIÇA.- EM o 1. 0 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara incomp:üivel a accumnlação dos cargos de Juiz de Paz 
c Juiz dS Orpllãos. 

Sendo presente á Rcgcncia, em Nome do Imperador, 
o officio da Camara Municipal da villa de Nova Fri
burgo, perguntando se póde o Juiz de Paz ela dita villa 
Antonio José Pereira Patagiba servir conjunctamente 
o cargo ele Juiz elos Orohãos para que fôra ele i to, Manda 
pela Secretaria de Esfado dos Negocias da Justiça res
ponder á referida Camara para "ua intelligencia que é 
incompatível semelhante accumulação. 

Palacio do Rio de Janeiro em o l. o de Fevereiro de 
1832.- Diogo Antonio Feijó. 

N. 52.- JUSTIÇA.- E:tn 3 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Approva o soldo o forragem concedido aos L os e 2. os Comman
dantes~ e praças de pret das companhias de Guardas Municipaes 
Permanentes das Alagôas. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á Regencia o seu 
officio de 2 do passado em que offerece a approvação o 
Plano das Guardas Municipaes Permanentes, e notan
do-se, que as duas companhias devem estar separadas, 
fosse superfluo e dispendioso o Estado-Maior; Manda 
portanto a mesma Regencia., em Nome dodmperador, 
approvar sómente o soldo e forragem concedido aos 1. os 
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e 2.'"s Gommanuante~~ Ofliciaes inferiores, CJIJos, Sol
dados e Cornetas, com declaração, que não terão outro 
algum vencimento, fazendo as d.espezas de fardamento 
e sustento á custa dos seus soldos; e que se algum Offi
cial receber já soldo por sua patente, terá só mente a 
escolha. Adverte-se mais, que o Tenente-Coronel Com
mandante da 2. a companhia servirá só mente querendo • 
por não dever ser constrangido, attenta a graduação âc 
sua patente. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 
3 de Fevereiro de i832.- Diogo Antonio Fe(jó.- Sr. 
Presidente da Província das Alagôas. 

:~. ;)3.- L\lPEBIO.- E~I 3 DE FEYERElRO E>E 183:2. 

D~~o • ..tra que os empregados das Camaras l\Iunicipaes têm o direito 
de recorrer para o Governo ou para os Conselhos Geraes quando 
se julgarem o1Tcndidos pela demissão que lhes fôr dada. 

Em resposta ao officio da Camara :Municipal desta 
cidade com a da ta de 25 do mez passauo, no qual, satis
fazendo ao que lhe foi detcrminaJo em Portaria de 1<1 
dito sobre a queixa de José Huflno Hodrigues de Vas
concellos, expõe os mo ti vos por que elle foi demi tticlo 
do lugar de Fiscal supplente da freguezia do Sacra
mento, de que ora pede a sua reintegração: "Manda a 
Regencia, em Nome do Imperador, p'ela Secretaria de Es
tado dos Negocios do Imperio, participar á referida Ca
mara, que o requerimento do supplícante foi indeferido 
á vista da sua informação; mas que não póde reputar-se 
exacta a doutrina exarada no seu oilicio, porque, apezar 
de julgar-se a Camara autorizada pela Lei do f. o de 
Outubro de 1828 para demi ttir os seus empregados, 
quando estes mal desempenham as suas obrigações, 
com tudo a mesma Lei dá direi to ao cidadão, que se 
julgar off~·ndido por decisão ou acordão dos Municípios, 
a recorrer ao Governo, ou aos Conselhos Geraes:o segunuo 
a natureza da questão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 183~ , 
- José Lino Coutinho. 

DECISÕES DE 1832. H 

• 
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N. 54.- l:MPERIO.- El\1 3 LE FEVEilElRO DE 1832. 

Declara os empregaJos, cuja nomea~ào c demissão não são da 
al~ada das Camaras 1\Iunicipaes. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camara Muni· 
cipal desta cidade~ na data de 25 do mez passado, em que, 
depois de responder á Portaria de 19 de Dezembro ul
.timo sobre o provimento de Diogo Wencesláo Fernandes 
no lugar de Feitor do Passeio Publi~o, removendo o que 
alli se achava para o lugar que o dito Wencesláo occu
pava nas obras do Maracanã, pede que se lhe designe a 
marcha que d'ora em diante deve ter a rFspeito dos em
pregados existentes na3 administrações que por Lei 
estão a seu cargo: Manda a mesma Regencia, em Nome 
do Imperador, pela Secrrtaria de Estado dos Ncgodos 
do Imperio, Declarar á referida Camara, para sua in~.el-
1 igencia, que em todas aquellas administrações, QUil ~c 
não acham marcadas na Lei da creação das Cama 1s, 
como proprias e part.icularcs dos Municípios, ma:.,\".le 
que simplesmente se lhes dá a inspecção para ~ua IJOa 
conservação, e marcha regular e uni ~orme, fica fóra de 
seu poder e alçada o crear os respectivos empregados, 
ou mudar aquelles que têm sido providos pelo Governo, 
o qual sómen te o pódc fazer ou por sua deliberação, ou 
precedendo informações dos .Municípios, quando neces
sarios sejam; e que nestes termos, tendo sido nomead0s 
pelo Governo os dous referidos empregados, não per
tenceáCamara fazêl-os mudar, mas sim ao mesm.o Go .. 
ver no, pelas razões acima aponta das. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 1832. 
- José Lino Continho. 

N. mS.- 11\IPERIO.- El\'[ 4 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara que a mineração f m terras proprias, não está dependeu• 
temente de licença do Governo. 

lllm. e Exm. Sr.- A Regencia, em Nome do Impe
rador, Tomando em consideração o que V. Ex. lhe 
representou sobre a faculdade de que precisa, para 
formar uma sociedade de brazileiros c estrangeiros, que 
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empreltendam trabalhos' de mineração nas terras de que 
V. Ex. diz ser proprietario, denominadas- Padre Pe
queno, C1pivary, C01da Qual- e outras, e assim tambem 
na de amigos de V. Ex., que ricas forem: Manda par
ticipar a V. Ex. que esta pretenção está deferida pelo 
Decreto de 27 de Janeiro de 182\:J, quando declara que 
os subditos deste Imperio não precisam de autorização 
para poder·em eiTectuar a mineração nas terras de sua 
propriedade; mas que esta autorização não póde com
prehen::ler inclistinctamente as terras dos seus amigos, 
os quaes, se quizerem, podem representar por si sós, e 
separa(lamente, ou verificar a mineração nas terras de 
que são proprietarios, se para isso se julgam habilitados 
pelo mencionado Decreto. 

Deus Gnarde a V. Ex. Paço em ~ de Fevereiro de 
!832.- José Lino Continha.- Sr. Marqucz de Que luz. 

N. üG.- JUSTIÇA.- El\i ~DE FEVEREIRO DE 1832. 

Nenhum réo absolvido póde ser conservado preso a pretexto 
de pagamento de custas • 

A Rcgcncia, a Quem foi presente o officio de V. S. 
datado ele hontem, acompanhamlo o requerimento de 
José Ignacio Moreira, que lhe foi remettido em 28 do 
passado para deferir nã fórma da Lei; a resposta do 
Esc ri vão, e informação elo Corregedor do Crime da Côrte 
e C1sa, Manda, em No me do lm:Jeraclor , resp~mder 
a V. S. que não devendo o supplic~mte ser conservado 
n::t caclêa sem crime, cumpre ao Juiz fazer effecti va 
a sentença, que o absolveu, ficando ao Escrivão o di
reito de haver as custas pelos meios legaes. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 4 de Fevereiro de 
!832.- Diogo Antonio Fe~jó.- Sr. José Paulo Fig·ueirôa 
Nabuco ele AraujtJ. 
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N. 57.- JUSTIÇA.- El\1 4 DE FE\'ERELRO DE 1832. 

Designa o vencimento dos instructores de cavallaria das guardas 
nacionaes. 

A Rrg-encia, em Nome do Imperador, Ordena que Ynt. 
faça constar aos instructores de cavallaria que elles 
receberão a gratificação de suas patentes como se com
mandassem companhias, e que todos os mezes Vm. 
envie a esta Secretaria de Estado uma folha de tacs 
vencimentos para se mandar pagar sua importancia. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 4 de Fevereiro de 
1832.- Diogo Antonio Feijó- Sr. lnstructor Geral 
de cavallaria da5 guardas nacionaes. 

N. 58.- JUSTIÇA.- EM 4 DE FEVEREIRO DE.i832. 

Declara a quem compete a imposição de multa aos Juizes de 
Facto que deixarem de comparecer para reunião do Jury. 

Representando Gaspar Manoel de Figueirôa, Juiz de 
Facto da cidade da Victoria, qur, havendo o Ouvidor da • 
Comarca convocado o Jury para o dia 1õ do Outubro 
de 1829 por edital afixado nas esquinas das ruas , o qual 
não chegára ao seu conhecimento nem ao de muitos 
outros Juizes, pelo que só compareceram dezanove, não se 
pôtlc formar o conselhJ; mas que apezar disso fôra o sup
J)lican te mui ta do, e alguns mais : 1\landa a Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios da Justiça, declarar á 
Camara l\lunicipal da sobredita cidade, quo não se tendo 
podido formar oJury, a que faltou o representante_, por 
se terem reunido unicamente dezanovc Juizes de Facto, 
quando sómcnte devia ter lugar verificando-se a reunião 
de quarenta conforme a disposição do art. 8. o do Decreto 
do 12 de Setembro de 1828, que então estava em vigor ; 
tambem não era admissivel em direito fazer-se a im
posição da pena uma vez que não existia o Juizo a quem 
competia multai-o, na conformidade do art. ~.o do ci-
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tado Decreto; o que tudo foi depois providenciado para 
casos iLlcnticos no 3rl. 44 da Lei de 20 de Setembro 
de 1830. Devendo portanto considerar-se illcgal e vio
lento um tal procedimento; a referida Camara fará com 
que se restitua ao representante a multa que indevi
damente pagou. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 do Fevereiro de !832. 
- Diogo Antonio Feijó. 

N. õ9.-IMPERIO.- Eu 6 DE FEVERElRODE 1832. 

Manda cumprir os artigos additivos ao plano organizado para o 
concurso das cadeiras de substituto da Academia 1\ledico-Cirur
gica da Côrte. 

Devendo proceder-se ao concurso da cadeiea de medi
cina pratica, que se acha vaga na Academia Mcdico-Ci
rurgica desta Cdrte, em consequencia do fallecimento 
elo respectivo Lente, o Dr .. M:1rianno José do Amaral; e 
sendo nccessario audicionar algumas disposições aos ar
tigos do plano que foi approvado por Aviso de 8 de Junho 
do anno proximo passado, para proceder-se ao concurso 
sobre a substituição da cadeira ele hygieno: a Regencia, 
em Nome do Imperador, providenciando sobre este 
objecto_, Manda remctter a Vm. os additamen tos inclusos, 
que ha por bem approvar, os quaes se acham assignados 
por Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, Official Maior 
desta Secretaria de Estado, para que a Congregação da 
mesma Academia lhes faça dar o devido cumprimento 
em todos os seus artigos, e os apresente a cada um dos 
concurrentes com o plano de que fazem parte, afim de 
que fiquem scien tes das formalidades a que derem ficar 
sujei tos no sobredito concurso. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 6 ele Fevereiro de i832. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Joaquim José Marques. 

Artlgo@l adtlitivos, a que se rerere o nvii'Oo achna. 

1.. o Quanto á primeira prova por escripto, deverá ser 
de oito horas o tempo de sua duração. Os Lentes, que 
assistirem na sala, devem então revesar-se de duas em 
duas horas; e logo que estejam feitas as disscrtações,cada 
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uma será lida perante a Congregação em acto publico por 
s ~us respccti vos autores, e depois en tregucs ao Presi
dente, que as fará examinar pelos Lentes, afim de for
marem o seu juizo. 

2. o Quanto á segunda prova de lição oral, será de 24 
horas o tempo do seu prepara to rio, por ser este mui to 
sufficiente para se estmlar um ponto, e explicai-o, visto 
que cumpre julgar-se o candidato a~sús instruido na 
sciencia medico-cirurgica. Para este fim poderá elle 
levar alguns breves apontamentos qne unicamente sir
vam de auxilio á memoria sobre a ordem que deve 
seguir na sua explicação, mas não doutrinas copiadas 
para ler naqnclle a c to. Aquelle, que não explir,ar por 
mais de metade do tempo marcado nas instrucções, não 
deverá continuar mais no concurso, sendo assim con
siderado füra delle. 

3. o Sobra ag theses, os pontos indicarão tão só mente 
o objecto, para os candidatos formarem depois as theses 
sobre doutrina controversa, e isto em proposições ilhadas 
e desligadas, e não em fórma de dü~sertação. As theses 
serão tantas, quanto o numero de candidatos, e os pontos 
tirados devem dar duas: se o numero dos candidatos for 
impai', um dos pontos dará uma só. O tempo para as 
theses será de oito dias. 

4. o Todos os pontos, ou sejam do exercício pores
cripto, ou do oral, ou das theses, serão feitos pela Con
gregação no momento de serem tirados, e aquelle, que 
sahir, será o mesmo para touos os candidatos, afim de 
que bem se poss1 ajuizar qual o que melhor o explicou, 
c escreveu ; exceptuam-sc porém os das theses, que serão 
differentes para cada candidato. No exercício oral os 
candidatos, que houverem de explicar depois, não assis
tirão á explicação do que lhe preceder. 

5. o Concluído o concurso, logo no dia immedia to im
preterivelmente se procederá á votação em globo sobre 
o merecimento do canclicbto para professor, á vista do 
bem que tiver desempenhado as differentes provas. 

6. o Os candidatos poderão inscrever-se, par a serem 
admittidos ao concurso, até na vespera do dia em que 
se tirar o primeiro ponto. 

Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 6 de 
Fevereiro de !832.- Luiz Joaqttim dos Santos Marrocoo. 
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N. 60.-lMPERIO.- E~l 6 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara que os .Membros dos Conselhos do Governo devem re· 
gular-se nos casos de suspeição pela disposição do art. 38 
da Lei de :1.. o de Outubro de !828. • 

Sendo presente á Regcncia_; em Nome do Imperador, 
o officio de 12 de Novembro do anno passado do Vice
Presidente da Província do Piauhy, acompanhando o 
extracto da sessão do Conselho do Governo de 18 de 
Outubro antecedente, em que pela indicação de um de 
seus Membros se resolveu pedir, que se declare~ se 
podem ser reeusados por suspeitos pela pessoa accu
sada os Conselheiros, que forem seus parentes, e mesmo 
do queixoso, na deliberação que deve der o Conselho 
~obre a queixa : Mantla a mesma Regencia pela Secre
tal'ia de Estado tlos N egocios do Imperio responder ao 
referido Vice-Presidente, para o fazer constar ao sobre
di to Conselho, que, com quanto a Lei ele 20 de Outubro 
de 1823 não declarasse os casos em que os Membros dos 
Conselhos do Governo das Provincias se devem consi
derar suspeitos~ parece comtuuo que~ tendo elles o voto 
ucliberativo, e não poucndo este julgar-se perfeito todas 
as vezes que lhe recáia a nota de suspeito, na confor
midade das regras geraes Lle direi to.) deverão deixar de 
proferil-o nos mesmos casos em que aos Vereadores foi 
prohibido votar pela disposição do arf. 38 ela Lei do 
1. o de Outubro ele 1828, conforme com o determinado 
na Ord. Liv. 3. 0 Titulo24. 

Palacio .do Rio de Janeiro em 6 de Fevereiro de !832. 
-José Lino Coutinho. 

N. 61.- .MARINHA.- El\I 6 DE FE\'EREIRO DE 1832. 

Providencia a respeito de desordens a bordo dos navios da 
Armada c de que resultem ferimentos graves. 

Previno a V. S. de que, sempre que a bordo dos na
vios da Armada occorrerem desordens, de que re· 
sultem ferimentos graves, deverá dár-se disso imme· 
diatamente parte ao Juiz de Paz respectivo, atlm de se 
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proceder ao competente corpo de deliclo, e mais dili
gencias legaes, em taes casos indispensaveis, conforme 
se ordenára já á lnspecção do Arsenal de .Marinha em 
Aviso de 26 de Agosto ultimo, cuja pontual observancia 
ora se recommenda •· 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 6 de Fevereiro de 
1832.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João Taylor, 

N. GS? .-JUSTIÇA.- EM 7 DE FEVEREilW DE 1832. 

l\Ianda que o depoimento dos presos seja tomado na sala da 
cadea com toda a publicidade. 

Não havendo a c tua lmen te meio de fazer conduzir 
com a nccessaria segurança os presos, que devem ir a 
perguntas na sala para esse fim destinada na casa da 
Supplicação ; Ordena a Regencia,. em Nome do Impe
rador, que, emquanto subsiste este embaraço, as per· 
guntas sejam feitas mesmo na sab. da cadêa com toda 
a publicidade; afim de que os referidos presos~ por 
causas que não podem remover-se, não sejam privados 
dos meios de eua defesa em tempo competente, para o 
que V. S. fará exçedir as ordens nccessarias aos res
pectivos Juizes Criminaes. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 7 de Fevereiro de 
1832.-Diogo Antonio Feijó.-·sr. José Paulo Figueirôa 
Nabuco de Araujo. 

N. 63.- FAZENDA.-EM 8 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Regulamento para as Collectorias Geraes. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena se observe 
o seguinte Regulamento. 

Art. 1. o Além das Collectorias já creadas crear-se-hão 
outras, que serão denominadas Collectoriai geraes. 
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Art. 2 o Estas Collectorias serão compostas, eomo as 
actuaes, de um Collector, e de um Escrivão dg seu cargo : 
o Collector prestará l1ança; e tanto elle, como seu Es
crivão serão nomeados pela maneira estabelecida no He
gulamento de 1ft: de Janeiro de 1832. 

Art. :l. o O DistL·icto de cada uma destas Collectorias 
comprehenderá um numero de Collectorias especiaes, 
que não pareç;1 desproporcionado ús faculdades, e ge
rencia de um homem, attentas as distancias, e trabalho 
imlispensavcl para o bom desempenho tios deveres, que 
por este Hcgulamen to lho são cncarrcg:ulos. 

Art. .'J,. o A estes Collectores gcracs compete : 
1. o Promover as execuções, t:m to contra os Collec tores 

especiaes dí! seus Districtos pelas quantias, em (JUC flca
rcrn alcançados em suas contas, como contra os collcc
tados pelo que tiverem deixado de pagar uc qualquer 
imposição dentro elo anno, em que se venceu. 

Para este fim lhes serão remettidas pelas Tllesourarias 
Provinciaes respectivas, as contas correntes dos alcances 
dos Collectores, e as listas uos colleetallos devcllorc~·, 
extrallidas dos livros dos lançamentos, c receitas, que 
tiverem sido apresentados. 

2. o Examinar se a isenção lle pagamento tlo imposto 
do Ban~o conferida pelog Collectores especiaes a algu
mas tavernas, c lojas, a pretexto de indigencia, segundo 
lhe é faculta elo pelo H.cgulamento ele 1!! de Janeiro Lle 
1832) ó ou não justa; c Llar parte ús Tllesourarias 
Provínciaes para deliberarem, e deciLlircm sobre o 
objecto. 

:L o Dar igualmente parte ás Thcsourarias Provinciae~ 
de toJos os erros, arbítrios, ou crimes eommettidos pelo::: 
Collectores especiaes nos lançamentos, e cobrança das 
outras imposições; e requerer ús Jusliças Territoriaés 
sequestro em seus bens para segurança tia Fazenda Na
cional, quando tenham certeza de que algum collc~ctor so 
pl'etende CVa(lir com c1 inheil"OS publicas, OU tenham cl'fec
tivamentc abandonado a sua gcrencia sem dar eont:!:-:, 
ou fallecillo sem deixar pessoa capaz de rcspomlcl' pelos 
prejuízos da Fazenda Nacional. 

Para este fim os Collectorcs gera os devem continua~ 
mente informar-se dos coUectados sobre a conducta 
dm Collectores do SCli districto, e ouvir a estes sobl'e 
as queixas daquelles, proceden(lo a exames nos seus 
livros, c assentamentos, e ao mais crue lhe parecer con
veniente, c compatível com as Leis, para seu inteiro es
clarecimento, e fazewlo lavrar ele tULlo pelo seu Es
crivão termos autlu~ntico~, que deve;rão acompanhar as 
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communicaçties, quo houverem <lo fazer ús Thrsonrarias 
Provinciars, a quem compete deliberar, c decidir sobre 
ta os ob.}eetos. 

4. o Nomear debaixo lla sua responsabilidade Collec~ 
tores interinos, que continuem as cobranças sem inter~ 
rupção~ não só nos casos previstos no paragrapho ante
cedi1n!e, como tambcm quando occorra molostia pro
longatla em algum dos Collectorc~ de sen Dist.ricto, on 
antro inconveniente rrue obste o desempenho de suas 
fnncçfíe~. 
~)."Vigiar sobre a con<lucta ofllcial de todos os outrcs 

empregatlos <la arrecadação, e administração tlc Fazenda, 
que existirem em seus Districto~;, muito principalmente 
d~s Mesas (lo diversas Rendas, c Alf:mdcgas, onde poclerú 
tomar as fazendas não descriptas nas pautas, quo sedes
pacham por minuta , nos mesmos casos, c na mesma 
fórma, em qLw o podem fazer os officines tlellas, quando 
ellcs o não !rnham feito; c ela r parte circumstanciada 
e documentada (podendo ser), ás Thesourarias Pro
vinciacs, das prevaricações, erros, e omissões, tle que 
tivor·cm noticia. 

Para esse fim podct·ão os ditos Collectores gcracs, sem 
que obstem o expediente, entrar nas casas do arreca
dação de direitos, assistir aos despachos, que se fizerem ; 
examinar os generos; conferir os bilhetes da sabida: ver 
quaesquer livros, c assentamentos; e haver todas as 
informações nccessarins para verificar os erros, omis
sões, ou prcvaritlcações, do quo tiverem noticia, e do
cumentar as suas participações ás Thesourarias. 

6. o Empregar todos os meios, que estiverem a seu 
alcance, e que não forem incompatíveis com as Leis, 
para impedir o contrabando, ou para apprehendel-o, 
estando já effcctuado. 

Para este fim poderão os Collectores 1cr vigias em 
qualquer lugar onde facil seja fazel-o; dar buscas nas 
embarcações em descarga, ou á cargJ, quando já es
tejam fóra da inspecção, c fiscalisação das Alfandogas, 
assim como tambem em casas particulares~ com auto
rização dos Juizes de Paz, sendo presente o Consul res
pectivo, se f6r morada do algum estrangeiro de nação, 
em cujo Tratado com o Imporio esteja isso declarado, c 
ajustado. 

7. o Representar ás Thesourarias Provinciaes todos 
aquellcs objectos em que cntemlcrem se precisam pro ... 
viclencias para a melhor arrecadação e administração 
da Fazenda Nacional; dar o seu p:uccer a rcspci to da 
quota, riUO justamente derem perceber os Collectorcs 
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de S(~t~s dislriclos pelas cobranças, que fizerem, com
binados os interesses nacionacs, commodidade dos 
povos, e trabalho empregado; a qual jámais excederá, a 
ü 0

/ 0 ; entendendo-se assim o disposto no art. 3o do He
gulamcnto de 14: de Janeiro do corrente anno. 

Para este fim não só consultarão os Collcctorcs as 
pesso:ts de seus Districlos, em que reconhecerem maior 
lH'obidade, in telligcncia, c zelo pelo bem publico, como 
tambem acolherão qualquer· ad vcrtencia, rcpresen tação 
ou queixa, que lhes fizerem os eolleclados, e interessados. 

Art. ;). 0 Ainda quando tenham os Collectores Distric
tos certos, e marcados, poderão com tudo, na perseguição 
dos contrabandistas c extraviaclores dos direitos na
cionaes, entrar em qualquer Districto alheio, quando 
uão se contentem de participar-lhes o que souberam a 
esse respeito praticar-se nos mesmos Districtos. 

Art. 6. o Pelas cobranças, que fizerem em virtude do 
art. 4. o ~ 1. o perceberão os Collectores no primeiro 
mez até 30 % ; no segundo até 2l'>; no terceiro até 20; 
no quarto até 15; no quinto até 10:, no sexto até 5; os 
quaes continuarão nos demais da demora, percebendo o 
Escrivão um tereo dessas divcrsJs commissões: essas 
quotas serão mar:cadas pelas Thesouraria"s Provinciacs 
em attenção á imporlancia das quantias, e trabalho em
pregado na sua cobrança, guardada a disposi0ão do art. 
1~ da Ld da arrecadação da dec:ima dos prcdios urbauos. 

Ui o de J:meiro em 8 de Fnverciro de 1832. 

JJenwrdo Perl'im de Vilseoncellos. 

N. Ü~.-GUERRA.-E~r 8 DE FEVEREHW DE 1832. 

Declara que não se admitle d.efeza por escrípto no~ Conselhos de 
Guerra. 

A Rcgencia , em Nome do Imperador, a Quem fiz pre
sente, com o officio de V. S. de 25 de Janeiro proximo 
p::tss::tdo, a representação do Tenente Coronel Presidente 
do Conselho de Guerra a que se acham respondendo o Te
nente Antonio Joaquim Bacellar, e outros, para obteres
clarccimcn tos soln~c as d uvillti~ que oppõcm os réos, de 
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allegarem s::m direi to verbalmente, querenuo-o fazer por 
e~criptQ, fundados na Lei de 23 de Outubro de 1828; 
.Manda tleclarar a V. S. depois de ter ouvido o Conselho 
Supremo l\lililar ~que sendo o fôro militar por sua na
tureza distincto, c ~eparado do fôro civil, c não po
dendo por isso alterar-se o que se acha estabelecido nas 
J...cis, que regulam a fórma de processar os réos militares 
nos crimes de que são accusados, não deve aproveitar aos 
supplicantes a disposição da Lei cilada em favor de sua 
prctenção; cumprindo, em consequencia, indefirir-1he, 
e proseguir nos termos legacs do proce5so. O que parti
eipo a V. S. para seu conhecimento~ e para o fazer con
Yenientemcnte constar. 

Deus Guarde a V. S. - Paco em 8 de Fevereiro de 
1832.-~Manoel da Fonseca Li1ua c Silru.-Sr. Antéro 
.José Fcrrclra de Brito. 

N. G5.- JUSTIÇA.- E)I 8 de FEVEHElHO DE lb'32. 

Dcdal\t c1ue se ohscne uas rau:;as de srguros o que :.;c acha prcs .. 
crlplo no A!varü de H de Agosto de l/9:1.. 

Il:lvemlo a HegcncL1, em Nome do lmperaclor, pela Im
perial Hesolução de i o de Dezembro passado, tomada so
hre Consulta da .Junta ~lo Commercio, Agricultura, Fa
bricas c Navegação, ordenado, que nas causas de seguros 
se observe o que se acha prcscripto no Alvará de H de 
Ago~ to ele 1791, porque, não tendo a Lei de 26 de Julho 
de 18:H. que extinguiu o Juizo da Provedoria dos Segu
ros, alterado em cousa alguma a legislação, que existia a 
tal respeito, nem a marcha e pratica do fôro, antes or
denado, que nos Juizos do Fôro commum se pratique 
o mesmo que antes so observava; assim o Manda commu
nicar a V. S. para sua intelligencia, c para fazer constar 
a todos os J u izcs de prime ira instancia. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 8 de Fevereiro de 
18:32.- Diogo Antonio B'eljó.- Sr. José Paulo Figucirôa 
NalJuco de Ar.1njo. 

• 



DO GO\EIINO. 

'ô 

N. GG.- JUSTIÇA.-E:\1 D DE FEYhREJl\0 DE 1832. 

ne~olvc du,·idas a resp0itn dos empregados de Justb;a que podem 
yot:u c ser votados para Olliciaes das Guardas Nad(macs. 

Foi presente ú Hrgcncia o seu officio de 24 do mez 
passado c so1n'e os cselarccimcntos que pede, ..Manda, em 
Nome do Impcratlor, declarar-lhe para sua intelli
gcncia que o Juiz de P;tz só póde pertenrer ú lista de 
resci'Ya das Guardas Nacionaes pelo que não púde entrar 
na cll'içJo dos postos de Olliciaes e Inferiores das mes
mas, mas que os demais empregados que interinamente 
~crvem empregos puhlieos podem votar e ser votados 
para os refcriuos postos não podendo porém exercêl-os 
os Juizes de Paz Supplcntes c Delegados quando sejam 
par a clles e lei tos, durante o tempo que servirem os di
tos eargos ; e que a pal;~.vra- rêla ti v a- significa que 
o mais Yolado d'entre os eleitos dos Eleitores prcsente
m cu te cxcrcerú o posto. 
D~u~ Guarde a Vm .- Pab<~io do lHo de .Janeiro em 

D dt: Fovcrei r o tle 18J2 .- Dior;o Antonio Fcljó .-Sr. 
Juiz de Paz Supvlcnte da frcguezia de Santa Anna do 
Pirally. 

N. G7.- JUSTIÇA.- E)l 10 DE J'EVERE!nO DE 1832. 

Determina IJUC nenhum escr;.l.YO seja conservado no calabouço, á 
. onlcm de seu senhor, por mais de um mez. 

Constando ao Governo, que muilos senhores costu
mam enviar para o calabouço seu::; escravos já por cor
recçJ_o e .i ~t para nelle se conservarem até que sejam 
vend H los? accumulando-se assim numero immenso de in
dividuo:::, cujo sotrrimento não se compadece com a lm
manidade, e com a justiça, quando excede os limites da 
Lei ; Ordena, que d' ora em diante nenlmm escravo seja 
comervado no calabouço á ordem de seus senhores por 
mai? de nm mcz, c que todos os que ora existem sejam 
dalll expulsos dentro de quinze dias, depois que pelos 
Period i c os da Côr te se h ou ver ann unciado; pagando os 
respectivos senhores a dcspeza feita em conform!daue 
com as di~ posições 1·ela tiYas a semclhan te objccto. 

Deus Guarde a Vm. - Par,o em 10 de Fevcrcil'o de 
1832.- Diogo Antonio Feijó:- Sr. Dcsemb:1rgaLlor In
tl'llden te Geral da Policia. 
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N. 6~.-lUARINHA .L Co~SULTA Do coNSELHO suPRE~lO 
MILITAR DE 10 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Faz extensiva ao Corpo de Artilharia da Marinha a Provisão 
de 21 de :Março de 1829, que regula os vencimentos dos militares 
sentenciados a trabalhos de fortificação. 

Senhor.- Manda Vossa Magestade Imperial por Por
taria da See4etaria de Estado dos Negocios da 1\Iarinha, 
datada ele 2õ de Agosto ultimo, remetter ao Conselho 
Supremo Militar a representação junta do Comman
dante Geral do Corpo de Artilharia da Mal'inha, pe
dindo, que se lhe determine, se póde applicar no corpo 
do seu commando a Provisão de 21 de .Março de 1829, 
que regula os vencimentos dos militares sentenciados 
a trabalhos de fortificação, passando de seis annos. 
Parece ao Conselho, que se póde fazer extensiva á Ar
tilharia da Marinha a citada Provisão de 21 de Março 
de 1.829; que se mandou observar no exerci to, visto 
não haver inconveniente em ser igualmente applicavel 
áquelle Corpo. Rio de Janeiro, 2 de Setembro de 1831.
Pinto Guedes.- Oliveira Pinto .-Telles. 

Forão votos os vogaes Luiz da Cunha :Moreira e Ro
drigo Antonio de Lamare. 

A Regencia, em Nome do Imperador. Como parece. 
Paço em 10 de Fevereiro de 1.832. 

FRANCISCO DE LIUA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CA~VALno·. 
Jo:\o BHAULIO MoNiz. 

Joaqtti1n José Rodrigues Torres. 

N. 69.- JUSTIÇA.- El\1 11 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Compete ãs Camaras l\Iunicipaes abrir c guardar os Pclouros 
e dar posse aos Juizes de Orpl1ãos e Ordinarios. 

lllm. e Exm. Sr.- Representando o Ouvidor inte
rino da Comarca de Paracatú ter a Camara Municipal. 
~la dita villa exigido que clle remettesse os Pelouros 
da eleição das novas Jus L iças para o triennio elo 1832 

• 
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a '183:1, a fim dr serem alli guardados, ~cgundo a re
solução tomada por V. Ex. em Conselho a tal respeito, 
c que a mesma C a mar a o h a v ia censurado e mamlado 
responder úcerca de actos de quo lhe não competia 
o conhecimento, sobre o quo pedia esclarecimentos~ 
bem assim se a ello pertencia, ou á dita Camara dar posse 
aos Juizes Ordinarios e de Orphãos : A Regencia, em 
Nome do Imperador, 1\lamla recommendar a V. Ex. 
que faça cumprir a Resolução tomada de continuarem 
os Polouros a ser guardados e abertos pela Camara, a 
quem igualmente compete dar posse aos Juizes do 
Orphãos o Ordinarios, como V. Ex. lhe fJrá constar, 
bom como ella só póde convidar a responder áquelles 
empregados contra quem se dirigirem queixas_, mas 
não mandar, o que tuuo V. Ex. fará chegar ao co
nhecimento Jo referido Ouvidor interino. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio do Janeiro, 
em ll de Fevereiro de 1832.-Diogo Antonio Feijó.
Sr. Prcsidcn to da Província ele Minas GcrJcs. 

N. 70.-JUSTICA. -El\1 U DE FEVEREIRO DE 1832. 
to 

Declara que os reformados da f. a linha não estão excluidos 
do alistamento das Guardas Nacionaes. 

Ma nua a Rcgenci;~, em Nome do Impcr;~<lor o Senhor 
D. Peuro Il, pela Secretaria de Est:ulo dos Negocias 
da Jnstiça, Declarar ao Conselho de QualiOcação da frc
g-uczia do Engenho Velho, em resposta ao seu officio 
<lc ü do corrente, que o Governo cn tende quo os 
reformados da L a linha não estão excluídos elo alis
tamento elas Guardas Nacionae:). 

Palacio do Rio <le Janeiro em H <lc Fevereiro <lc 183~. 
-Diogo Antonio Feijó. 
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N. 7f.-JUSTIÇA.-El\I 13 DE FEVEREIRO DE i8:U . . 
Compete ao Presidente da Camara Municipal presidir á e!ei~no 

dos Jurados, até que o collegio nomêe a Mesa. 

Manda a Regencia, em Nome do.Imperador, declarar 
a Vrn. em resposta ao seu officio de lO do corrente, 
que, sendo a eleição dos Juraclos da Capital um acto 
Municipal, deverá Vm. presidil-a até que o Collegio 
nomêe a Mesa, como se pratica na eleição para Depu
tados. O que se lhe participa para sua instrucção. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em J3 de Fevereiro de 
1832.-Diogo Antonio Feij6.-Sr. Presidente d~ C:t· 
mara Municipal desta cidade. 

N. ';2.- FAZENDA.- EM 11 DE-FEYERElllO DE 18:12. 

Regulamento para a cobrança dos direitos do ouro em pó. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente <lo 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para mclllor 
execução do Decreto de 28 de Novembro de 1831, or
dena se observe o Regulamento seguinte: 

Art. L o As Camaras :Municipaes de todas as Pro v in
cias_ do Impttrio, em cujos districtos houver mineraç-ão, 
procederão immediatamente á escolha de um Thesou
reiro, e um Escrivão, em cada Parochia, para serem en
carregados do recebimento dos direitos do ouro em pó. 

Art. 2. o Feita a escolha a participaTão aos escolhidos ; 
e havendo delles uma expressa acci tação, farão uma 
lista assignada pelo Presidente, e Secretario, e a envia'rão 
á Thesouraria Provincial. . 

Art. 3. 0 A Thesouraria Provincial, fazendo registrar 
estas listas em livro competente, e abrir contas aos 
Tllesoureiros em livro priva ti v o, mandará publie:d-;1s 
por editaes nas Cidades, e Vi lias Cabeças ~aos l\lunici pios~ 
a que pertencerem, e expedir títulos aos Thesoureiros 
e Escrivães. 

Art. 4. o Os Thesoureiros e Escrivães assim nomeado~, 
apresentarão os. seus títulos nas respectivas Gam:~ra-; 
Municip::tes para procederem na fórma do art. oi cl;\ Lei 
do 1. o de Outubro de 1828. 
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Art. o. o 03 Thesoureiro:;, logo que tiverem tomauo 
posse, farão constar por editaes, afllxados nas portas das 
I ~rcj1s 1\fa trizes, c das Capellas, e nos mais lugares 
l"l bl i c os das Parochias, as casas, em que hão de fazer o 
rcrc•bimen to dos direitos do ouro, e as horas, que para 
ellc destinam em cada dia; não podendo ser menos que 
trcs de manhã, e outras tantas de tarde. 

Art. 6. o Os Thesoureiros, estando presentes os seus 
E..;c ri vães, receberão os direi to3 das parcellas de ouro em 
pú, rJuc lhes forem apresentadas, uma vez que não fiquem 
menores de quatro oitavas cada uma, pelo menos; c a 
i mportancia dos direitos será tirada do mesmo ouro 
apresentado, na conformidade da Lei de 26 de Outubro 
de 1827, c da tabclla junta, modelo n.o L 

Art. .7. o Feito o recebimento tios direitos, c lançada 
a competente verba no livro da receita, na conformidade 
desta se encherá a cedula que h a de ser dada ao apresen
tante do ouro; e scllado o embrulho, se lhe escrevcrJ. o 
numero, que tiver a ccdula, c a quantidade do ouro, 
que nellc se contiver_, e estiver lançada na mesma ce
dula, com a rubrica do Thcsoureiro na fórma do modelo 
n. o 2. 

Art. 8. o O que apresentar avultada porção de ouro 
poderá requerer, que se lhe divida em tantas, quantas 
parcellas lhe convier, com tanto que nenhuma seja 
menor de quatro oitavas; c em tal caso, pagos os di
reitos, se lhe darão tantas cedubs, quantas forem as 
parcellas, em que a porção se di viu ir. 

Art. 9. o As cedulas, que hão de ser impressas, e con
forme ao modelo junto n. o 2, serão subministradas aos 
Thesourciros pelas Thesourarias Provinciaes, no prin
cipio de cada anno financeiro, e por uma conta exacta, 
do que se lhes fará carga. 

Art. 10. Para o expediente do recebimento destes 
direitos deverá ter cada um dos Thesoureiros duas ba~ 
lanças, uma de meia quarta, para os pesos miudos, e 
outra de libra para pesar as parcellas maiores; e o cunho 
das Armas Impcriaes com os mais aprestos neces:;arios 
p·1rd sellar os embrulhos do ouro. 

Art. iL Para a escripturação da receita dos Thesou
rciros, que deverá ser feita na fórma do modelo n. o 3, 
haverá um só livro em cada Thesouraria, o qual será 
aberto, rubricado e encerrado pelo Inspector da The
sou:'aria, ou por qualquer outro em pregado della a quem 
encarregar desse serviço; e não se escreverá nelle por 
mais de um anno. 

Art. 12. O que fica dclermi nado nos arts. 0. 0 e sc
IHJ:CISOEs DE 1832. 13 
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guintes a respeito das Thesourarias Paroclliaes para o 
recebimento dos direitos do ouro em pó, se observar{~ 
tambem nas Intenclcncias e cas1s ele fundição, no quo 
fôr applicavcl. · 

Art. 1.3. Os Thesoureiros de Parochia no fim de cada 
trimestre, farão entrega na respectiva lnLendencia do 
ouro, que tiver produzido o rccebimen to dos direi Los; 
c no fim de cada anno darão contas na Thcsouraria da 
Província á vista dos livros da sua recai ta, com os co
nhecimentos ela Intendencia, c restos das ccdulas que 
hão de apresentar. Aos Thesourciros de Parochias, em 
que fôr mui productiva a mineração, poderão os Ins
pec tores das In tenclencias obrigar a que façam a cn L rega 
mensalmente. 

Art. 1.4. Estes Thesoureirosficamsujeitos ú impecção 
uos Collectores Geraes, que exercitarão a respeito delle& 
as attribuições, que lhes são dadas no art. <Í.

0 § 1. 0 a 7. 0 

uo Regulamento llc 8 ele Fevereiro do corrente anno. 
Art. HL As dcspezas eles livros, ceclula.~~ e cunho, 

serão todas por conta da Fazenda Nacional. O cunho será 
fci to do menor tamanho possi vcl. 

H.io de J::meiro em i~ de Fevereiro de 1832. 

Bernardo Pereirct de Vasconcellos, 
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l\IODELO N. 1. 
•J:'ahella do calculo para a deducção dos direitos 

do ouro cu1 pó.., sc~uudo as Leis que a auto
n-iz:nu.., a saber : 

I I 
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A' raz5o de;; "ô. J,ci I 1 ~Iarco .. .. () 1 4 4f5 204 4/r, 

1 Onça ... .. .. 1 4 4Jr, 12 .'í/5 

~:~ ;:.k~~." .. '::·.':•!:':'~ ( 1 Oitava .• .. .. .. 1 3/5 1 3/5 

1 Quarto. .. .. .. . . 2/5 )) 2/r, 

1 Viu tem. .. .. .. . . f/20 )) tf2o 
--- - --- -- -- -- ---

I 1 ~la ['(~O .• 1 4 3 1 3h, 409 3/r, 

A' J"azâo de 10%. lle-1 1 Onça .•• .. .. 3 1 3/5 2!) 3/5 

ereto de !) de l\o- 1 1 Oitava .• .. . : .. 3 1jr, 3 1/5 

vcmbro de 1828 ..• ·1 
1 Quarto. .. .. .. . . 4(5 )) 11/5 

\ 1 Vintem. .. .. .. . . 1/w )) 1/.,o , _________ ---- - - - - -- ---
1 \\I arco .. 3 1 2 3 f/5 SHl 1/5 

1 Onça .•. 1 2 ') 

1/5 õi 1/5 .. o.) 

A' ,.azo o de 20 %. r.ei ~ 
de 3 de Dezembro 1 Oitava .• .. .. .. 6 2/5 6 2/5 

de 1750 .......... ·1 
:1 Quarto. .. .. .. 1 3/5 1 3/;; 

\ 1 Vintem. .. .. .. . . t /5 )) 1/5 
- --- - - - - -----

A' l'>zfio rlc 20 %. nc- ~ 
1 Marco .. 4 .. .. .. . ... 1.024 1/5 

1 Onça .•• • o 2 .. .. .... G~ >> 

erclo de 16 de Se-< 1 Oitava .. .. .. 2 1 . .... 8 )) 
tcmbro de 1824 ..• ·1 

1 Quarto. .. .. .. .. . ... 2 )) 

\ 1 Vintcm. .. .. .. .. 1//j )) 1 /ti 
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MODELO N. 2. 

MINAS GERAE6 ANNO de 1832. 

Cü:\IAH.CA DE ••••.• PAROCHL\ DE • o •• , 

N. 

Acompai1ha uma parcclla dü ouro em pó, que pesa ......... . 
. .. o .• o. o o ••. de que pagou o 1lireito de ................... CJII 
um embrulho tleo ....•.•.•.••........•. pertenceu te a ........ . 
• .. . • .• .. .. . .. uumcrado com o mesmo u. 0 

...... sellado com 
o scllo das Armas Imperiacs, rubricado com o appcllido ..... . 
. . . . • . . . c lançado a fl ••.• do Li v. respectivo. E só co111 esta 
.r,edula poderá passar para fôra desta província .............. . 
de ...•••........••. de 1832. 

(Assignatura do 
Thesoureiro). 

(Assign:llura do 
Eccrivão). 

N. B. O peso do ouro scrú cscriplo por extenso; a respeito 
do cmhrulho ~c l\cclarará se é de papel ou de qnalqucr oull'o 
!rCncro. 

LETREIRO, 

SELLO. -1832. ~ ~. 1. 

Contém ... , ... marcos, ....... onças, ......• oilavas, ... , . , . 
quartos, ... o ••• viu tens de que pagou os devidos dirciL(ls. 

(Rubrica do Thesoureiro). 

N. B- A rubriet~ l1;1 de ser a de que usar n The;oul'!'iro, 
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1\lODELO N. 3. 
COl\I~H.Cll.. DE ..•................•.... 

Liv1•o de receita dos dir·eitos do our·o ctn P') 
da par·ochia .................. n cargo do 'I'hesou-
reh•o .................. para o anuo financeiro de 
1.83~ - J 8:-13. 

'J. :F. il ,.j, 
~ :.0: 

u "' :> "" RECEITA. ;:,:: ~ ~ 

~I 
.... r;.;. .... ~ ~ ?: ~ 

o c O' :> 

1832. 

Jullw 2 Hccehitlos de F ...... , sris oi-
t~nas, um quarto, quatro vin-
tens, e fJUatt'O quintos de vin-
tem, (le direitos de cinco por 
cento deduzidos de um marco 
de ouro em pô, em uma par-. cclla, de que se lhe pas--ou 
ccdula n. o 1; importando li· 
quido quinze (III<,'a~, uma oi-
tava, dous quartos, tres viu-
tens c um IJuinta de viutcm .. .. .. (j 1 'P/:; 

- - - - --
Som ma .... .. .. 6 1 4 !tf5 

- - - - --

fiECAPITUL.\Ç10. 

Lireitos de õ % ................ .. .. 6 1 445 

I 

De cuja quantia ahatillos ......•.. " ..•.... de um por cento 11c 
premio na fót·ma tlo Decreto de 28 de Novembro de 1831, fica 
lifJtlÍdo ...................•. de qne se passou a competente cer~ 
titlfio. 

O EscriL·ão F ..•.• 

N. B. A formalidade da ruhrica sô tem lugar no fim de calla 
dia, e a recapitulação no de cada um mez ou quartel, quando hou
ver recebimento de direitos diversos, devendo o total dcllcs coin
cidir com a somma das addicções detalhadas no lançamento de 
cada carga: da mesma somma se cxtJ ahirá a certidão, que deve 
guiar o ouro para as respectivas lntcndcnéias com declaração do 
liquido que se remetter, c da quantidade que se deduziu, do pre
mio de um por cento na fôrma do Decreto de 28 de Novembro de 
1831. O numero das cellulas deve ser escripto conjunctamcntc 
com o texto do lançamento, snpprimindo-se deste modo o serem 
registradas em livro proprio. Os conhecimentos de recibo que 
se expedirem nas Inteudcncias serão averbados á mar(.!cm do 
mcz ou 4piarlt'l, a t{Ue pertencer. 
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N. 73.- FAZENDA.- E1I li DE FEVEREIRO DE 1832. 

Hegulamento para a co branca das dizimas de Chancellaria. 

llernardo Pereira de Vasconcellos, Prcsidcnde do Tri
bunal elo Thesouro Publico Nacional, onlena se observe 
o Regulamento seguinte. 

Art. L o A cobrança das dizimas ele Chanccllaria, 
cujos devedores morarem fóra dos termos das cidades, 
em que estão as Relações, será encarregada aos Collec
torcs particulares dos Impostos. 

Art. 2. o Para e.ste fim os Escrivães das Chancellarias 
d1s Relacões enviarão aos di tos Collcctorcs todas as 
ordens executorias, que se passarem contra pessoas mo
rauoras nos seus respectivos Districtos; fazendo-lhes 
cuga dessa remessa, com toda a precisa especificação, 
c clareza em Livros para isso destinauo: c no mez de 
1\Ilio ele cada anno remetterão uma relação ás Thesou
rarias Provinciaes de todas as ordens enviadas a(JS 
Col lcctorcs. 

Art. 3. o Os Collectores promoverão com toda a dili
gcncia a cffectividade desta cobrança, podendo empregar 
os meios extrajudiciaes, c amigaveis, antes de fazer 
uso dos jucliciaes executivos, quando entenderem que 
aquelles produzirão effeito. 

Art. 4. o Quando extrajudicial, e amigavelmente não 
conseguirem a cobrança solicita rã o o cumprimento, e 
execução elas ordens pelos meios judiciaes, perante as 
autoridades competentes elo domicilio dos dévedores, 
requerendo quanto convier ao regular e prompto anda
mento das cxccuçues~ e fazendo em tudo as vezes de 
Agentes, c Fiscaes da Fazenda Nacional. 

Art. 5. o Destes meios judiciaes usarão infallivel
mcnte os Collcctorcs todas as vezes que os devedores, 
ou não forem abonados_, por si, ou por fiadores i doneos, 
para se poder tratar com cllcs extrajudicial, e amiga
velmente ; ou sendo, abusarem dos meios amigaveis, 
demorando o pagamento por mais de tres mezes. 

Art. 6. 0 Do (lUC os Collcctores cobrarem amignvcl
mente haverão quüro por cento; c cinco do quo so 
apurar pelos meios judiciacs; além do que lhes tocar 
como ss fossem Solicita dores ela Fnencla Nacional nos 
lugares, em que os não houver, no que não terá parte o 
Escrivão. 

Art. 7. o Os Collcclores no fim ele cada trimestre 
darão ron!.a aos respectivos Juizes da Clunccllaria, do 
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est;Hlo das execuções, c cobrança: o no principio de cad:1 
:mno 11nanceiro até o dia oito de Julho Llarão contas na 
Thesouraria da Província, de toda a sua receita á vista 
do livro della, da relação das ordens, que lhes foram 
enviadas~ c das certidões que devem apresentar dos 
Juizos, em que pcnclcrem, ou se tiverem concluido as 
execuções. 

Art. 8. o Obscrvar-se-ha a respeito desta col)rança, 
tudo o quo a respeito do outras se acha tlcterminallo nos 
arts. 28, 2D, 32, 31,, 3G do Hegulamento do 14 de Ja
neiro deste anno no (JUC pelos antocc(lentcs não estiver 
alterado. 

Hio do Janeiro em 11 tlo Fevereiro de 1832. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 74.- JUSTIÇA.- E:u i;) DS FEVEHEilW DE 1832. 

nccommcnda a escolha das pessoas que forem aclmittidas ao 
estado ccclcsiastico. 

lllm. c Exm. Sr.- A Begcncia, em Nome do Im
perador o Senhor D. Pedro H, Attendenclo á repre
sentação ele V. Ex. em data do i. 0 do correntr, consente 
que V. Ex. admitta ao estado ecclesi:1stico as pessoas 
que fôrcm nccessarias para servirem de Parochos c 
Coadjuctorcs das froguezias, que ora c para o futuro 
não estiverem, obrigando-se ellDs , por termo , pe
rante V. Ex. de logo depois de suas ordenações irem 
para as Parochias para que fôrem destinados ~ c no c:tso 
de faltarem a esse dever, serão pot· V. Ex. cons
trangidos ao cumprimento clelles, por meios de censuras 
ccclesiasticas. A mesma Rcgcncia muito rccommrnda 
á V. Ex. a escolha das pessoas, que fôrem admitidas 
ao esta!.lo ccclcsiastico , a fim de que pela falta de saber 
necessario, c bôa moral, não se tornem useiras ou des
prezíveis aos povos a qncm têm ele ensinar c servir tlc 
exemplo, devendo-se a má e;;;colha, ou a indifferença 
com que se examinam as qualidades mor:ws dos su~ 
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jeitos, que tem de exercer cm!wcgo de tanta conside
ração, o descredito em crue tem rahido o estado eccle
siastico. Outros i rn or<lena a sohr<:d i la Hog·cncia, quo 
todas as vezes, cruc fôr :1dmittido qnalqucr cidadão ao 
estado ccclesiastico V. Ex. partieipe ao Presidente da 
Província o seu nome, idade, na tu r a I i<Lldt~, e a que Pa
rochia é de.~tinallo_, para que este lhe possa fazer as 
observações, que lllC p:1rece.rcm convenientes a bem do 
serviço publico. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Hio <le Janeiro 
em HS de Fevereiro de 18:32.- Dio,qo Antonio Fcijó. 
-Sr. Bispo ela Província de S. Paulo. 

N. 7t~.- FAZENDA.- E.\I JG nE PEYEnl~mo DE 1832. 

Declara que as nomeaç.Jcs dos Secretar i os das C;J maras l\lunicipacs 
não estão sujeitas ao pagamento de direitos. 

Bernardo Pereira ele Vasconcellos, Presiuente do Tri
bunal do Thrsouro Publico Nacional, deliberou em Sessão 
do mesmo Tribunal de H:> do corrente, em vista do 
officio n. o 12 de 1q, de Novembro do anno proximo pas
sado da Junta da Fazenda da Província do Coará, em quo 
se pede esclarecimentos sobre a duvida que se lhe offe
rece, se os Secretarios das Camaras l\Iunicipaes devem 
ou não pagar á Fazenda o mesmo que d'antes se cobrava 
dos Escrivães das extinctas Camaras, que os referidos 
Sccretarios não estão sujeitos a pagamento algum á 
Fazenda Nacional, nem mesmo a titulo de novos e 
velhos direitos, porque nem a Lei do L o de Ou
tubro de 1828 lhes impoz onus algum, nem elles se 
acham comprehendidos nas disposições dos~ 1. o e 29 
do Regimento de H de Abril de 1661. O que participa 
ao Presidente da dita Província para sua intelligencia 
e execução. 

Thcsouro Publico Nacional, 1G de Fevereiro de 1832. 
-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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N. 76.- FAZENDA.- El'lliÜ DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara que o imposto de ancoragem é no maximo de !>O dias 
contados da entrada das embarcações. 

O Administrador de diversas Rendas em deferimento 
á sua Representação de 18 de Janeiro ultimo fique na 
intelligencia de que os. 50 dias, de que trata o 
art. 51, n. o 7 da Lei de 15 de Novembro do anno pro
ximo passado para a arrecadação da imposição d'an
coragem das embarcações, que navegam para os portos 
fóra do Im.perio, devem ser contados desde aquelle, em 
que as ditas embarcações entrarem no porto desta ci
dade, ainda que nelle se demorem maior numero de 
dias, por ser esta a pratica até agora observada. 

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 1832.- Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

N. 77.-FAZENDA.-El\1 18 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Regulamento para as Collectorias da cidade do Rio de 
Janeiro e seu termo. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena se execute 
o seguinte: 

Art. L o Haverá nesta cidade e seu termo oito Col-
lectorias, a saber: 

La Freguezia da Candelaria. 
2. a Dita de Santa Ri ta. 
3.a Dita do Sacramento. 
4.a Dita de Santa Anna. 

~ a S Di ta de S. José. 
u. l Dita da Lagôa. 

I 

Di ta do Engenho V c1lw. 
Di ta de lnhaúma. 

ü. a Di ta de Irajá. 
Dita de Meriti. 
Dita da Ilha do Governador. 

DECISÕES DR 1832. lft,. 
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i 
Dita de Jacotinga. 

7.a Dita de Iguassú. 
Dita do Pilar. 
Dita de lnhomerim. 

8 a Dita de Campo Grande. 

f 

Di ta de Jacarepaguú. 

· Di ta de Marapicú. 
Dita do Onaratíba. 

Art. 2. o Aos Collcctore~ das cinco primeiras C::>I
lectorias pertcnccrú desde j[t a cobrança dos impostos 
denominados do Banco, botequins c tavernas, na fórma 
do Regulamento ele 1<1 de Janeiro passado, percebendo 
por esta arrecacla!·ão dous por cento de commissão. 

Art. 3. 0 Os Collcctores das tres ultim:1s Collectorias, 
além <los impostos mencionados no artigo antecedente, 
que lhes fica igualmente pertencendo, e pelos quacs 
perceberão cinw por cento de commissão, arrecadarão 
tambem o imposto da siza dos bens de raiz, e meia siza 
dos escravos ladinos, com a conunissão de um por cento, 
e os direi tos sobre as carnes verdes, com a de cinco 
por cento. 

Art. ~-o Todos os sobreditos Collectores arrecadarão 
do 1. o de Julho do corrente anno em diante os impostos 
designados no Regulamento de 28 de Janeiro, perce
bendo pelo das lojas de modas e leilões, dous por cento, 
e pelo de aguardente de consumo quatro por cento. 

Art. 5. o Pen~eberão os referidos Collectores dous por 
cento de commissão pelas quantias, que effectivamente 
se recolherem aos cofres nacionaes provenientes da 
tledma de legados, c heranç3s, cuja arrecadação dili
genciarem e promoverem, conforme o artigo 27 do 
H.cgulamento de 14 de Janeiro, podendo para esse fim 
estabelecer os procuradores, que julgarem necessarios. 

Art. 6. 0 Haverá mais uma Collectoria encarregada 
da arrecadação dos impostos sobre as carnes verdes 
nos districtos lia 1.\ 2.a_, 3.\ 4.a e õ.a Collectorias, e 
vencerá a commissão de tres por cento. 

Rio de Janeiro em 18 de Fevereiro de 1832. 

Bernardo PeTeint de Vasconcellos. 
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N. 78.-ll\IPERIO.-El\1 20 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara a preccdcncia quo compete a um Lente da Academia 
1\Iedico-Cirurgica que tem o titulo de Conselho. 

A Hegencia, em Nome do Imperador~ tomando em 
consi<.lcração o que lhe representou o Conselheiro Do
mingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, Lente da Aca
demia 1\fedico-Cirurgica desta Côrte, e o que a seu 
respeito informou o Desemb1rgador Procurador ela 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional: Hll por bem~ na 
conformidade do Alvará de 20 de Novembro de l78ü, 
que firmou a precedencia elas pessoas que gozam do ti
tulo de Conselho, ás que o não têm em todos os Tri
bunaes, e Juntas, que o dito Domirtgos Ribeiro dos 
Guimarães Peixoto tenha a presidencia na Congre
gação tlos Lentes da mesma Academia a que pertence, 
e em todos os seus a c tos, visto que pelo di to AI vará lhe 
compete a precedencia aos mais Lentes que não gozam 
aaquelle titulo, ainda que maior antiguidade tenham. 
O que Vm. fará presente na referida Congregação para 
sua in telligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 20 de Fevereiro de 
1832.- José Lino Coutinho.- Sr. Joaquim José Marques. 

N. 79.- JUSTIÇA.- Ei\1 23 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Approva a organização de tres companhias de Guardas 1\Iuni
cipaes na Província de :Minas Geraes, e o arbitramento do 
respectivo soldo. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente á Regencia, em 
Nome do Imperador, o officio de V. Ex. datado de9 
do corrente, em que dá parte de ter-se deliberado em 
corrselho a organização das tres companhias de Guardas 
1\funicipacs Permanentes nessa Província, de ce;a llo
m·ens cada uma com os seus respectivos Officiaes, e 
Officiaes inferiores: e Manda participar a V. Ex. para 
sua inlelligencia, que não só approva o soldo que se 
arbitrou para as praças das ditas companhias, como se 
conforma com a sua organização. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
23 de Fevereiro de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Presidente da Província de Minas Gcraes, 
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N. 80.-ESTRANGEIROS.-EJU 24, DE .FEVEHEinü DE :1832. 

Declara dependente de annuncios pelas folhas publicas a legitima
ção para obter passaporte pela Secretaria dos Estrangeiros. 

'fendo acontecido que, depois de se passarem pela 
Secretaria de Estado passaportes á algumas pessoas, que 
se têm legitimado nessa In temlencia Geral da Policia, 
apparccerem re1uerimentos pedin(lo embargo da sabida 
dcllas por terem contrallido dividas, ou outras obriga
ções nesta Côrte~ o que teve ultimamente lugar com o 
hespanhol D. Antonio Arcos~ cuja sahída é embargada 
pele negociante tambem hcspanhol Dionísio Orioste, 
que obteve mandado para aquelle fim pela Corregedoria 
do Civil; e cumprinuo acautelar para o futuro a repe
tição de semelhantes casos: Determina a Hegencia~ em 
Nome do Imperador, que por esta Intendencia Geral da 
Policia não se dêm legitimações a individuas, que ha
jam de solicitar seus passaportes por esta Secretaria dç 
Estado~ sem que primeiro se publique seus nomes por 
algumas das folhas publicas tres ou quatro dias antes 
de obterem as suas Jcgi ti mações. O que V. S. assim 
fará executar. 

Deus Guarde a V. S.- Pala cio do Governo_, 24, de Fe
vereiro de 1832.- Francisco Carneiro de Campos.- Sr. 
Aureliano de Souza e Oliveira. 

N. 81.- GUERRA.- AYISO DE 27 DE FEVERElB.O DE 1832. 

Declara quaes os dias festivos que estão em vigor. 

Tendo levado á presença da Hegencia, em Nome do 
Imperador, o officio que V. S. me dirigiu em i8 do 
mcz presente, solicitando uma nova ta bella dos dias 
festivos, para obstar ás duvidas, que se suscitam sobre 
a actual, em razão das muitas alterações, que tem .sof
frido em di versas épocas; Ordenou a mesma Regencia 
que, ficando abolida a referida tabella existente, expeça 
V. S. as convenientes ordens para que lhe seja substi
tuída a inclusa, assignada pelo Conselheiro José lgnacio 
da Silva, Official-maior da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra. O que assim participo a V. S. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 27 de Fevereiro 
de 18:32.- 1}/anoel da Fonseca Lima e Silva. -Sr. Antero 
José Ferreira de Brilo. 
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'l'abclla dos tlíias em que dc,·cm luncl' sígnacs festivos, 
(~ f_!nacs G·stcs sào. 

1\IEZ. 

Janeiro .... 

ODJECTOS FESTIVOS. 

Em todos os dias infra-Hwnciorw<los 
haverá bandeira nacioual iça1Ja nas for
talezas, desde o despontar da aurora, 
at6 o por do sol. 

l Circumcisão- Primeiro dia do anno. 
ti Epifania. 

20 S. Sellastião, Padroeiro da cidade. 
Fevereiro . 17 Natalício de Sua Alteza a Senhora Prin-

ccza D. Paula ...................... .. 
H Idem idem idem a Senhora Princeza 

D. Januaria .........•............... 
Março ..... 

)) * 23 Anniversario do juramento da Consti-
tuicão ............................... . 

Abril...... * 7 Devolvimento da Corôa ao Senhor D. Pe-

1\Iaio ...... . 
Agosto ... . 

Setembro •. 

dro II ........................•......• 
3 Abertura da Assem bléa Geral Legislativa. 
2 Natalicio de Sua Alteza a Senhora Prin-

ceza D. Francisca ................... . 
3 Encerramento da Assembléa Geral Legis

lativa, e não tendo lugar neste dia, no 
dia em que o ti ver ................... . 

* 7 Annlvcrsario da proclamação da lnde
pcndcncia do Imperlo .•..........•... 

J> 19 S. Januario. 
Outubro... 19 Nome de Sua .Magestade o Imperador. 
Dezembro. 2 Natalicio de Sua Magestade o Imperador. 

)) 

)) 

)) 

8 Conceicão de Nossa Senhora Padroeira 
do Irllperio. 

2i'J Dia de Natal. 
3i Ultimo dia do ·anno. 

Festas, cujo mez c dia não aponta por 
serem moveis. 
Sabbado de Alleluia. 
Domingo de Pasclloa. 
Ascensão. 
Domingo do Espirito Santo. 
Corpo de Deus. 

i 

1 

3 

3 
3 

i 

3 

3 

3 

Observações.- As salvas são de 21 tiros cada uma, e dadas 
nas fortalezas do costume: quando porém se annunciar uma 
salva, esta será á l hora da tarde: e quando se annunciar 
trcs, a primeira será ao toque da alvorada, a segunda á t hora 
da tarde e a terceira ao arriar as bandeiras. 

No sabbado de Allcluia içar-se-hão as bandeiras á mani
festação da Alleluia. Em todos os dias notados com este 
sig_nal * ha .cortejo no Paço á Sua l\lagestade o Imperador 
c a Hegcnc1a. 

Sceretana de Estado em 27 de Fevereiro de 1832. -José Jgnacio 
da Silca. 
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N. 82.-FAZENDA.-E~r 28 DE FEYE!1EIRO DE 1832. 

Determina o modo pratico de verificar a medida das fazendas. 

Mande V. S. immcdiatamente um Jos Conferentes 
da Porta para a Mesa da Aburtura, onde servirá de 
Feitor cmquanto se não dá outra providencia, c ordem 
ao Guarda que serve de Medidor que para verificar a 
medida das fazendas bastava medir uma, ou duas peças 
em rada volume, que contenha fazenda da mesma qua
lidade, as quaes peças lhe serão indicadas pelo Feitor, 
que fizer o despacho, e os calculas e reducções das me
did:ls deverão ser feitos pelos Fei toros. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, 28 de Fevereiro de 
1.832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conse
lheiro Juiz da Alfandega. 

N. 83.-FAZENDA.-El\I 28 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Manda que nas notas para despacho de mercadorias, se declare 
juntamente com os pesos e medidas estrangeiras os equi va
lentes do paiz. 

Mande V. S. fazet· publico por ecl itaes~ e nos perio
dicos, que de ü de Março proximo t'm diante não se 
aceitarão na Alfandega notas para despacho de merca
dorias sem que junto aos pesos e medidas estrangeiras, 
tragam o peso e medida brazileira correspondente. 

Deus Guarde a V. S.- Paço~ 28 de Fevereiro de 
1.832.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. C(Jnsc
lheiro Juiz da Alfanclega. 
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N. 8.1.-FAZENDA.-El\:l 28 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Declara que a suspensão do exercício do emprego importa a 
do vencimento nos casos em que a lei o contrario não de
terminar expressamente. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do The
souro Publico Nacional, deliberou em conformidade do 
Aviso da Secretaria de Estado dos N egocios da Justiça 
de 13 do corrente, em solução ao omcio da Junta da Fa
zenda dessa Província, n. o H3 de 12 de Outubro do anno 
passado, que a sua duvida ácerca do pagamento do or
denado do Juiz de Fóra de Oeiras o Bacharel Luiz Pau
Jino da Costa Lobo, foi procedente, em consequencia de 
ter sido suspenso por autoridade competente, e por 
meio legal; e subsistindo a regra, que com a suspensão 
do exercício anda annexa a suspensão dos vencimentos 
em todos aquelles casos, em que a Lei outra cousa não 
tem expressamente ordenado, que bem se tem deixado 
de pagar ao dito Juiz de Fóra, seja bem ou mal fundada 
a suspensão, do que por ora se não póde trata r. O que 
participa ao Presidente da Província do Piauhy para 
assim o fazer constar á referida Junta da Fazenda. 

Thesouro Publico Nacional, 28 de Fevereiro de 1832.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 8õ.-FAZENDA.-El\I 28 DE FEVEREIRO DE 1832. 

l\Ianda examinar por meio de sondas de ferro, se os navios 
com carregamento de sal trazem occultas outras mercado
rias. 

Constando-me que as embarcaçües, que vem da Eu
ropa c Cabo Verde, carregadas ele sal trazem debaixo 

• deste genero mercadorias escondidas, com intenção de 
as subtrahirem aos direitos, V. S. ordene que antes de 
começar a descarga do dito genero se façam as averi
guações necessarias pór meio de sondas de ferro para se 
conhecer se com effei to trazem outras mercadori1s, e 
neste caso proceder-se na f1rma das leis. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, 28 de Fevereiro de 
1832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conse
lheiro Juiz da Alfandega. 
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N. 86.-GUERRA.-El\I 28 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Dá explicações sobre os offlciaes gcncracs, corpo de engenheiros 
c seus officiaes. 

lllm. Sr.- Respondendo ao que V. S. representou 
no seu officio de 27 do corrente mez, tenho de commu
nicar-lhe, que o Corpo de Engenheiros está directa
mente sujeito á Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra, c os Officiaes delle existentes nas Províncias 
devem estar aos Prcsiucntes: que os Officiaes Generaes 
em qua I quer parte residentes pertencem á Côrte, e não 
podem ser desligados da Província, onde elle existe: e 
que finalmente os Officiaes do referido Corpo de Enge
nheiros, logo que pas~am a Officiaes Generaes são desli
gados delle, e devem flcar incorporados á classe dos 
Officiaes Generaes. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, 28 de Fevereiro de 
1832.-Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Antero 
José Ferreira de Brito. 

N. 87.- JUSTIÇA.- EM 29 DE FEVEREIRO DE 1832. 

Os. estrangeiros podem requerer judicialmente como procura
dores, excepto nos casos em que os requerimentos devam 
ser feitos por Advogados ou solicitadores. 

Tendo-se queixado José Pinto de Almeida, emigrado 
e cidadão portuguez, que propondo-se a procurar alguns 
pleitos judiciaes na Villa de Macahé como procurador 
bastante de varias pessoas, fazendo alguns requerimentos 
ás partes, advogando-lhe suas causas pela pratica que 
adquirira em Portugal para poder assim manter a sua 
numerosa família, contra elles se indispozeram alguns 
indivíduos, especialmente o 2.0 Tabellião e Escrivão de 
Orphãos da referida Villa com o fim de o fazerem des
pejar della para o que se lhe tem formado um processo 
perante um Juiz de Paz Supplente nomeado pela Camara 
respectiva, não obstante ter sido por elle averbado de 
susprito em razão do proximo parentesco que tem com 

• 



~qttellc Escrivão e porque nenhum inconveniente re .. 
sulta de ser o supplicante procurador bastante de quem 
se queira delle cünl1ar c requerer o que convier a seus 
constituinte~, com tanto que não sejam os requeri
mrntos tl::lquelles que na fórma de direito só podem c 
devem ser feitos nas au=Iiencias ou em autos por Ad
vogados ou Solicitadores competentemente titulados. 
A Re.!2:enci(l, em Nome do Imperador, Manda portanto 
pela Secretaria de Estado dos Neg-ocio~ da .Justiça, assim 
participar á C a mar a da Vi !la de ~laca h é para sua intelli
gencia, ordenando outrosim que a mesma Camara faça 
cn tregar aü supplican te todos os requerimentos e mais 
papeis que a pretexto algum lhe é licito reter, e in
forme sou r c o q ne o mesmo supplican te allcga no 
incluso requerimento :\cerca do Juiz de Paz, na confor
mi<lade da resposta do Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazenda Nacional. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Fevereiro de 
18:!2.- JJiogo Antonio FeiJjó. 

N. 88.- FAZENDA.- El\I o I. o DE MARÇO DE 1832. 

Dú ex.plicaçücs ücerca dos ultimos regulamentos para a arreca
dação das rendas publicas. 

Illm. c Exm. Sr.-Já na presença de Y. Ex. devem 
estar os Jivcrsos regulamentos que tenho feito expedir 
para m:clhorar a arrecadação das rendas publicas, tão 
necessitada de uma reforma, que, quando a não apro
xime da perfeição, em que se acha em outros paizes, ao 
menos a dispa de parte dos defeitos, que tem, e dos 
quaes resulta v a, que algumas não eram exigidas, me
tade de outras ficavam na mão dos administradores 
ou arrematantes, e com todas sotTria o povo considera
velmente. 

Bem desejava cu que na organização, a que procedi, 
se juntasse a simplificação das fórmas e harmonia de 
todas as partes do systema; a fim de que o Thesouro, 
rcsponsavel pela arrecadação, distribuição c fiscalisação 
das rewlas, nem ficasse crrcumseripto em seus actos, 
nem se vi~sc na necessidade de confiar dr pessoas, qní~ 
não são de sua es<~olha, e por 1im não apparccesse a ano-

ur.r.Is(\.v.::> nE 1832, l~ 
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m:-~lia dt) Collt~ctort'." nomea(}o;; pt)lo Tlwsouro e Tllesou
rarias Provinei:1es, Colloctores propostos pelas Camaras 
Municipaes, c Collectorcs por rllas sómente nomeados. 
Não rstamlo porém na minha alçada de.;;truir estas pt~as, 
fiz o mais que puue, e reservo-me a solici tnr ú Asscmbléa 
Geral providencias a este respeito. 

A molla essencial neste systema é a escolha de Col
lectores. Bem quo eu Lenha toda a confiança no zelo de 
V. Ex., não deixarei de recommendar-lhe o mais des
vell<.!do empenho neste assumpto. Os Collretores devem 
possuir, além elos c<;mhecirnenlos praticos Lle contabili
dade, experimental prol1idatle, e reconhecida nl'tivi
dade, c se f(}c possível alo;um genero de estabelecimento, 
ou de fortuna. -

Estou certo quo tlcsta classe hão do ser os nomeados 
na pr·esitlencia tle V. Ex.; mas porque púde aeunteeer 
que o mesmo não sücceda com os já nomeados, e pro
postos, ou que no fu tnro o forem, lembrarei a V. Ex., 
quo quando algum destes não merecer a confiança das 
autoridades financeiras tla Provinci:~, não se lllc confie 
outra cobrança além daquella, que fôr terminantemente 
tlecretada pela lei, porrp1c a~s~ m sómen te padecerá a 
arrecadação nessa p:~.rtr, que não pollemos obviar. Se 
entre os empregados elas cxtinctas repartições algum 
houver, que possua a idoneidade requerida, c queira 
prescindir da percepção dos ordenados, emquan to servir 
na Collectoria, conveniente será que sobre clle rrcaia 
a nomeação, porque poupanuo-se t1ssim despczas ao Tlle
souro, c fazendo justiça, lucra-se ainda a vantagem de 
não arredar da industria fabr-il, commcrcial ou :-~gricola, 
braços que lhes podem ser ntcis. 

Para que estes empregos desafiem o homem probo e 
habil, é necessario fJUe ellcs lhe offereçam seguro c 
commodo meio Llc vida: para isso bom será anncxar a 
um Collector de districlo todos aquelles impostos, cuja 
collecta não pertencer por lei a autoridade certa, c que 
possam ser simultaneamente exercidos. Nessa Provín
cia, se circumstancias peculiares não obstat·em, pódc 
commetter-se a um mesmo Collcctor a cobrança dos 
novos impostos, dizima. de chanccllaria, llizimo, novos 
e velhos direi tos, carnes verdes, direi tos de passagens, 
denativo voluntario, dccima de prcdios, direi tos do 
ouro, aguardente, casas de leilão, moelas, e outras como 
parecer mais conveniente. 

Só a autoridade local estando a ponto de conhecer 
fJUal seja das povoações grandes a que necessite na ar
rrraclação de algum dos seus impostos, dP um Collcrtoe 
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'~special, lH'l~vino a Y. E\. tlu que, no caso de dar-se tal 
llypolhese, fil::.~ autorizado p:tri:l nomcal-o, bem como 
para fazer c1Tcctivas todas ~~s recornmcndi:lções que ora 
llw faco. 

Os r·egulameutos autorizam a percepção de ri% peJo. 
trabalho da arrecadação, mas nesta fixação muito cumpt'C 
attcntler, não sú ás circnmstandas elos districtos, mas 
aos diversos direitos, cuja cobranç:~. é commettida ao 
Collcc:tor. A incumbencia da arrecadação de um só im
posto deve ser mais rccomrnenclada, purque o Collector 
tem direito á inuemnização do seu tempo e trabalho; 
mas quando a seu c:1rgo estão outros impostos, mais 
facil sendo então a percepção, menos basta deduzir de 
cada um para bem aquinhoal-o. 

Por esta razão dei ao.;: Collectorcs desta cidade 2 °/.. 
pela arrecadação dos novos impostos, por isso que os 
lanprão, o arrt:cadarão qu:mclo lançarem c arreca
darem os da decima, casas de leilão c modas, etc. Talvez 
que Lambem a esses Collectores se possa contar nessa 
Província a :.Jnccadação uos direitos a cargo das Mesas 
de div('rsas rendas para cuja creaçfío a Lei lle Hi de 
Dezembro de -1830 autorizou o Governo, e por Provisão 
do Tllesouro de 24 de Janeiro de 1831 se manJou ahi 
errar: m:.Js como não srja uma tal c reação tcrrn inan te~ 
e ind ispensa vclmen te det;retaua, cu tende o Governo 
Sl'l' prdcrivel rstc methodo r1c cobrança ao tb instal
lat;ão de apparatosas reparti<;ões, que gravam de pr<~
~cnte, c di""~ futuro, além de que llestroc-sc a uniformi
dade que 1len~ haver em todo o systema do eobranças. 

Cl~rto nos sentime11tos p:1trioticos que ·animam a 
V. E\., conto com a sua mais desvelada vigilancia 
sobrl' os Collectorcs, não só para <JUC se não descuidem 
no cumprimcn to do seus deveres, como para que se não 
recaia nas extorsões c vc\.ames, que os arrcmatadores 
faziam aos povos, c se c vi tem pleitos ruinosos. 

SL: é da minha i11telll./:lo, e meu mais ardente desejo 
que os contribuintes paguem o que devem ao Estado, 
11ão é nem serú da minha approvação o excessivo rigo
rismo do antiq-o espirito iiseal, que deixando os cofres 
publicos vasios, reduzia á miseria os collectados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pac11 em o L o de Marco de 
1832.-Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Prcsi~lente 
da Provinria de ... 
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N. 89.-JUSTIÇA.-El\I o 1. 0 DE l\lAHÇO oo i83~. 

:Manda proceder contra aqueDes que desobedecerem aos man
dados da justiça. 

Foi presente á Regencia• o ofllcio de Vm. de i4 do 
passado, em que refere a maneira incivil com que fôra 
tratada a patrulha, que pretendia seguir o barco sus
peito, que abordava ás costas do trrreno possuido pelo 
Conselheiro João Sabino de Mello Bulhões Lacerda Cas
tello Bra.nco, persuadido este talvez que suas terras têm 
o mesmo privilegio que a casa do cidadão: I-Ia por bem 
a mesma Regencia, em Nome do Imperador, que Vm. 
faça responder ao dito Conselheiro em termo marcado· 
sobre a queixa feita contra o mesmo e que do sua res
posta reunida a outra·s indagações a que deve mandar 
proceder, se collijà a verdade do facto, remetterá tudo. 
ao seu supplente para proceder contra o mesmo na 
fórma da Lei de 26 de Outubro do anno passado: ficand(} 
Vm. advertido que é do seu dever em casos semelhan
tes proceder immediatamen te contra os que desobede
cerem aos mandados da justiça muito mais qu<"~ndo re
sistem. a elles~ independente de participação ao Governo,. 
visto que se acha revestido de toda a jurisdicção neces· 
saria para fazer-~e respeita r e aos seus agentes e ser 
obedecido no exercício ele sua autoridade. 

Deus Guarde a Vm .- Pala cio do Rio de Janeiro em 
o. f. o de Março de i832 .- Diogo Antonio Feijó.- Sr. J.uiz. 
de Paz d.a freguezia de S. Gonçalo. 

N. 90.- GUERRA.- El\1' O 1.0 DE MARÇO DE i832. 

Supprime diversos Commandos de fortes e bate1:ias annexos á· 
capital do lmperio. 

Tendo já sido reduzidas a effeito algum;:Js das provi
dencias communicadas a V. S. em Aviso de 23 de De
zembro do anno proximo passado, respectivamente ao. 
desarmamento total, ou parcial das fortificações anne
xas a esta capital; e não convindo depois da reducção, 
que se tem operado no material, que continuem, como 
até agora, tantos empregados, cuja administração se 
torna nas presentes circumstancias inteiramente inutil; 
a RGgcncia, em Nome do Imperador, autorizada. pcl.o, 
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art. 17 da Lei de l:.S de Novembro uo anno proximo 
lindo, determina, que sejam desde já supprimidos: L 0 

o Commandante das baterias da Praia Vcmelha e Almo
xarife; 2. 0 o Commandantc do forte da Boa Viagem 
e Almoxarife; 3. o o Commandantc Llo forte do Cara
guatá; 4. o os Almoxarifes do Leme, Copacabana, e S. 
Clemente; õ. o e ultimamente o Com mandante das 
baterias do Pico, e Praia de Fóra. O que tudo V. S. 
fará executar pontual e promptamente a bem do ser
viço nacional : ficando na intelligencia de que, á pro
porção que se forem fazendo mais f!~ducçõcs, irei com
municando a V. S. as ordens que fôr recebendo da Re
gencia sobre suppressõcs de empregados, para se irem 
pondo em pratica, como cumpre. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em o L o de Março de 1832. 
-Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. Antero José 
Ferreira de Brito. 

N. 91.- GUERRA.- El\1 3 DE l\IAUÇO DE 1832. 

:Manda que sejam tratados no Hospital da l\Iiscricordia os Offi
ciaes do Exercito e d~ Marinha que forem acommettidos de 
alienação mental. 

Não havendo nos hospitaes regimentaes ultimamente 
estabelecidos, e que substituíram o Hospital Geral Mi
litar, acommodação propria para os doentes alienados 
do juizo, Resolveu a Regrncia, em Nome do Imperador, 
que !-lejam tratados no Hospital da Santa Casa da :Mi
sericord ia todos os militares quér do Exercito ou da Ar
mada acommettidos daquella enfermidade, que para 
alli forem remettidos dos hospi taes re~imen taes, cn .. 
viando-se á Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
a conta da de:;peza que se fizer com taes enfermos. afim 
de se ord8nar o seu pagamento á i! i ta Santa Casa. O que 
se participa pela Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra ao Procurador da Santa Casa da :Misericordia 
d.esta Côrte, para sua intelligencia c governo. 

Paço em 3 de Março de 1832.- Manoel da Fonscc€& 
Lima e Silva.- Sr. Procurador da Santa Casa da Misc
ricordia. 
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N. · ~u.- MARINHA.- EM 3 DE \\lAnço DE t832. 

Declara que a disposição do Decreto ào 8 de Junho do armo pas
sado não comprchendc os emolumentos arrecadados anterior
mente a sua publicaçêlo. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regcncia, em Nome do Impe
rador, tencto em vista prevenir o prejuízo que resul
taria aos Officiaes desta Secretaria ele Estado ela má intel
Jigencia que se possa dar ao Decreto de 8 de Junho do 
anno passado, Manda declarar a V. Ex. que a dispo
sição elo mesmo Decreto não comprehcnde de modo 
;llgum os emolumentos qu~ eram arrecadados pelos Sc
cretarios para serem remettidos aos ditos Officiaes, e 
que por consequencia não existiam depositados nos cofres 
das Juntas de Fazenda. e os que se perceberam até á re
cep<_:.ão da ordem do Governo para a execução do Decreto, 
pois que este em tal caso viria a ter etreilo retroactivo 
em contnvenção do ~ 5. • do art. 179 da Constituição 
do Imperio; devendo portanto ser enviadas aos mesmos 
Officiaes quaesquer sommas a que elles nesta conformi
dade possam ter direito. O que participo a V. Ex. para 
sua intelligeneia e execução na parte que lhe toea. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
3 de Mat·ço de 1.832.-Joaqttim José Rodrigues Torres.-· 
Sr. Presitlente da Província de .•.•. 

N. 93.-GUEHRA.-E.u 5 DE MAR!JO DE 1832. 

Manda dar baixa do serviço do Exercito e da Armada aos 
sentenciados militares depois de cumprida a. sentew;a de 
condemna0ão. 

Illm. Sr.- Participando-me o Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Marinha, que existindo no 
Arsenal daquella repartição o ~entenciado do exercito 
José Antonio 1\larines, soldado outr'ora do batalhão de 
caçadores n .0 :11 com sentença cumprida de 10 annos 
de trabalhos. e por ninguem reclamado por se achar 
excluído pela Provisão tlo 21 dP Março de i8'.:m, deter
minava maiJdal-o entregar a V. S. , c bem assim a 
rpta t'SI] urr uu 1 n1s imli v iduu:-: ern ídentiea:-: 1·i rcum:-;1 an-
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~~ias: previno disso mesmo a V. S. para que, logo que 
lhe seja apresentado o dito .Marincs, lhe mande passar o 
competente titulo, em que se declare que cllc liea de~
ligaLlo do serviço, em virtude da Provisão mencionada: 
llevendo praticar outro tanto com toJos aquelles senten
ciauos que lhe forem rcmctt.idos pela dita repartição 
da Marinha, uma vez que se achem em caso igual. 

Deus Guar<le a V. S.- P<H;o em 5 de Março de 1832.
Manoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. Antero José 
Ferreira de Dri to. 

N. 9'1..-FA·ZENDA.- EJI ü DE liiAflÇO DE 18:32. 

1\t:m!la que os despachos de reexportação e baldeação se façam 
pelas notas e facturas, guardando-se nestes, como em quaesrlur:r· 
outros despachos, os estylos e praticas estabelecidas. 

Fique V. S. na in te li igcncia de que os despachos dr, 
reexportação e ballleação se devem fazer pelas notas c 
facturas, que as partes apresentarem, o ~ó quando ellrs 
forem de granue i m portancia , ou haja suspei La de 
fraude se cxaminarit um ou outro volume. Outrosirn 
convem, que tanto nestes despachos como em quaesquer 
outros se não altcr·cm os csl.ylos c praticas estabeleci
das, pois o Governo ue nenhum mouo quer que se vexe 
o commercio com exacçõcs desneee~sarins, em que pouco 
ou nada in ter essa a Fazenda Naeional. 

Deus Guard:1 a V. S.- Paço em 6 de Março de i832.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conselheiro Juiz 
ua Alfandcga. 

I! 

N. 9;5.- FAZENDA.- E:n G DE ~un~o DE 1832. 

Pcrmiltc a entrada por inteiro ás embarcaçücs que destinarem 
parte do seu carregamento para portos do lmperio, ficando 
obrigadas sórnen te á descarga dessa parte. 

Fique V. S. na in tcll igcneia de que por dc::;pacho 
dado sobre requerimento ue Estevão Josü Al \'CS, Capitão 
do navio de S. Gual ter, á vis ta da sua informação c 
resposta do Conselheiro. Procurador da Fawnda se de
ciuiu, que quando qualquer barco d(•stinar (e isto 
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const:-~1' de sou manifesto) pat·te do sen carregamento 
para portos do Impcrio, lhe seja permittida a entrada 
por inteir·o, c que só fique obri~ado á descarga des-sa 
partr, tomando-se todavia com clle as cautelas neo~ssa
rias para que não se extravie o resto da carga. O que 
communico a V. S. para sua intclligencia e execução. 

Deus Guar1c a V. S.- Paço em G de Março de 18:12.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfandega. 

N. 93.- IMPERIO.- E~I 7 DE MARÇO DE 1832. 

Declara que não se deve negar certidão da corrcspondcncia. 
official entre as Presidencias das Províncias e as Secretarias 
de Estado, que forem pedidas pelas partes interessadas nella. 

Foi presente á Rrgencia o officio do Vice-Presidente 
<la Província do Rio Granuc do Norte na data ele 14. de 
Janeiro deste anno, em que participa a duvida que se 
thc otrcrecc de passar certidões da eorrespondencia ofll
cial do mesmo Governo com as difTercm,es Secretarias 
de Estado, visto não haver lei ou ordem especial que 
a isso o autorize: e a mesma Regencia, tomando este 
objecto na devida consideração, ·Manda pela Secretaria 
de Estado dos Negocios ·do Imperio declarar-lhe, que se 
devem passar certidües de tuuo, quando ellas forem 
pedidas pelas partes interessadas a tlm de melhorarem 
sua sorte, defenderem sua honra, fazenda e vida, ao que 
tOllos t0m direi to. 

Palacio elo Rio ele Janeiro em 7 de J\larço <le 1832.--'-
Jose Lino Continha. 

'I' 

N. 97.- FAZE~D.\.- E~I 8 DE :\IARÇO DE 1832. 

:Manda que os manifestos c cartas de gui:t que trazem as em· 
harcações das villas de Santos, S. Sebastião e Ubatuba venham 
organizados pelas guias que alli dão os recebedores dos 
dizimos. 

Bernardo Pereira de Vasronccllos, Presiclonte do Tri
hunal do Thesou1·o Publico Nacional. deliberou em 
sessão do mrsmo Tribunal dr. 2 do corrente, á vista da 
rcprescn ta(:lo, que fez o Ad m i nis1 ra1lor ele d ivctsas 
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rendas desta Côrte, para se regular com cxactitlão no 
recebimento dos direitos a seu cargo, que pela Junta tla 
Fazenda dessa Província de S. Paulo se expeça a neces· 
saria ordem a fim de que os manifestos c cartas de guia, 
que trazem as embarcações das villas de Santos, S. Se
bastião e Ubatuba, venham cxactamcnte organizadas 
pelas guias, que alli dão os recebedores de diz i mos pnra 
por ellas se mostrarem quacs os gcneros transportados, 
is;entos dos re~pectivos pagamentos; pois que se tem 
apresentado diversas vezes duas guias do mesmo theor, 
que não vem ambas mencionallas naquelles manifestos 
e cartas, e sómente uma_, a que se dá validade. O que 
participa ao Presidente ua dita Província para sua in
telligencia, c em conformidade assim o fazer constar ú 
mesma Junta para sua execução. 

Thcsouro Publico Nacio:1al em 8 de Março de 1832.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 98.-FAZENDA.-E~I 8 DE lUARÇO DE 1832. 

Explica o art. 23 do Regulamento do Porto, relativamente ás 
embarcações em franquia. 

Em solução elo requerimento de William Aldred, que 
pede prorogação de franquia para a galera in.~lcza 
Caernmcen, vinda de Londres com destino a New
Archangel com escala por este porto, onde devia deixar 
grande parte da carga, e seguir com generos deste 
paiz; tenho a declarar a V. S. que o art. 23 do Re-

• gulamento do Porto de 13 de Dezembro de 1831 se 
entende quando a embarcação em franquia não tem 
principiado a descarregar generos do paiz, .vorque 
neste caso póde o Juiz da Alfandega prorogar o prazo 
quanto razoavelmente fór bastante para se concluir 
uma e outra operação. O que V. S. fará observar d'ora 
em diante, assim com a mencionada galera como qual
quer .outra embarcação nas mesmas circumstancias, 
redobrando, porém, as cautelas para se evitarem ex
travios. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 8 de 1\farco de 183~. 
-Bernardo Pereira de Vascôncellos.- Sr. Conselheiro 
Juiz da Alfandega. 

DECISÕES DE !832. Hi 
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N. ~-m.-JUSTIÇA.-El\1 n DE l\IARço nE 1832. 

Manda ,pesqui.zar os autores c cumplices das conspirações para 
a restauração do antigo Goverpo, afim de serem punidos. 

Illm. e Exm. Sr.- Quando a capital tranquilla offe
recia a seus habitantes a segurança necessaria para 
que o cidadão podesse livremente entregar-se ás suas 
occupações e gozar dos beneficios da sociedade, é quando 
de um lado o partido exaltado~ que desejando pôr em 
pratica tudo quanto lhe suggcre sua imaginação es
quentada, e no mesmo momento em que taes delírios 
lhe são lembrados~ tem excitado justas desconfianças 
de geral conspiração~ estando de accôrdo os aconte
cimentos de S. Felix na Província da Bahia, posto que 
inefficazes e já inteiramente destruidos com as dou
trinas dos seus escriptores; e de outro lado o partido 
tlos. compromettidos por suas arbitrariedades, e servil 
obediencia ao antigo Governo, e que consciencioso de 
sua conducta reprovada pelo Brazil inteiro, não ousava 
apparecer, de repente animados pelos desacatos ele Joa
quim Pinto Madeira, no Ceará, que a esta hora estará 
completamente derrotado pela energia do Presidente 
daquella Província e cooperação ele seus habitantes e 
das circumvizinhas; ou por noticias da Europa ou per
fictas suggestões dos antigos amigos do ex-Imperador, 
atreve-se nesta capital a pretender restaurar o antigo 
e detestado Governo do seu senhor, sem lembrar-se que, 
se o Brazil encerra em seu seio filhos degenerados e 
ingratos estrangeiros, possue ainda uma massa enorme 
de cidadãos probos, amigos do seu paiz, que opporão 
decidida e obstinada resistencia a qualquer facção, que • 
ousada se persuada dictar a lei no Imperío, ou pôr-lhe 
condições: 

Manda, portanto, a Regencia, em Nome do Imperador, 
que V. Ex. com a possível diligencia faça que as auto
ridades judiciaes pesquizem os autores e c um plices de 
semelhantes conspirações para que sejam punidos com 
todo o rigor das leis, e de uma vez se deseng-anem, que 
nem o ,Governo proteje partidos, nem o Brazil con
sentirá jámais, que alguem, seja qual fór o pretexto, 
tlirija os seus destinos, a não serem aqueiles que cha
marem as leis, que são a expressão da sua vontade. E 
se algum magistrado, por deleixado, ou connivente 
tolerar que a sociedade seja infestada de semelhantes 
abutres 1 tem V. Ex. nas le.is os recursos contra taes 
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prevaricações. Outrosim determina a mesma Regcncia 
que V. Ex. não ~ó pelos paquetes, mas todas as vezes 
que fôr possível, dê parte. por esta Secretaria, do estado 
de tranquillidade da Provincia, c de tudo qwmto pódc 
affectar a sua segurança ; visto que por ellas se devem 
dirigir as ordens e providencias tendentes a mantel-a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
9 de :Março de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Pre
sidente da Província de .... 

~..:Af=\:AP 

• 
N. 100.- IMPERIO.- El\1 10 DE MARÇO DE 1832. 

Sobre a nomeação de empregados publicas pelas Presidencias 
das Provincias, e expedição dos respectivos títulos. 

lllm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio de V. Ex. 
da ta do de iõ de Fevereiro proximo passado, no qual 
participa as duvidas que lhe occorrem sobre a ma
neira por que devem ser passados os titulos relativos 
ao provimento dos empregos civis designados no art. 18 
da Lei de 14 de Junho de 1831, se convem que sejam 
temporarios ou vitalícios,· e bem assim quaes o~ 
direitos c emolumentos que os providos l1ajam de 
pagar; e se taes titulas devem sómente ser asssignados 
pelo Presidente, ou se tambem pelos Conselheiros do 
Governo: Ha por bem a Regencia, em Nome do Impe
rador, significar a V. Ex., que os mencionados titulas 
ou diplomas devem ter sómente a assignatura de V. Ex., 
declarando-se porém nelles ser tomada a resolução em 
Conselho. Que a respeito de serem vitalícios ou tempo
rarios, cumpre que V. Ex. se regule pela natureza de 
taes lugares, segundo a Lei que os houver creado. E 
quanto aos emolumentos, Manda remetter-lhe copias 
das tabellas, por onde até agora se regula esta Secre
taria de Estado, ficando extrahida dellas a parte dos 
artigos que ora se cobram pela Repartição de Justiça. 

Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 
10 de Março de 1832.- Jo·sé Lino Coutinho.-Sr. Fran
cisco de Carvalho Paes de Andrade. 
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N. 101.- FAZENDA.- EM 10 DE l\IAR~:o DE 1832. 

Approva o novo padrão para as moedas de ouro de 6~400 c 4~000. 

O Provedor interino da Casa da Moeda fiCJUC na in
telligcncia de que a Regencia, em nome de Sua Mag~s
tade o Imperador, a quem foram presentes os padroes 
para as moedas de ouro de ()~400, e 46000 com as al
tcracõcs determinadas na Portaria de HS de Setembro 
do anno passado: Houve por bem approval-os, e mandar 
que tl'ora em diante as que se houverem de cunhar, 
sejam reguladas pelos menci(}Pados padrões, visto acha
rem-se em tudo conforme á~eis, e ordens existentes 
a esse respeito. 

Rio em tO de M:~rço de J 832.- Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. 

N. !02.-JUSTIÇA.- El\I !2 DE 1\IARÇO OE 1832. 

Reconuncnda a mais escrupulosa escolha das pessoas destinadas 
ao serviço da Jgrcja. 

Exm. c Rcvm. Sr.- Se a Religião Ca tholica é com 
tanta razão mantid:I pela Con~ituição do Imperio por ser 
a Heligíão dos Brazileiros, de cujas verdades éstão con
vcneidos: se a sua moral tão pura c santa tanto con
corre para dar vigor ús Leis, tornar mais solídos e 
permancn tcs os princípios, sobre que repousa o systema 
Constitucional; é tambem innegavel, que a supersti
ção, a hypocrisia, e meras exterioridades religiosas só 
servem para desacreditar a verdadeira Religião, tor
narem-a rcdiculêl aos olhos do homem sensato, e um 
objecto de curiosidade c divertimento para com a mul
tidão, que não pensa. Não podendo dissimular-se, que 
a causa principal da irrcligiosidade, que com mág-oa 
dos verdadeiros crentes se observa em todo o Imperio, 
é devida á má escolha dos Ministros da Religião; a 
negligencia dos Prelados em regular o culto pelas 
Leis da Igreja, consentindo, que nelle se introduzam 
tantos abusos, tolerando que nos Templos as festas se 
façam até de noite, onde se desenvolve com escandalo 
notavcl a perversidade daquellcs, que nenhum caso 
fazem da celebração dos Santos 1\listeríos; á nenhuma 
importancia, que dão ás q ueix.as dos H eis contra seus 
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parochos, que, recebendo do Thesouro Publico~ c dos 
parochianos não pequenas contribuições, contentam-se 
em pratioar exteriormente certos actos~ sem impor
tar-se com a mais util~ a principal de suas obrigações, 
que é planta r a semente dos bons costumes, e promover 
assiduamente com a palavra c com o exemplo a pratica 
da moral c v angelica; consentindo que por pretextos 
visivelmente falsos ou illegae:-, se retirem, e con
senem fóra de seus beneficios, onde ainda enfermos 
podiam prestar grandes serviços~ se estivessem ani
mados do espírito do seu sagrado ministerio: Querendo 
a Regcnria, em Nome do Imperador, remover, quanto 
ser possa, estes emb0raçôs~ que tanto damno causam á 
Religião, c á moral publica, confiada aos seus Ministros, 
1\ianda recommendar á V. Ex. a mais escrupulosa es
colha das pessoas destinadas ao serviço da Igreja, que 
por sua moralidade e instrucção sejam capazes de lhe 
servir de ornamento; a severidade em punir canoni
carnente os que se desviarem das regras, o extermínio 
de tantos abusos, que se tem introduzido no culto pu
blico ; finalmente a mais exacta observancia das Leis 
ccclesiasticas recebidas no Imperio, e que não estejam 
em opposição á Constituição Poli tica <t Leis em vigor: 
Esperando, que V. Ex. será o primeiro em mostrar 
por seu exemplo quanto respeito consagra aos prin
cípios religiosos, que professa, e quanto se empenha 
em manter intacto o deposito da fé, e da moral, que lhe 
foi conf1ado; e CJUe obrando desta sórte evitar-se-hão 
as repetidas queixas dos povos contra os parochos, que 
em geral tão mal desempenham o seu ministerio. 

Deus guarde a V. Ex.- Paço em 12 de Março de 1832. 
-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Bispo Capellão-mór. 

Na mesma conformidade a todos os Prelados do Im
perio. 

N. 103.- JUSTIÇA.-El\I 13 DE lUARÇO DE 1832. 

Declara que os titulos para o provimento de officios de justiça 
c beneficios ecclesiasticos devem ser vitalicios na conformi
dade da Lei de H de Outubro de 1827. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta aoofficiodeV.Ex. 
de H> do mez passado: .Manda a Regencia, em Nome do 
Imperador, declarar a V. Ex. para sua inlelligencia, 
e governo, que os títulos para o provimcn to dos officios 
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de Justiça e beneficios ecelesiasticos, devem ser vitalí
cios na conformidade da Lei de li de Outubro de 1827, 
e assignados por V. Ex. só mente, mas declarando-se 
nelles que são conferidos por V. Ex. em Conselho. 
Que os direitos devem ser pagos segundo as Leis e Or
dens existentes, e a percepção dos emolumentos, confor
me a tabella que ultimamente se lhe enviou. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 13 de :Março de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 1.0~.- MARINHA.- EAl i~ DE l'tiARÇO DE 1832. 

Determina que os Escrivães das classes da Intendencia apresen
tem, até o dia 3 de cada mez, os seus livros, para se co
nhecer o estado da respectiva escripturação. 

Tendo submettiuo ao conhecimento da Regencia, em 
Nome do Imperador, o officio, que Vm. me dirigiu, com 
data de J2 do ~rrente, ácerca da cscripturação das 
Claslies; Resolveu a mesma Rcgencia, que Vm. faç~ 
sab~r aos Escrivães dellàs, que deverão apresentar, ate 
o dia 3 de cada mez, os seus livros para se conhecer o 
estado da respectiva escripturação, sob pena de se pro·· 
ceder contra elles na conformidade do Codigo Penal. O 
que participo a Vm. para que assim se execute. 

Deus Guarde a V m.- Paço em ~~de Março de 1832. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias 
C1margo. 

N. 10;l.- GUERRA.- El\1 Hi DE l\IARÇO DE 1832. 

Manda cessar o fornecimento de farinha aos Officiaes do exercito. 

lllm. e Exm. Sr.- Devendo cessar o abuso de se 
abonar ração de fal'in h a ás praças que não são de pret, 
por isso que a Tabella de 28 de l\Iarço de 182ij lh'a .não 
concede, e a Lei de 24 de Setembro de !828, declarando 
a farinha como um dos artigos que compõe a :ação de 
etapa, acabou de fixar a regra de que compele as praças 
que vencerem etapa: Determina a Rcgcncia, em Nome 
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do Im.perador, que V. Ex. expeça as ordens necessa
rias, para que do l. o de Julho do anno corrente em 
d ian tP, se não prosiga no referido abuso. O que parti
cipo a V. Ex. para sua in telligencia, e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
rm 15 de .Março <le 1832.-Manoel da Fonseca Lima e 
Silva. 

N. 106.-JUSTIÇA-Ell 15 DE l\IARÇO DE 1832. 

Declara que estão sujeitos a responsabilidade criminal os .Ma· 
gistrados que julgarem contra a litteral disposição das leis. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á Rep;encia com 
omcio de V. Ex. de 2 do corrente a cópia ela sentença 
proferida prlos Ministros do Supremo Tribunal de Jus
tiça Veiga, Petra e Albuquerque, sobre a queixa que fez 
João da C!'uz Alves Romano contra os Desembargadores 
João Homem ele Carvalho, Siqueira e Cunha, por have
rem infringido a Constituição art. 179 ~ l2, e a Ord. 
Liv. 3. o Tit. 20 ~ 15, e Tit. 50§ 5. 0

, pela qual julgam 
improcedente a referida queixa, sendo um dos princi
paes fundamentos o não ser da competencia de Tribunal 
algum decidir do merecimento das sentenças proferidas 
em ultima Instancia, senão pelos meios e casos marcados 
no art. 1.6~ da Constituição, fazendo por semelhante 
principio irresponsaveis osJuizes pelas iníquas senten
ças, que proferirem, não obstante haver declarado o Co· 
digo Criminal no art. 126 serem responsaveis os Juizes, 
que julgarem contra litteral disposição das Leis; c 
como se examinar a justiça ou injustiça de uma senten· 
ça para punir os infractores da.Lei importasse o mesmQ 
que revog·al-a. Querendo o Governo, que os Magistrados 
conheçam, que, posto sejam independeu tes no exercício 

do seu empreg-o, não são com tudo absolutos, mas estão 
sujeitas ás Leis, como qualquer outro cidadão, e.que 
respondem por sua conclue ta, como tão expressamente 
declara a Constituição no art. 156, e no supracitado do 
Codigo Criminal, e que por isso mesmo são responsa
veis os Juizes, que deixaram de fazer effectiva a respon
sabilidade daquelles; .Manda portanto a mesma Regen
cia, em Nome do Imperador, que V. Ex. os faça respon
sabilizar, e dê parte do resultado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em Hi de :Março de 
J.832.- Dio,qo Antonio Feijó.- Sr. Visconde de Con
gonhas do Campo. 

p )' 
I 
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N. 107.-.JUSTIÇ:\.-E)I 1~i DE l\IARÇO DE 18:12. 

Declara que cessa a ~lilicia, nos lugares em que os Ofüciacs das 
Guardas Naciouaes, prestarem juramento e forem como taes 
reconhecidos. 

A Regenci:l, a quem foi presente o seu officio de 3 
do presente, expondo as duvidas e obstaculos, que têm 
apparecido na organizaçiio das Guardas Nacionaes, sobre 
os Oillciaes da 2.a linha, Manda, em Nome do Imperador, 
declarar a Vm. que, desde que os Officiacs elas ditas 
Guardas Nacionaes prestam juramento, e como taes são 
reconhecidos, cessa nesse lugar a Milícia; e a esse res
peito se darão, pela Repnrtição da Guerra, os esclareci
mentos necessarios aos antigos Commandan te.s dellas. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em H> 
de 1\farço de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de 
Paz de S. Gonçalo do termo ua vi !la uc S. Salvador. 

N. 108.- JUSTIÇA.- EM iG DE !IIARÇO DE 1832. 

Perante o Ouvidor da Comarca, que é o Juiz Conservador dos 
pretos libertos, devem estes provar o que allegarem em favor 
ele sua liberdade. 

Representando Lazaro, preto mina, pelo incluso re
querimento que, tendo siJo iiberto pela Commissão 
mixta, e os seus serviços arrematados por Francisco 
Xavier Dàntas Moreira, como procurador de Francisco 
José da Silva Guimarães, fôra depois conduzido por 
.outro individuo á vill(\ de Lorena, c alli novamente 
haptizado com o nome de Pedro~ e que. sendo ulti
mamente traspassado a Joaquim José, da Silva Caldas, 
lavrador, morador no termo daquella vi lia, pôde eva
dir-se do captiveiro injusto, em que se achava, e fôra 
ultimamente preso nesta cidade á ordem de Vm. a re
quisição de Manoel Cornelio dos Santos : Ordena a 
Regencia, em Nome do Imperador, que Vm. haja de 
remetter o supplicante ao Ouvidor da Comarca, porque. 
sendo o Juiz Conservador, pelo Alvará de 26 de Janeiro 
de 1818, dos pretos libertos, perante elle deve o mesmo 
supplicante provar o que tem allegado. 

Deus Guarde a Vm.·- Paço em 16 de Março de !832.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de Paz da freguezia da 
Candeia ria. 
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N. 10:.>.-l\L\Ull\"HA.- El\1 lü DE :\IARÇO J)F. 1832. 

1\landa executar o Drrrcto de 9 do corrente, reformando a Ara
dernia Militar desta Côrtc, c encorporando nella a dos Guardas 
.Mariuhns. 

A Regencia, em Nome do Imperador, manda rcmetter 
a Vm. por cúpia, para sua in telligencia e execução, na 
parte em que lhe toe::~ o Decreto de 9 do corrente, expe
dido pela Repal'tição dos Ncgocios da Guerra, pelo qual 
se ordcnára a refórma da Academia 1\Iilitar desta Côrte, 
encorporando nella a dos Guardas Marinhas. E por esta 
occasião previno outrosim a V. S. de que a mesma Re
gencia, determina igualmente o seguinte: -i. o que as 
pendulas~ e chronometros existentes na Academia da 
Marinha, passem para a Militar, onde ficarão sob a di
recção do Lente ele Astronomia;- 2. 0 que os differentes 
livros, e•mais objectos pertencentes á Secretaria da
quella Academia passem tambem para a da outra ; - 3. o 

que ao Quartel General da Marinha fiquem immediata
mentesubordinados de ora em diante os Guardas Mari
nh~s, cujos soldos lhes serão pagos pela Intendencia da 
1\hrinha ;- 4. o que o mestre de apparelho da referida 
companhia, faça entrega na mesma Intendencia dos di
versos objectos pertencentes ao curso, de que estava en
carregado ;-5. o que o Secretario da Academia Militar, 
e de Marinha haja de enviar á Intendencia, no ultimo dia 
de cada mez, a relação das faltas de cada um dos Guardas 
MarinlMs, a fim de se fazer o costumado desconto nos 
seus rcspecti vos soldos;- e 6. o finalmente, que o Com
mandante do extincto corpo dos Guardas 1\larinhas, haja 
de enviar ao sobredito Quartel General~ a escala pela 
(rual se regulava para a nomeação daque1les que deviam 
embarcar. 

Deus Guarde a V. S.- Paro em Hi (1c Marco de 1832. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João· Taylor. 

N. HO.- lMPERIO.- E:u lü DE lUARÇO DE 1832. 

Solve varias duvidas propostas pela Congregação dos Lentes da 
Academia das Bellas Artes. 

A Regrncia, em Nome do Imperador, em solução ús 
observações que Vm. levou á sua consideração em officio 
~ele 1,2 do rorrcn te, Mamla responder a V m. pnra sua in

DEcisõEs DI' 1832. f7 
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tnlligencia, e a fim de o fazP.r conslar <Í Congregação 
dos Lentes da Academia das Bellas Artes desta Côrte: 
L o que o Secretario nomeado não póde ser escusado pela 
mesma Crngregação_, e deve requerer a sua escusa a estêl' 
Secretaria de Estado: 2. o que os alumnos ma triculadofl 
em Dezembro~ l1a mais de um anno, fazendo exame, e 
sendo approvac1os, podem passar ás ;mias dos ramos de 
applicação: 3.e que, os que já têm algum anno nas ditas 
aulas de applicação, se lhes levará em conta naquelles
prccisos para obterem o seu diploma: 4. 0 que,emquanto 
aos amadores, não 8C considerando como matriculados, 
e 1Hhos da Academia, não lhes valerá a frcquencia que 
tiverem, caso pretendam matricular-se, e nem como 
taes são sujei tos ás horas marcadas, podendo com
parecer quando bem quizerem: 5. 0 que a Gongrega~ão 
dos Lentes, mude as horas de e~sino na Academia, como 
achar conveniente, a fim de que os alumnos possam com
binai-as com o estudo da geometrifl, sem todttvia per
derem tempo algum de sua applicação propria: 6. o que 
feitos os exames de desenho, cada um eleve ir para a 
aula de applicação que bem lhe parecer, visto que contra 
a inclinação e genio nada se póde aproveitar. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 16 de Março de 1832. 
-José Lino Coutinho.- Sr. Henrique José da Silva. 

N. U4.-IMPERIO. -EM 17 DE l\fARÇO DE :1832. 

)fanda que paguem o porte de cart;J os pnriodicos que não forem 
fechados com tiras de papel eru~ruzada~, na fórma do Decreto. 
de õ de Março de :1829~ 

Chegando :w ron!Jrrimcnto da Regencia o ahuso que 
se tem praticado, de se introduzirem cartas nos massos
dos pcriodicos~ a tlm de se evadirem ao pagamento dos 
pot"tes estabelecidos, e igualmente de se fecharem os 
mesmos periodicos com sobrescriptos inteiros, que não 
dão facilidade ao exame; e que cumpre proceder-se nas, 
Administrações dos Correios em conformidade da Lei: 
a mesma Regencia, querendo occorrer a t:a.es inconve
nientes, que são prej~diciaes á Fazenda Publica: Ha 
por bem, em Nome do Imperador, ordenar que os massa& 
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dos p(~riodico~~ qne não forem fechados com tira~ de 
papel eneruzadas, na 1'6-rma do Decreto de ti de MarçG 
ôe 1~29, paras~ conhec(T ~e lcva1u ou não cart<1s entre 
elles_, paguem o porte correspondenle, (:orno se fossem 
cartas, e que Vm., empregando tudo o cttidado em que 
semelhante ahuso não progrida nt•ssa Administração, 
faça publica por annuneios esta. providencia. 

Deus Guarde a Vm.- Pê:!ÇO em 17 de Março de 1832.
José Lino C01ltinlw.-Sr. C:.tetanoLuizdcAraujo. 

N. 112.- GUERRA.- E~I 20 MARÇO DE 1832. 

Oeclara que compete ao Governo conceder a permissão de esco· 
lhereru o,, allllllllUS da Aeatlew.ia Milil~r e de Mal·inlia o curso 
que mais lhes ~.:ouvier, 

Constando á Hegcncia, em Nome do Imperador., que 
na sessão de 17 do corrente mez a Congregação Jos 
Lentes da Academia 1\Iilitar e da Marinha, por Lima 
maioria de oito votos contra sete, decidira que á vista 
dos artigos do Titulo 8. o dos Estatutos, lhe pertencia 
pcrmittir que os alumnos da cxtincta Academia Militar 
escolhessem o curso que mais lhes conviesse: Manda a 
mesma Regcncia pela :Secretaria de Estatlo dos Negot;íos 
da Guerra declarar á di ta Congregação que não a esta, 
mas ao Governo pertence conceder a permissão de que 
se trata lembrando-lhes por esta occasião, que susci
tando-se quaesquer duvidas sobre a genuína intclli
gencia de um ou mais artigos dos Estatutos porque se 
rege a Academia, ellas sejam logo apresentadas ao Go
verno para as resolver~ convindo outrosim e muito, 
que a Congregação examinando com a maior circum
specção os ditos Estatutos faça subir quantas reflexões 
lhe occorrcrem sobre a ma teria, a fim de que, sendo 
examinados por quem possua os necessarios conheci
mentos, se pos5a destle já, e por uma vez aclarar o obs
curo, decidir o tluvidoso, e remover assim quaesquer 
inconvenientes que possam ter I ugar. 

Paço em 20 de Março de :1.832. -Manoel da Fonseca 
Lirna c Silva. 



13~ 

N. H:3.-GUEHHA.-K\I 21 DE l\IAR~:o DE 1832 . 

• Sobre a substituição dos Lentes da Academia Militar c de l\Iarinha. 

Manda a Hegencia, em Nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocias da Guerra participar 
á Congregação dos Lentes da Academia Militar e de 
Marinha, em resposta á sua representação de 20 do 
corrente mez, que os substitutos, ou Lentes sem exer
cício devem reger as cadeiras dos seus re~pecti vos cursos 
quando faltar algum dos Lentes por qualquer motivo; 
e na falta daquelles, cumpre que sejam mesmo nomeados 
dos Lentes com exercício, para em horas ditferentes 
regerem mais outras cadeiras do mesmo curso, a fim de 
nunca deixarem de ter diariamente lição nenhum dos 
annos lectivos; e outrosim, que os Lentes ou substi
tutos, que se acharem sem exercício, só deverão reger 
qualquer cadeira de differente curso, caso voluntaria
mente se queiram prestar a este serviço a favor de seus 
collegas. 

Paço em 21 de 1\larço de 1832 .. -Manoel da Fonseca 
Lima e Situa. 

N. H4.-JUSTIÇA.- E~I 21 DE lUARÇO DE 1832. 

Determina que nas buscas em casas de estrangeiros se observe 
o tratado que existir com a Nação respectiva. 

Previno a Vm. que todas as vezes que, na conformi
dade das Leis, tiver de proceder a buscas em casas de 
estrangeiros, deverá pontualmente observar o tratado, 
que existir com a Nação respectiva, exigindo que o 
Consul della compareça, na conformidade do que se 
acha estipulado pelo art. 6. o do Tratado de 8 de Janeiro 
de 1826, celebrado entre este Imperio e a França, ainda 
mesmo no caso, de que o individuo, cuja casa deva ser 
examinada, queira prescindir desta formalidade, e per
mi ttir sem ella o exame; a fim de e vi ta rem-se queixas 
a tal respeito para o futuro. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 21 de Março de !832.
Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de Paz da freguezia de ..• 
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N. 115.- JUSTIÇA.- K~• sn Dfi iUAnço DE 1832. 

Altera o uniforme dos Gu;trdas Nacionaes de Cavallaria. 

A H.egencia, em Nome do Imperador, 1-h por bem 
approvar as alterações con"t:llltes da nota illclusa assig
naLla pelo Official-maior desta Secretaria de Estado João 
Carneiro de Campus, q ttc deve ter o uniforme tia Guarda 
Naciou;, l a ca vallo, allm de V. S. llw fner dar a devida 
execução. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 23 de Marco de i832. 
- Dio!JO Antonio Peijó.- Sr: José l\Iaria Pinto Peixoto. 

Alterações que deve ter o uniCorme das Guardas 
Nocionoes a cavallo a que se rerere o Aviso 
desta data. 

1. o Que os botões sejam chatos c amarellos. 
2. o Que a chapa do boltlrié seja com Armas lmpcriacs. 
J. 0 O corrêame preto para todos os Guardas. 
-1." Que tenham na canana, na altura do peito, um 

escudo com as iniciaes G. N., e os Officíacs até Infe
riores que tenham de mais na canana o palito e a escova. 

5. u Que as cartnxeiras sejam de f O car tnxos para 
totlos os Guardas e ainda menores para o::; Officiaes até 
Inferiores. 

6. o Que tenham uma corôa na cartuxeira os Officiacs 
até Forrieis, assim como uma viróla ue metal nas mes
mas até aquella grauuação. 

7. o Que as espóras sejam brancas, direitas e de cor
reias. 

8. o Que finalmente a banda para Officiaes tenha na 
extremidade um pequeno botão de ouro em lugar das 
grandes franjas. 

Rio de Janeiro em 23 de Março de f832.- João Car
neiro de Campos. 
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N. H6.- MARINHA.- E:u 24 DE MAR~:o DE 183':2. 

Determina o prazo da prestação do. conbs dos Commissarios da 
Armada. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Querendo evitar 
o prejuízo, que póde resultar á Fazenda, e an serviço 
publico de uma excessiva demora na prestação rlas contas 
dos Commissarios das emharcacões armaJas. n~termi na 
que a Contadoria da Marinha ftaja de tornai· contas ao~ 
ditos Commissarios no fim de todos os seis mczrs, come
çados a contar do dia, em que dão alta as mesmas em
barcações; que, sendo ca~o que ellas clrsannem no in
tervallo de taes períodos, hajam os Commissario.c; de 
as prestar então, como se findado fosse o prazo acima 
m1rcado, e finalmente que, acontecendo estar fóra deste 
porto qualquer navio armado em commissão, e não 
poder por consequencia o respectivo Commissario satis
fazer a e.sta obrigação, haja de a cumprir logo que che
gado fôr, quando mesmo o navio não desarme. O que 
parlicipo a Vm. para sua in telligencia e pontua I exe
cução. 

Deus Guarde a Vm .- Paco em 2í de Marco de 1832. 
-Joaquim Jose Rodrigues Torres.-Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. H7 .- GUERHA .- E~I 28 CE 1\lARÇO DE 1832. 

Declara que pertence á Congregação dos Lentes da Academia 
Militar e de Marinha a concessão da licença para os Pilotos 
serem admittidos a exame. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocias da Guerra, participar 
á Congregação dos Lentes da Academia Militar e de Ma
rinha., em resposta a sua representação de 22 do corrente 
mez; que á mesma Congregação pertence a concessão da 
licença para os Pilotos serem admi ttidos a exame, e 
que os emolumentos devem ser pagos na Secretaria de 
Estado dos Negocias da Marinha. 

Paço em 28 de Março de !832.- Manoel da Fonseca 
Lima e Silva. 
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N. 118.-JüSTIÇA.-E;u 28 DE l\IARÇO DE 1832. 

A pprova a rrraçilo de um halalhilo de Artilharia de Guardas. 
Nacionars Jla Provincia de Min<lS Gcraes. 

lllm. c Exm. Sr.- Tenho de communicar a V. Ex., 
em resposta ao !'ru officir de H) do mez antecedente, que 
a Hei!encia, em Nome tlo Imperador., approva a creação 
de um batalhão de Artilharia de Guardas Nacionaes que 
V. Ex. julga de necessidade para a f;eguranca dessa Pro
víncia, c qur pela HPpartição da Guerra se remetterá 
um parque para o tli to Corpo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 2H de Man;o de u~;H. - Diogo Antonio Feijó .
Sr. Presidellte da Província ue Mtnas Goraes. 

N. 11!). --FAZENDA.- El\1 28 DE MARÇO DE !832. 

Modifica os arts. 9 c 37 do Regulamento de H de Janeiro deste 
anno. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos., Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo em consi
deração os inconvenientes, que na pratica podem re
sultar das disposições dos artigos 9, e 37 do Regulamento 
de 14 de Janeiro deste anno, por demasiadamente res
trirtos, ordena que as ditas disposições se observem da 
lll;Jncira ora modificada nos artigos seguintes: 

A r L 1. o As Sizas1 e meias Sizas poderão ser pagas aos 
Cnllcctorcs, ou dos districtos em que ~e acharem os 
bcn~_, que fizerem objccto dos contractos, e arrcma
tar,ões~ de que se deverem; ou daquelles, em que os 
mesmos contractos, c arrematações se celebrarem., e 
conclui rem. 

Art. 2. 0 Ninguem pagar5, ou será obrigado a pagar 
divida alguma a qualquer testamenteiro, ou herdeiro 
sujei to ao pagamento da taxa, nem lhe entregará, ou 
resti tuirú quaesqurr brni', moveis, semoventes, ou tle 
raiz, qn1· forem }ler tenre11 tes á herança~ de que se tlever 
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taxa~ sem se lhe mostrar que a~ divida~~ ou bens prdidos 
se acham exactamente bnçados no inventario judicial 
da mesma herança; c qu:1ndo o faça não se lhe attendcrá 
em Juizo o neil1o~ ou quitação~ que ele tal pagamento, 
restituição, ou eiJtrcga lhe fOr dado pelo tcstanwntciro, 
ou heruciro. 

Rio de Janeiro~ 28 de Março de {832. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 120.- FAZE~DA.- Eli 2D ng MAnço DE 1832. 

Autoriza o pagamento nas Collcclorias dos w-twimcntos dos em
pregados rcsiden tcs fóra das c a pilacs. 

Illm. e Exm. Sr.- As frequentes rrprescn tações_, 
que tenho recebido de diversos pontos do Imperio_, e 
em que muitos Empregados Publicos se queixam dos 
vexames, que soffrem, por se verem obrigados a ir ou 
mandar receber os seus tenues, e diminutos ordenados 
ás capitaes das Províncias, não obstante a grande dis
tancia_, em que muitas vezes se acham do lugar da sua 
residencia, sem que d'ahi resulte o menor beneficio á 
Fazenda Nacional, que pelo contrario com semelhante 
pratica fica continuamente sujeita ás despezas e riscos 
de comlucção por caminhos ermos, me levaram a re
solver~ e communicar a V. Ex. o seguinte : 

L 0 Que V. Ex. ordene á Junta, ou Thesouraria de 
Fazenda (la Provincia, que no principio do anno faça 
tirar das folhas extractos, cada um dos quaes contenha 
os empregados de um districto. daquelles, cuja com
municação com a capital seja difficil ou incommoda: 

2. o Que nesses ex tractos depois de bem conferidos 
pelo Contador se lavrem ordens por todos os Membros 
da Junta assignadas, autorizando aos Collectores dos 
ditos districtus, a pagar pelo que tiverem arrecadado 
das imposições a seu cargo~ aos cmpregarlos~ que mo
rarem nos lugares de sua residencia, ou vizinhança. 

3. o Que aos dit9s Collectores se dê desobriga c qUI
tação das quantias cobradas~ toda a vez que nas entregas 
trimestraes, ou nas contas annuaes mostrem pelos re
cibos das partes ter dAspenclido nesse mister ns quantias 
arrecadadas. 
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Não obstante, porém: t•sta minha dett•rmina(ão, ficpw 
V. Ex. na intciJigencia de que a poderá th~ixar de cmn
prir, ou suspender, se tlella se seguir na pratica á Fa
zenda Nacional inconveniente grave_. o qual V. Ex. me 
deverá logo participar, para que com pleno conhrc.í
men to de eausa po:;;sa resol vür o melhor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Ri@ de Janeiro em 
29 de Março de 1832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
-Sr. Presideote da Província de .... 

N. 121.- MAHINHA.- EM 2!} DE :\IAn~;o DE 183~L 

Manda addicionar á etapa do corpo de Artilharia da l\larinlw o 
cu~to de meia, lihra fle pão alvo para os floentes. 

A Regencia, em Nome do lmper;-tflor, Tomando em 
consideração o que no otncio junto, (*) por cópia. re
presen tára o Comm:mdante do Corpo de Artilharia da 
Marinha, Ha por bem que se addicionc á etapa do dito 
corpo o custo de meia libra de pão alvo para os doentes, 
Jança111lo-se no artigo- despezas eventuaes----- o excesso, 
que houver en trc aquelle custo, e da farinha, porque é 
substituído. O que participo a Vm. para sua intelli
gencia, e execução na p:1rte, que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 29 de Março de t832.
Joaquim Jm;é Rodrigues Torres.- Sr. João Jost~ Dias Ca· 
margo . 

• < ') Ofticio a que ~>c rcf"ere o A ''h!o supra, 

Illm. c Exm. Sr.- Tenho a honra de levar ao conhecimento 
de V. Ex., que no tit. 2. o art. 6. o do Regulamento dos Hospitaes 
Uegimentacs acho que se deYC addiciomtr á etapa calculada para 
cada semestre o custo flc meia libra de pão alvo, que sera sub
stituído ao de farinha de mandioca, no valor de setenta réis cada 
ração; c existindo alguns indivíduos do corpo do meu com
mando doentes no Hospital Regimental do 3. o Batalhão de Caça
dores, ó evidente que eu deva remctter toda a·somma calculada; 
não haveudo, porém, a prflcisa. intelligencia na Thesouraria com
petente para o paga~nento do im_portfl do páo para os doentes, 
rogo_ a \'. Ex. ,,se d1gne deterrm11ar a este respeito, o que fôr 
servido. 

Deus Guarde a V. Ex. - Quartel do Corpo de Artilharia da 
.Marinha, 26 de Março de :1832.-lllm. c Exm. Sr.Joaquim José Ro
drigues Torres.- O Coronel, Joaqnim Prandsco' da.~ Chagas Catcte. 



N. 122.- FAZENDA.- E11 :m D:~ :\L\RÇO DE 18:~~. 

Manda enmprir n;-w olJslante o julgamento do poder judidario o 
A viso de 3 de Janeiro deste armo, que prol li lle in trorlueçào 
da moeda de cohre de cunho narional. 

B1~rnanlo Pereira dn Vasconcellos, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão (lo mesmo Tribunal, CJUC não obstante o julga
mento do Podei' Jutliciar·io contra a npprehens<lo da 
moeda de cobre do cunho nacional vinda de fóra do 
Imperio, como acaba de sncccdcr com uma tomad ia. 
feita na Província de S. Paulo, campre que os Presi
dentes das Províncias do Imperio façam cumprir exac
tamente o Aviso lle 3 de Janeiro deste anno, que prohibo 
a sua introducção, fazendo-a reexportar com fiança Lle 
apresentar documento, pelo qual conste ler tlesembar
cado em porto, que não pertença ao Imperio. O que 
participa ao Presidente da Província de .•...•...... 
para sua in telligencia e inteira execução. 

Thesouro Publico Nacional rm ~O de Ma!'ÇO de J8~l2. 
- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 123.- JUSTIÇ \.-EM 31 DE l\lARÇO DE 1832. 

:Basta que conste a cxistencia de crimes publicas e policiaes para 
que os Juizes os pcsquizem c procedam contra os dclin
quentcs. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador, a Quem foi pre
sente o seu officio de 19 do corrente que acompanhou 
p.or cópia a acta da sessão da Junta Policial dessa villa, 
Manda approvar todo o seu contendo c declarar·-lhe que 
devendo os Juizes proceder officialmente contra os cri
mes publicas b policiaes e pesquizal-os como determina 
a Lei de f) de Junllo do anno proximo passado basta que 
lhe conste de sua existencia.e não tem necessidade de 
·denunciante para proceder sobre o mesmo, mas apare
·cendo quem se queira constituir denunciante, neste caso 
deve então observa r-se o rlisposto no art:9. o da mesma 
acta. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro mn 
3t de Março lle !832.- Diogo Antonio Feijó.-- Sr. Juiz 
;pela Lei da vi lia dr Santo An fAnio de Sá. 
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N. 1 ':!1.- J USTIÇ.\ .- E~I ~H OE ~IAHÇO DE IH:~:?. 

Nos crimes policiaes os militares Mto têm fi'lro privilegiado. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao A riso ue V. Ex. 
que incluía a representação uo Com mandante das Armas 
sobre ser-lhe en trcgue o soldado preso José Maria, pas';;o 
a mandar informar qual seja a natureza do crime, por 
que foi procrs:~ado, para responder definitivamente 
sobre este ohjccto. EllHJnanto a não terem os militares 
fdro pl'ivilcgiatlo nos crime . ..; policiaes, já superabun
dantemente demonstrei no meu Aviso de 28 de Julho do 
anno passado, que á excepção dos privilegiados pela Con
stituição, que são Ministros c Conselheiros de Estado, 
Senadores e Deputados, Presidentes, Encarregados de 
Neg·ocíos e Juizes de Direito, todos os mais são obri
gados a responder perante as autoridades policiaes, 
creadas depois ela Constituição; pois que seria o maior 
absurdo cmtcndcr que, a despeito dos ~$ 1{) c 17 do 
art. i7H da mesma, ainda continuassem privilt>gios não 
cspecitlcados nas leis novíssimas, que declaram serem 
os Juizes de Paz os privativos para fazerem executar· as 
disposições policíaes: não merecendo attenção alguma 
a rellexão, que faz o mesmo Commandante'dl' lhe ha
verem os Juizes remettido réos semelhantes, por ser 
esse um <lbuso aU) da Lei tlc 21 de Outubro de 1763, que 
snjeitou taes processos ao Juízo civil, deixanJo só a 
sentença ao Juizo militar. Por tanto rogo a V.Ex., 
que, não admittinclo m:lis representações a esse respeito, 
faça que a Constituição se observe e que se ponha em 
efl'ectiva obscrvancia o citado aviso, communicado por 
V. Ex. ao mesmo ·Comrnandantc das Armas em 2 de 
Agosto do dito anno. 

Dt~tB Gu<1rcle a V. Ex.- Paço em 31 de Março de 
18:3:?.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Manoel da Fonseca 
Lima e Silva. 
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N. ~~~.-FAZENDA.- EM 3i DE l\1.\H~:o D~<: 1832. 

Regulamento para a cobrança dos dízimos. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presillente do Tri
bunal de> Thesouro Publico Nacional, ordena se observe 
o seguinte: 

Art. 1. o Nas Províncias lle l\Ii nas Geraes, e lle S. Paulo, 
fica deslle já 8ncarregalla aos Collectores, de que trata 
o Regulamento de 1.4: de Janeiro deste anno, a tiscalisa
ção, e a cobrança dos dízimos; observando-se o que no 
dito regulamento se dispõe, c fôr applicavel, com o 
mais, que neste se determina. 

Nas outras Províncias do Imperio os Presidentes 
em Conselho deliberarão se convem observar este re
gulamento em todo, ou em parte; e farão executar o 
que se julgar conveniente, participando immecliata
men te ao Presiclen te do Thcsouro. 

Art. 2. o Os dízimos hão de ser percebidos dos gene
ros de cultura_, e criação, que actualmentc estão sujei
tos a esta prestação; sendo isentos della as hortaliças, 
verduras, frutas, aves, ovos, e todos os mais generos. 

Art. 3. ~ A importancia dos dizimos será toda paga a 
(linheiro; e a quota relativa a cada um dos generos con
tinuará a ser a mesma, que presen tcmen te estiver em 
uso em cada uma das Províncias. 

Art. ~.o O pagamento será feito no anno posterior 
ao da colheita, em duas prestações semestraes, que se 
verificarão nos mezes de Junho, e Dezembro, nos luga
res, que o Collector Geral designar para cabeças daq Col
lectorias, e residenciados Co.lleclores; c aos collectados, 
que forem exactos neste pagamento; se fará a deducção 
de dez por cento na quantia, que deverem. 

Art. ti. o Quando todos os pagamentos se não realiza
r.em nos sobreditos mezes, os CollectorBs solicitarão a 

·effectiviclade delles, ou por si, ou por cobradores, que 
poderão nomear debaixo de sua responsabilidade; re
correndo aos meios judiciaes, quando de outra maneira 
os não consigam. 

Art. 6. o. Para se saber qual a qmmtia, que cada um 
dos collectados deverá pagar do anno proximamente 
findo, farão os Collectores no principio de cada anno 
financeiro um exacto lançamento, que será concluído 
até o fim do mez de Setembro pela maneira seguinte: 

Art .. 7. 0 Os Collectores, tendo anteriormente procurado 
b.aver todas as informações circumstanciadas a x:es, .. 
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peito do eslatlo tlas fazentlas, lavouras c cri<u,;ões tle catla 
um dos habitantes do seu <listricto, que as tiverem, e 
dos valores dos genet'OS sujeitos ao dizimo nos lugares, 
em que estiverem, irão pelas habitações dos fazendeiros~ 
lavradores, e criadores, tomar as declarações, e fazer os 
arbitramentos, de que se ha de apurar o lançamento. 

Art. 8. o Com attenção ás sobreLliUl3 informações, e ás 
circumstanciadas dcdarações que l10uverem de cada 
um dos collectatlos a respeito d3s producções do anno 
anterior, arbitrarão os Collectores a quantia, que de
verão pagar de dizimo; fazendo-se especificada menção 
da quantidade dos genero" sujeitos a esta prestação, e 
do seu respectivo valor; c lançando-se immctliata
mcnte, em seguida á esta conta, os termos de obriga
ção dos collectados, escl'iptos pelo Escrivão, e assigna
dos pelos collectados, c duas testemunhas, na fórma elo 
modelo 11. 0 L 

Art. 9. o A conta ~erá escripta em dous papeis sepa
rados, c por baixo de cada um dos exemplares se la
vrará o termo de obrigação da quantia, que o collectado 
dever pagnr em um semestre, na conformidade do sobre· 
dit.omodelo n. 0 L 

Art. 10. Quando algum dos fazendeiros., lavrauores, 
ou criadores, se negar a fazer as declarações dos pro
duetos de suas fazetH.las, lavouras, e criações, para se 
proceder ao arbitramento acima declarado, os Collec
tores com duas pessoas itloneas de reconhecida probiàade, 
a quem deferirão juramento, procederão ao arbitra
men to, que então será reduzido a termo, escripto pelo 
Escrivão, e assignado pelo Collector, e louvados, na 
fórma do modelo n. o 2. Este termo original, que tam
hem será escrípto em duplicado com o que fôr rebtivo 
ú cada semestre, substituíra a falta das contas, cobri
gações, ele que tratam os arts. 8, e n. 

Art. :11. Se os collectados se sentirem prejuclicatlos, 
poderá ter lugar a reclamação, e o recurso na confor
midade elo que a respeito do lançamento da decima se 
dispõe no art. 8. o da Lei de 2i de Agosto de 1830, e 
no Decreto de 7 de Outubro de 18:31. 

Art. t2. Depois de concluídas as diligencias mencio
uadas nos arts. 7, c seguintes, e feílos os arbitramentos, 
do que deverem pagar os collectados, ~e esaeverá o 
lançamento em resumo no livro compcten te, na fórma 
do modelo n. o 3, o qna l será, logo que esteja concluído,. 
enviado á respectiva Tllesouraria Provincial. 

Art. 13. Os Collcctures perceberão até õ por cento das 
quantias: (tUe forem pagas pelos collt'clados, na fúnua 
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do art. ~'sendo trcs por ceuto para ellcs, e dous para os 
Escrivães. Qua nu o fôr preciso promover a cobrança na 
fórma do art. õ, perceberão os Collectores mais dez por 
cento~ nos quaes não terão parte os E11crivães; salvo 
por convenção particular dos mesmos Collectores. 

Art. 11. Quando alguns elos generos sujeitos ao pa
gamento elo dízimos, forem levados das Províncias, em 
que se puzer em pratica este metllodo de arrecadação 
dellcs, :í quacsqucr outras, em que hajam de ser expor
tados, serão acompanh:ulos de gn ias, que certitiquem 
serem os mesmos gcnero;;, ou aquelles, de que jú se pa
garam os respectivos dízimos, ru dos que se acham in .. 
cluídos nas obrigações passadas pelos collectados; e á 
vista destas guias serão isentos na exportação LlO ou
tro algum pagamento a titulo de dízimos. 

Art. fõ. Estas guias serão passadas em nome dos 
Collcctores dos districtos, donde sahirem os generos, e 
por elles assignadas, na fónna do modelo n. o 4; e se
rão lançados em registro, de que se extrahirá uma re
lação para ser apresentada nas 'fhcsourarias Provinciaes 
na occasião, em que os Collectores prestarem as suas 
con Las annuaes, e para se confer·i r com as guias ori
ginacs, que as Mesas de Administração de diversas 
rendas hão cl'e remcttcr its mesmas Thesourarias. 

Art. 16. Para o expediente da cobrança dos dízimos. 
haverão tres li nos: um do lançamento para o tlm _uc
elarado no art. 12; outro p:1ra o registro das guws, 
de que tratam os arts. 14, e Hi; e o terceiro para se 
J;mça r a receita dos Colleclores, c se cortarem dclle as 
quibções, quo hão de dar aos collectados da m:111cira 
que se segue: 

Art. 17. O livro da rccei ta será formado de cader
nos ue talões, eon tendo de dez, até trinta folhas catla 
um destes; e cada uma d<Js folhas conterá~ pelo menos, 
dous recibos, lançados na fúrma à o modelo n. o 5. 

Art. 18. Na occasião do pagamento dos dízimos o Es
crivão respectivo encherá os claros dos dous recibos da 
mesma folha, e depois de os fazer assignar peloCollectot·, 
e pelo contribuinte. cortará 0 que ílca da parte externa, 
c o entregará ao mesmo contribuinte, ficando o da parte 
interna pegado ao livro. 

Art. Hl. No caso de haver algum erro no encher dos 
claros, e de ficar annullada alguma folha dos recibos, o 
Escrivão não cortará della algum, e eontinuará :1 cs
cripturação na seguin L e. 

Art. ~0. Os cadernos serão mandados fazur, c im
primir pela." Thesourarias das Províncias, e distribuídos 



pelos Collnclorc~, depois de ahertos, rul1rir:1dos P nume
rados na fúrma di~posta no art. 28 Llo Hcgnl:unento d(~ 
11 de Ja nciro deste a nno, pagando os mesmos Collcctor('S 
as de:-~pezas delles. 

Art. 21. O qne fica dispo~to nos arls. 17, e srguin
tes a respeito da escripturação da receita do;;; dizimo~, 
se obscrrará na es(~riptur<1ção da receita dos outros im
postos, em que puLler ler applicação; ficando em tal 
easu sem effeito o que de oulra maneira se ordena nos 
regulamentos resrectivos. 

Rio ele Janeiro em :31 (](~ ~la rço de 18:32. -Bernardo 
Pereira de Vasconcello8. 



1\IODELO N. 1. 

MINAS GERAES. 

FREGUEZIA D,l PIRANGA. 

PROOUCi]ÕES. 

:Milho .....••.....•...• 
Feijão •.•.••.•...•.••. 
Arroz ..•.............. 
Trigo ..•.••..•.•...... 
Centeio ............... . 
Farinha de mandioca .. 
Tapioca ............... . 
Café ....•...•.•... ·•·. 
Assucar .............. . 

!832. FAZENDA DE 

::VIA NOEL JOSÉ DA COSTA • 

PESOS PREÇO. SOliiMA DIZIMO. 
E MEDIDAS. TOTAL. 

Alq .. !00 l$200 !20fj000 w% !2$000 
20 l#õOO 30#000 iO% anooo 
1õ 
8 
6 

Arr .. 400 1~000 400~000 8% 32~0[}0 

-----
Somma •... ~ 

Aos dons dias do mez de Julho do anno de mil oitocentos 
trinta e dons, na fazenda de freguezia da Piranga, 
por Mfl,noel José da Costa foi declarado perante o Collector F. 
e as testemunhas F. e F. que se obrigava a pagar a quantia 
de metade da importancia do dizimo, que deve do 
anno antecedente, na fórma da conta e arbitram!!nto supra, 
em que concordou com o sobredito Collector, no mez de De
zembro do corrente; do que para constar se lavrou este termo, 
que eu F. Escrivão da Cotlectoria escrevi. 

Manoel José da Costa. 

Testemunha F. 

Testemunha F. 

No outro exemplar da conta se lavr.1r:i outt"t) igu1l tPrmo 
com a diffrJ'en~,'ll dP srr o pagarnrnto no rnez rlr~ .Junho do annP 
SP{Wintr. 
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1\IODELO N. 2. 

Aos dous dias do mez de Agosto de mil oitocentos tr·inta e 
dous, na fazenda de desta freguezia do Ouro Preto, 
sendo ahi o Collector F. comigo Escrivão abaixo nomeado, e 
os Louvados F. F., a quem o referido Collector deferiu o jura
mento dos Santos Evangelhos, procederam estes ao arbitramento 
do que F. deve pagar do dizimo das producções do anno 11ndo 
no mez de Junho proximo passado, por se ter elle negado a 
fazer as precisas declarações; c na conformidade do arbitramento 
feito pelos ditos Lonvarlos se formou a conta srguinte: 

Fica por consequencia o ref'erillo F. obrigado a pagar uo 
mez de Dezembro deste armo a quantia de metade da 
importancia do dizimo, que deve elo anno antecedente, na fórma 
da conta e arbitramento supra; do que para constar se lavrou 
este h'rmo, que eu F. Eseriv:1o da Collrctori~l rscrevi. 

F Col!l'elor. 

M{)J)ELO N. 3. 

COLLECTORIA DE ....... . 

Livro do lançament;o do impost;o do dizin1o 
no anuo de I832-IS3!l. 

NOMES DAS FAZENDAS. 

Bom Jardim .•...•...• 
Penha .•.............. 

OECISÔES DE tq3:!. 

NOMES DOS PROPlUETARIOS. 

Manoel .José da Costa ..... 
F ...... ····· ........ . 

·19 

IMPORTANCIA 
ANNUAL. 

52$000 
t~6,noo 



IUODELO N. 4. 

ANNO Dó 1832. PiWYINCIA DE MI.~AS GERAES. 

Colledm·ia 

Do tlistrietu desta Collecturia faz F. 
euntluzir par~1 saccos de 
contendo 
tle que 
Em fl·~ do Cjlli! se passou o presen lt~ eertiHcatlo. 

F ..• F ... 
COLLECTO!l. ESCRIVÃO. 

AN ~O DE :1.832. PIWVINCL\ DE l\IINAS GERAES. 

Collet:luria de Caelé. 

Do districto desta Collecloria faz Antonio Gonçalves con
duzir para o Bio de Janeiro cincoenla saccos de arroz contendo 
cem alqueires, de que já tem pago (ou tem de pagar) o res
pectivo dizimo. Em fé do que se passou o presente certificado. 

Caeté, 2i de Ju I h o de :1.832. 

José Pinto. 
COLLEGTOH. 

Manoel Gomes. 
Esr.RIVÃO. 

MOI)ELO N. a. 
N. I. N. I. 

Pagou F. pelo dizimo 
das produccões de sua fazenda 
sita em • a quantia de dez 
mil réis. !0~000 

Pagou F. pelo dizimo 
das producções de sua. fazenda 
sita em a quantia de dez 
mil réis. WJ$000 

Assigna o Collector. Assigna o Collector. 

Assigna o contribuinte. Assigna o contribuinte. 

N. ~. N. ~. 
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N. 1.26.-FAZE~DA.-Eu 31 DE ~Luu;o DE 18:32. 

C1 êa as Collcclorias gcracs c parciacs rla Provineia do fiio 
de Janeiro. 

Bcrnar(lo Pereira de Vasconcello~, PrcsiL1cntc uo Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena se ob
serve o seguiu te: 

Artigo unico. Haverá na Provineiado Rio de Janeiro 
tres Collectorias gcracs, a saber: 

f." GOLLECTORIA GERAL. 

Collectorias parciaes. 

l. a Frcguezia da Candeia ria. 
2.a Dita de Santa Hita. 
3. a Dita do Sacramento. 
~.a Dita de Santa Anna. 
lJ. a Di ta de J o só, e Lagôa. 
ü.a Dita do Engenho Velho, Inhaúma, Irajá, Miriti, e 

Ilha do Governador. 
7. a Dita Lle Jaeoting::~_, lguassú, Pillar, c lnhomcrim. 
8. a Dita de Jacarqwguá, Cnmpo Grande_, 1\lar;~picú, c 

Guara tiba. 

2. a COLLECTORIA GERAL. 

9. a Villa de Itaguahy. 
10. a Di ta de S. João do Príncipe. 
H.a Dita da Ilha Grancle.-Frcgnc7.ia de Nossa Sc·-

nhora da Conceição_, Angra dos Hei s, Mamhuea IJa. 
12.a Freguczia llc Santa Anna de fóra. 
i3.a Villa de Paraty. 
l~.a Dita de H.czendo.-Campo Alegre. 
15.a Curato Lle S. ScJJastião Lla Posse. 
i6.a Villa de Valcnça.-Frcguczia de Nossa Senhora 

Ja Gloria, Cura to das Dores, da Conservatoria dos 
lnllios, e de Nossa SenltorJ. llo Amparo. 

17.a Dita do Paty do Alfere~. · 
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;~." COLLECTORlA GEHAL. 

i8." Villa Ut} l\bgl). 
l9.a Dita de Macaeú.-Frcguezia de Sanlo Anto:1:u 

de Sá, dita da Cont:eição do Hio Bonito, e di la da ')S. 
Tl'indauc. 

20.a Frcguezia de 'L1mhi,) dita de ltaborahy, e 'V di\ 
de S. Josó. 

:?La Yilla d:t Praia Grande. 
~~~-a Di ta de 1\brieá. 
~~La Freguczia du Saquarelll<l. 
~t)..a CicladedcCabo Frio. 
;!?)." Vi lia de :Macahó. 
~fi." lli ta de Nova F' ri burgo. 
'27.a Uita de Cant.agallo. 
H. i o de Janni ro nm :n de ~hn~o de• 183'2.- Bernar·d:• 

Pereira de Vasconcellos, • 

N. 127.-.JUSTH)A.-Eiit h OE ABRIL DE 183~~ 

Hesolvc qne as earlas dos l'aroehus sejam sellat.las na CJ: •ll · 

eelJaria do Imperio. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo fallccido o Cllanceller da:~ o•
dens, e não convindo prover mais este lugar, tt· 
Regencia, em Nome do Impcradol', resolviJo qui' 
as cartas dos Parochos que aLC; u p·esenlc trau:~i 1.;>
vam na Chancellaria respectiva sejam selladas na C(l;ll!· 

cellaria do Imperio, apresentando as partes li U; , 
legal de haverem pago no Thesouro Nacional n-; di 
reitos que satisfaziam na referida Chancellaria. U '!ill~ 
communico á V. Ex. para sua intelligencia c pará 
dar as vrovidrmcias que julgar convenientes 1~:~·., ,, 
recebimento dos indicados direitds. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa1~o em;) de Abril d, 
1R32.~Dü;go Antonio li'e~fó . . -.-:sr. Beruardo Pet•':,·;~. 
dr Va~conrl'llos. 

41St.,... -
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N. 128.-JUSTIÇA. -El\1 ~)DE ABRIL DI<~ !832. 

Sobre os acontecimentos que tiveram lugar nesta cidade 
nos dias 3 e 4 deste mez. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo-se ha tempos divulgado 
pianos de conspiração, ruas que eram desconcertados 
por opiniões oppostas das facções, que se disputavam a 
preferencia dos fins, sendo os impressos anarchicos, 
apoiados em um Jury, de que ~eus autor~s e socips 
for·mavam grande parte, orgão de um partido, o Ca
ri;ió, expressão de outro, e nos ultimos dias o inso
iente Caramurtí~ a declaração de mais um_, todos op
postos e só reunidos no ponto commum de acabar 
eom a Regencia e Governo actual para ser substituído 
por gente de sua seita; afinal se puzeram de accórdo 
t\ em seus clubs tenebrosos resolveram dar principio 
á revolução pelo assassinato de parte da Hegencia e 
do Ministerio, de mais alguns cidadãos amigos da 
lei, e da ordem, para que espalhando-se o terror na 
capital, assenhoreaclas as fortalezas e dcpositos d'armas 
com adju torio de alguns indivíduos das. povoações 
vizinhas, e o que é mais baixo, com o apoio de es
trangeiros da ínfima cla~se, bebados e vadios, atacas
sem ditl'erentes pontos da cidade_, sorprendendo os hon
rados e dignos Guardas Nacionaes, que sem temor, á 
sombra da tranqui llidade apparentc descançavam no 
seio de suas famílias . 

A Providencia Divina que vela sobre a sorte do 
Br:1zil e que tem protegido um GovernO' destituído 
df: todos os recursos legaes para as circumstancias 
e':traordinarias em que desde 7 de Abril do anno pas
sado nos achamos~ fez que fosse descoberta a conspi
ração e que ·cautelas se tomassem para prevenit-a 
em parte; mas tanto foi a audacia dos conspiradores, 
tão seguro contavam o exito, que logo depois do ama
nhecer do dia 3 apresentaram-se no campo da Honra_, 
munidos de uma peça e armamento; reuniram-se alguns 
facciosos~ mas atacados immediatamente por parte do 
batalhão dos municipaes permanentes, que mostraram 
quanto são :.lignos da confiança dos cidadãos e merece
thn·es das bençãos da patria~ foram em um momento 
.. ompletamente derrotados morrendo dez, prendendo-se 
noventa e tantos e fugindo alguns, que ainda são per
spguidos; dos Guardas Municipaes morreu um e foram 
trcs ferido~. As fortalezas de Santa Cruz e Ville
·• :1 i~non estavam a rstA tempo sublevadas, mas aiJ uella 

/;J 7 ? 
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foi restituída na noite do mt•smo dia pela 1Jravura c 
patriotismo do in trepido C:1pitão Tipiti; e esta hontcm 
depois de tudo apparclhado para ser destruída, dand:.:
se aos rebeldes a escolha da entrega ou de serem pas, 
sados a espada no caso de rcsistenciu, ás trcs da tarde 
renderam-se e estão presos. Os chefes e cabeças íh• 
uma conspiração á tanto tempo prognosticada, são in-· 
digitados pela voz publica ; alguns têm sido já tra ~ 
hidos pelo remorso. O manifesto que intempestiva
mente espalhavam na noite em que deviam principiar 
as atrocidades, acabou de confirmar a existencia dos 
partidos que formavam a revolução. Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada_, João Pedro Maignard e Manoel de 
Carvalho Paz de Andrade, eram os tres Regentes no
meados. O Ministerio seria composto dos agentes se
cundarias. 

Não é possi vel que haja tranquilliuade nem segurança_, 
á vista da impunidade que a fraqueza das leis, a negli
gencia c a prevaricação ele alguns Magistrados pro
tegem. O Governo deve salvar a patria, vão ser tomadas 
as medidas nccessarias para este fim. A Assembléa Geral 
julgará da justiça ou injustiça dellas. Manda portantu 
a Rcgencia, em Nome do Imperador, participar á V. Ex. 
todo o acontecido para que de sua parte, escorJdo dos 
cidadãos que réspei tam a lei, e desejam ver firmada a 
tranquillidade publica_, dobrando de actividade e ener · 
gia, trabalhe para conservar segura a Província que fo•. 
contiada ao seu governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio ue Janei· 
r o em 5 de Abril de 1832.- Diogo Antonio Feijó. 
-Sr. Presidente ela Provinch de .•... 

N. 129.- JUSTIÇA.- El\1 10 DE ABRIL DE 1832. 

Determina. que no irnpJclim,Jnto wolongallu elo Juiz dJ Orphão,;. 
eleito se observe o disposto na Ord. Li v. 1. o titulo G7 § 6. 

Manda a Hegencía, em Nome do Imperador. pela So
crelaria de Estatlo dos Negocias da Jusltf;.a, declarar ú 
Camar·a Municipal da villa de Nova Friburgo, em res
posta ao sou officío tlc 14, do mcz pass:.Hlo, tJUO pu·a re
mcuhr a f:llla JH'OVl.HllCUte do Íllljlt:lliuwnto prolongadt' 



do c· lei to Juiz ll0 Orphãus se uoYcrú o1)servar o disposto 
na Ord. L. L o tit. G7 § G. o; c para haverem os eleitos 
as cartas de usança deverá se procurJr o Ouvido:- onde 
quér que esteja, pois quo omquanto se acha dentro ela 
comarca não se póllc (lizcr :msente. 

Palacio do llio de Janeiro em iO <lo Abril de 183i. 
- Diogo Antonio Jle~jó. 

N. 130.- JUSTIÇA.- E~l 10 DE ADRIL DE 1832. 

Declara sujeitas á fórma geral, a arrecadação c applicação dos 
soldos concedidos a Santo Antonio da matriz ela cidade de 
Goyaz. 

111m. e Exm. Sr.- A Regencia~ em Nome do Im
perador, a quem foi presente o officio de V. Ex. n. o 7 do 
1. o ele Fevereiro ultimo, em que V. Ex. pede esclare
cimentos sobre competir ao Presidente clessa Província 
dar a fórma Lle arrecadação o applicação dos soldos con
cedidos a Santo Antonio da matriz dessa cidalle conforme 
a Provisão do conselho ultra ma ri no de 19 de Novembro 
de 1750, ou ao Thesoureiro da Irmandade do Sacramento 
em virtude do provimento do Provedor das Capellas: 
Resolveu que, visto não se ter desempenhado completa
mente a determina cão da citada Provisão <lc 19 de No
v ombro de 1750, não se tendo dado uma fórma parti
cular á arrecadação c applicação do referido soldo, mui 
bom as considerou o Provedor das Capellas sujeitas á 
fórma geral para providenciar a rcspci lo do tal arre
cadação e applicação, como lhe pareceu conveniente ; 
c que debaixo da inspeqão da Provedoria se devem 
conservar. O que communico a V. Ex.. para sua intel· 
1 igencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio ele Janeiro 
em 1.0 de Abril de 1832.- Diogo Antonio Jleij6.- Sr 
Presidente da Província de Goyaz. 



N. t:3t.- .JU~Tl~A .-EM H DI~ ABRIL DE ts:~~z. 

Bá providencias para que transitem pela Chancellaria do lmpet'ío 
as sentenças e mais papeis que transitavani na .extincta Chan
cellaria-mór. 

lllm. e Exm. Sr.-Devendo transita r pela Chanccllaria 
do Imperio, hoje a cargo desta Repartição da Justiça_, 
todas as sentenças e mais papeis que d'antes transitavam 
na extincta Chancellaria-mór na conformillade da Lei 
Lle Ht de Dezembro de 1830, Tem a Regencia, em Nome 
do Imperador, resolvido que taes sentenças sejam apre· 
sentadas no Thesouro Nacional a fim de satisfazerem alli 
as partes interessadas os direitos que d'antes se cobravam 
na Chancellaria-mór, pondo-se a competente verba para 
della pôr·-se então nesta Secretaria de Estado o sello da 
Chancellaria. O que communico a V. Ex. para sua in
telligencia e para expedir as onlens que forem conve
nientes para a percepção dos referidos direitos. 

Dens Gu;1rde a V. Ex.- Paço em H de Abril de 
H·;:12.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Bernardo Pereira de 
Vasr:oncellos. 

~. 1:32.- ll\lPERlO.- El\1 11 DE ABRli. DE 18:32. 

Approva o regulamento para a Bi!Jliotheca. Publica do Cursu 
Juridico de Olinda, organizado pela Congregação dos Lentes. 

Sendo presente á Regencia o projecto de regula
mento para a Bibliotheca Publica lla cidade de Olinda, 
organizado pela Congregação dos Lentes do Curso Ju
rídico da Jita cidade: Ha por bem a mesma Regencia, 
em Nome do Imperador, Approvar o referido regula
mento, constante da cópia inclusa_, afim de se lhe dar 
execução em todos os seus artigos, que não contra
riarem as disposições dos novos estatutos_, que se acham 
approvados pela Assembléa Geral Legislativa. 

Deus Guarue a V m .- Pala cio do Rio de Janeiro em 11 
de Abril de iR:12.- .Tosr~ Lino Coutinho.- Sr. Antonio 
Josó Corlho. 
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Uegulameato para a Bibliotheca l'ublica da cidade de 
Olinda, ap,rovado por Aviso de t f de Abril de t852. 

CAPITULO I. 

DA BIBLlOTHECA PUBLICA ;>\AClONAL. 

Art. 1. o Haverá nesta cidade uma casa designada pelo 
Governo_, para nella se estabelecer a Ribliotheca Pu
blica, mandada crcar pelo Decreto de 7 tlc Dezembro 
de 1830. 

Art. 2. 0 Este edificio terá inscripto no fronlespicio_, 
abaixo elas Armas Nacionaes- Bibliothcca Publica
Anno de ... 

Art. 3. o Neste e:;tabelecimento haverão, além de 
ou L r as salas, e gabinetes que forem necessarios, sala 
publica de leitura, salões para as estantes onde devem 
estar os livros, uma sala interior para os trabalhos 
p·trticularcs da Bibliothcca, c que servirá ao mesmo 
tempo de archivo, c uma outra ú entrada do edificio 
para se recolherem os objcctos pcrt.encentcs ús pessoas 
aLlmittidas, e cmprega1las. 

Art. 4. o Na sala publica de leitura estarão sómentc 
as mes:1s que forem necessa rias, bancos de encosto ou 
cadeiras, turlo decentemente arranjado. 

Art. ().o Nos salões destinados para as cgtantcs ha
verão tão só mente estas com os seus competentes livros~ 
ou manuscriptos, arranjados pelo Bibliothecarío, se
gundo a ordem das ma terias:. escadas que forem nrces
sarias, espanadores, c outros utensis. 

Art. 6. o Na sala interior destinada para o Billlio
tltccario, haverão tambcm estantes com caixas onde :-e 
g-uardarão todos os officios, recibos, c mais documentos 
pertencentes ao estabelecimento, mesa:.::, cadeiras, etc .. 
par a uso do Bibliothecario. 

Art. 7. o Na ·sala destina(la p~l.ra se g-uardarem os ob
jcctos de todas as pessoas admittidas c empregadas, es
ta rã o c a bidrs nnmerados, c o Padeiro, á me( lida que 
de cada individuo f(lr recrhendo o objecto, lhe 1lará um 
numero inscripto em nma prquena tahoa, corrcspon
drnlt> ao lm::1r (lo cabide onde ficou, ou foi posto o oh
,iecto. (llim de que, qnando s1hircm. possa rccon!Jeur 
,. proprif'!a r i o do ohjt·ct 1) a rllc rn l rrp·m·. 

f•f<IOI~Ilf.<: ltf 1832. 2(1 
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CAPITULO 11. 

Art. 8. o A Bibliotheca estarú todos os dias aberta, 
desde as nove horas da m:1nhã, até o meio dia, e de~de 
as tres da tarde até as seis da noite, excepto aos do
mingos~ dias santos de guarda, c dias de festa nacional 
llc grande gala. 

Nesta Hepartição não ha ferias. 
AI't. 9. o Todos os cidauãos e estrangeiros serão ad

mittidos indistinctarnente. 
Art. 10. Prestar-se-ha qualquf~r livro ou manuscriplo 

rrue se pedirem, e se lhes fornecerá tinta e penna para 
fazerem seus apontamentos. 

Art. 11. Não se poderá emprestar livro algum para 
fór:1 da Bihliotheca, excepto se fôl' nccessario para o 
Curso Jurídico~ e neste caso, o Bibliothecuio não os 
dará sem ofl1cio do Director do dito Curso, exigindo re
cibo de qncm os receber, para rruc com elle, c os ofl1cios 
do dito Director, possa fazer a reclamação em seu de
vido tempo, c justiJlcar-se quando disso fôr incrcpado. 

Art. 12. Todos os rrue forem admittidos, não poderão 
tirar livro algum das estantes, nem pôl-o, sem primeir·o 
o pedirem a qualquer dos empregados; c áquelle cm
pregallo, do rruem tiver recebido, os entregará quando 
tenha acabado a sua leitura. · 

Art. i3. Guardar-se-ha o maior respeito,' silencio c 
socego, causas indispcnsaveis a uma tal casa, para o lim 
a que é destinada. 

Art. H. Ninguem passará além da sala publica de 
leitura. s1~m expr·css~1 licença do Bibliothecario, ou ele 
quem Hzer as suas vezes. 

Art. W. Toda~ as pessoas, quo quizerem ver o esta
helncimento, o poderão fazer com licença do llibliothc
cario c do immt~Jiato, na falta ou impeclit,ncnto daquellc. 
e neste caso serão acompanhados por um elos empre
gados. 

Art. 1G. E' rigorosamente prohibido a to1l:ls as pcs
,'-O:JS :1tlmittida~ ou empregadas, entrarem eom instru
mcn to de qualquer na tu reza que seja ; armas, espadas, 
facas, cannas, ou bengalas, chapéos, capotes, etc., cujos 
ohjr-etos ficarão deposi lados na sala para isso destinada, 
.-;ep;undo a dispostçfío do al't. 7.'' do t:ap. 1.0

: da mesma 
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mant~ira ninguem, seja ernprcgado., ou adrHillido, p1der:"t 
trazer {;ara dentro da Bibliothe~a, ou da sala publi~a 
de leitura, livros de ft'lra, s~us ou alheios~ c quando os 
trag-am, tloverão observar o que se disse no art. 7. 0 , ao 
contrario reputar-se-hão do es Labclccimen to. 

CAPITULO Ill. 

00~ E~IPREGADOS E OBRIGAÇÕES 1'.\.RTIGULAHES A CADA ml 
Dl~LLES. 

Art. 17. Sêlo empregados da Bibliotlteca Publica Na
cional ela cidade de OI inda: 

Um Bibliolhccario com o ordenado annual de 
Um Oflicial Ajudante, idem idem ......... . 
Um Amanucnse, idem idem ...........•.. 
Um Porteiro, idem idem ................ . 
Dous Guardas, cada um idem idem .......• 
Dous Serventes, cada um idem itlem ...... . 

1:000~000 
600.~000 
.'J:50~000 
õOO~OOO 
280i5000 
2201)000 

Art. 18. O Bibliothecario é a au tot·idade superior do 
estabelecimento; compete-lhe todo o governo, e a eco
nomia de !lo; d irigc todos os trabalhos ; faz todas as 
transacções que julgar convenientes; promove e fiscalisa 
tudo quanto a elle convem, e a cx.act.a observancia de 
tudo quanto determina este regulamento; responde, c 
dá conta annual da receita e despeza, com o relatorio do 
estado da casa, c um c a ta logo dos li v r os ao Presidente 
da Província, aflm de que este possa representar o que 
fôr justo reJa repartição competente. 

Art. 19. Todos os empregados do C:)tabelecimento 
estão sujeitos, e obedecem em tudo relativo ao serviço 
da Bibliotheca, ao Bibliothecario. 

Art. 20. O Official Ajudante tem obrigação de formar 
os catalogos, arranjar os livros pelo systema acima dito; 
dar c receber os livros ás pessoas admittidas, para serem 
postos em seu lugar; responde ao Bibliothecario pelo 
desempenho não só disto, mas de tudo quanto a bem da 
policia, arranjo, conservação e guarda da Bibliotheca, 
lhe fôr por elle mandado. Incumbe tambem ao Official 
1\judante marcar as faltas dos dias, ou meios dias, que 
derem os emprcgados~m livro para ís;;o destinado, o 
tJUal devcrêl ser ruiJrícaclo pelo Bibliotlwcario; c faz as 
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yczcs destt~, quauúo por impedimento, ou outro llual
quer mo ti v o justo não possa comparecer. 

Art. 21. O Amanuensc deve occupar-se especialmente 
na cscripturação, c relações exteriores da administra
ção, e sendo preciso faz tambem as vezes, c desempenha 
as obrigações do Official Ajudante, c é responsavcl, por 
tuúo quanto pertence á sua occupação, ao Bibliothc
cario. 

Art. 22. O Porteiro tem -a seu cargo abrir c fechar as 
portas principacs do cdillcio ás horas e dias marcados no 
art. 8. o do cap. 2. o, c todas as vezes que pelo Bibli othc
cario lhe fô-r determinado; cuidar na limpeza c asscicfde 
todo ellc,fornccendo-lhe o Bibliotheca rio todos os utensis 
ncccssarios; velar na guarda dos objectos a ellc entre
gues na sala para clles destinada, segundo a disposição 
do art. 7. o do c:1p. 8. o, e pelos quacs clle é rigorosa
mente respons:ncl, assim corno por tudo quanto diz res
peito á sua occupação. 

Art. 23. Os Guardas têm a seu cargo receber os 
Jivros dos admittülos, para os entregar ao Official Aju
dante, c vigilantemente cuidarem em que nenhuma pes
soa das admittidas levem comsigo livros ou objectos per
tencentes ao cstahclecimento, nem dentro do estabeleci
mento es destruam ou deteriorem, nem tirem, ou re
ponllam nas estantes livro ou livros alguns; c em caso 
de dispu ta ou rumor, terão cuidado ele impô r silencio~ 
ou fazer sahir os perturbadores, praticando tudo com 
prudencia c civilidade. 

Art. 24. Os serventes são obrigados a varrer, e vas
culhar as salas, limpar e espanar os livros, ostan tes, c 
bancos, e a fazer todo o mais serviço interno e cxter·no 
do estabelecimento, que lhes fôr mandado pelo Biblio
thecario, Official Ajudante c Amanuensc, a quem são 
responsa v ois. 

Art. 25. A junta da Fazenda fica autorizada a pagar 
as despezas miudas que lho forem requisitadas em conta 
assignada pelo Bihliothecario. 

CAPITFLO IV. 

nA:-; OBRIGA~.:ch::-; GERAE:-;. 

Art. 'Zti. Todos os «'mpregaclos devem comparecer 11:1 

Bíblíolhf'r·.a ;'1s hnras ~~ dias ma\cad0:-: no arL 8." dn 
r:lp. 2." 
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At·t. '-27. Nos dias, em que csti ver fecilada a Bihlio
theca, se fôr necessario que alp:um empregado compa
reça p:.1ra guarda elo estabelecimento, ou qualquer tra
balho, o Bi!Jliothccario onlcn:1rú o que melhor convier. 

Art. 28. A nenhum dcllcs é pcrrnittido faltar, nem 
mesmo sahir do estabelecimento para fór<l, emquanto 
estiver aberto, st~m licença do llibliot!Jm;ario, ou dt~ 
quem suas vezes fizer: quando porém por doença, ott 
IJOr outro qualquer obst1culo não puderem comparei'er, 
serão obrigados a dar-lhe parte, declarando-lhe expres
samente o impedimento~ c não o fazendo, o llibliothe
eario dará parte ao Governo desta omissJo. 

Art. 29. Todos os empregados são responsavcis ao 
Bibliothc~ario pelo cumprimento de suas obrigaçõc.-;. 

Art. 30. Todo o empregado negligente nas suas obri
gações será rcpreliCndido pelo Bibliothccario; c conhe
cendo elle que algum empregado é i ncapn de preenchi~ r 
as suas obrigações, participará ao Governo da Provín
cia, o qual pela repartição competente dará parte ao Go
verno. 

Art. 31. Todos os cmpregaclos, que sem mo li v o justo 
deixarem de comparecer nos dias c nas horas marcadas 
no art. 8. 0 do cap. 2.", perderão dos seus oruenadQS ou 
gratificações a quota correspondente ao dia ou parte do 
dia em que·faltarem, tendo obrigação : deverão, logo 
que puderem sahir, apresentar-se na llibliothcca, por
que constando que sabem, c não comparecem, ser-lhes~ 
hão aponta dos os dias como faltas. 

Art. 32. O Bibliothccario rcmetterú officialmente i1 
Junta da Fazenda urna lista geral de todos os empregados 
da Bihliothcca, quo têm ou não cumprido com as suas 
obrigações, a fim de poderem receber os seus ordenados 
na estação competente. 

Secretaria do Cnrso Juritlico. 8 de Outubro de IR:n. 
-Lourenço .José Ribriro. -.Jorlo .Jost: rle 1lionra Jliagollules. 
-Antonio .Jos,: Coclho.-Jtlfll'tos Antonio de Araujo Abtr'll. 
·-Perlro Franásco rlr' Ponta Cflvalcanti de AffltUJIU'I'rfiU'.
J.'ifitlfl'' ./ttnst•n df' Castro Alfmqw>rqw·. 

;.) ri! / 
' I ~ 
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N. t:33. -MAHlNHA.--El\1 H DE AmuL DI~ u~:J~. 

Sobre prestação de contas dos Commissarios da Armada, de ({Uc 

trata o Aviso de 2~ do mez passado. 

Em additamento ao Aviso de 24 do mez passauo; Or
dena a Regencia, em Nome do Imperador, que para se 
veritlcar a prestação das contas dos Commiss:1rios dos 
navios armados na fórma indicada no citado aviso hajam 
elles do passar todas as vezes que ser possa de uns para 
outros navios no fim de to<los os seis mezes. O que par
tidpo a V. S. para sua intelligencia e para o fazer constar 
competentemente afim do assim se executar. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em H de Ahril de 1832. 
-:Joaquim José Rodrigtws Torres.- Sr. João Tnylor. 

N. 13~.-MARINHA.-E~I H DE ADUII. DE l8:J::?. 

l\lan<fa imprimir conhecimentos em fórma, para uso do expe
diente dos Escrivães das classes da Intende,ncia. 

Pan dar-se maior facilidade no expediente dos Escri
vães das classes; l\fanda a Regencia, em Nome do Impe
I'ador, autorizar a Vm. para fazer imprimir os conheci
mentos em fórma, que na conformidade do Decreto de 
2 do corrente, devem ser dados pelos mesmos Escrivães 
aos fornecedores dos gcneros para os armazcns. O que 
participo a Vm. para sua intelligencia, e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em il de Abril de 1.832. 
---...:.Joaquim José Rodrigzws Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

188·-
N. 135.- GUEHHA..- E~I H DE ABRIL DE i832. 

:IIauda seguir o pror,.cs5o ordinario para a entrega fia polvora 
vendida. 

T(~ndo ec~~arlo o motivo que far.ia neecssaria a medida 
d~~ se prohibir a l'llfrega da polvorf\ na fortaleza de 
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~" n ta ( :ruz a<J::; t'Olllltl'at!orcs com pel('n tnmen te munidos 
d<~ ti tu lo pass:-~do pelo encnrreg:ulo da venda d<~ scmr
llw n 1 c gcncro; cumpre quo V. S. faça remover qualquer 
embaraço, e entrar no processo ordinario até agora 
:-;rp;uido, a entrega da polvora vewl iria. 

Dens Gnanlc a V. S.- Paco l'm H <h• A!Jril de 1832. 
-Jlfanoel da FonsPca Lima.cSilva.-Sr. Antcro.Jost'~ 
Ft·ncir:l de Brito. 

N. '};H). -.llJSTfÇA.- E~I 12 DE ABHIL DR 1832. 

l\J;mtla observa: o Alvará de 2 de Dezemltro de !820, a respeito da 

~ntrada de estrangeiros. 

Rcconllccendo-sc pela esta tistica dos presos desta 
Côrtc que a maior parte é de estr:mgeiros, que por va
diação, bebedicc, furtos e assassínios enchem as cad{\as, 
incommodam a cada momento as autoridades,perturlJam 
a tranquillidade e segurança dos cidadãos, e aggravam o 
Thesouro com os soccorros, que se lhes prestam nas pri
Sf1es: Manda a Regencia, em Nome do Imperador,quc Vm. 
ponha em exacta observancia o Alvará ele 2 de Dezembro 
do 1820, e por editaes marque um prno dentro do qual 
todo o estrangeiro residente nesta Côrte se lhe apre
~entc, declarando sua morada, officio ou occupação, 
idade, natural idade e tempo em que desembarcou em 
nossos portos~ para que, certiflc:mdo-se do exposto por 
f•lle, lhe dê unJa guia, com qnc deve apresentar-se ao 
Juiz de Paz respectivo para pôr-lhe -visto- c vigiar 
sobre sua conducta. Para este tim h a v crú livro proprio, 
l'lF fJUC alpllabeticamente se farão as coli1petcntes decla
rações, donde facilmente possam cxtrahir-se os conhe
cimentos necessarios. No edital declarará Vm. que todo 
o cstrJng-eiro, qtw, no prazo, no mesmo marcado, se não 
apre~entar, será considerado sem passaporte, e como tal 
turnarú P'lra o s<~u paiz, na conformidade <lo citado ai
Yará. 

Deus Guanh~ a Vm.-Paco em 12 ele Abril de !8:12. 
- Diogo Antonio Fe~jó.- Sr< Descmh~r.!!:Hlor Jnlf'ndrnlc 
t;cr·:tl da Poi i c ia. 
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O:i provi!lencias aflm de que não emigrem para o Imperio estran
geiros sem officio ou occupaçii'o. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo tão frcquen tesos roubos e 
assassínios commettidos por alguns estrangeiros, prin
~ipalmcnte nas cidades e villas marítimas, onde encon
tr·a-se um grande numero clellcs vadios, mendigos c bc
bados, de que resulta não só o incommodo e perturbação, 
que caus::~m á sociedade, mas até sobrecarregarem o 
Thesouro com as despezas neccssarias para os sustentar, 
vestir e curar nas cadêas e hospi taes: cumpre pôr termo 
a estc5 males, ordenando V. Ex. aos nossos Consules 
que não consintam que venham para o Brazil pessoas sem 
officio ou occupação, e que fJela depravação de seus cos
tumes possam augmentar o numero já não pequeno dos 
que perturbam a nos.~a so~ierlade e fazendo declarar aos 
Encarregados de Negocias das côrtes estrangeiras que 
do i. o de Janeiro de 1833 não desembarcarà em nossos 
portos estrangeiro que não apresentar dos nossos Con
snles um certificado de ser o mesmo de honestos costu
mes, do gcncro de commercio ou industria, para que 
tenha capa~idatle e a qua pretende destinar-se; recom
mendando igualmente aos referidos Consulesa maior 
vigilancia a este respeito c debaixo da maior responsa
bilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.- P,1co em 12 de Abril de: 1812. 
-Diogo Antonio Feijó.- Sr:. Francisco Carneiro de 
Campus. 

N. 138.- FAZENDA.-Ku 13 nE ,\nRIL DE 1832. 

Declara que o Decreto de i6 de Setembro de i8i7 ~e refere só
mente ás ordens religiosas, fieanrlo todas as outras eorpora
r,õcs de mão morta sujeitas ás r1i~posir,C.es gerar~ da lei da 
a rnorlízação. 

Bernardo Per2ira de Vasconcellos, Presidente elo Tri~ 
l,unal do Thesouro Puhlico Naciona I, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal rlr 9 do rorrcn tr que se arbitrasse n 
p:Jrr:lmrnlo dr 2 °/,. f[llC' df'Vf'm iiS Mdens re)j~·ioS~S. ll<~ 
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eonforrnitlatlc do Decreto de 16 de Setembro de 1817, em 
d nas pres taçõcs iguacs, c que se lhe declarasse que não 
s;lo comprellcmlidas no favor do mencionado decreto 
outras corpor':1Ções mais além das ordens religiosas, c 
que por conseguinte licam todas as outras, a que cabe 
o nome de corporações de mão morta, sujritas ás dis
posições gcraes das leis da amortização. O que parti
cipo ao Presidcn te da Provincia de ... para assim o fazer 
executar. 

Thcsouro Publigo Nacional em t3 de Abril de 1832.
Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. t:)~).- GUEHRA.- Ku 1:~ DE AIHUL DE :l832. 

Sobre suspeição dos vogaes nos Conselhos de Guerra. 

A Rrgencia, em Nome do Imperador· o Senhor O. 
Pedro li: Faz saber a vós, Commandante das Armas 
desta Côrtc, 8 Província, que sendo-lhe presente em 
Consulta do Conselho Supremo Mil i ta r de Justiça, a que 
mandou proceder sobre o vosso officio de 17 de Feverei
rodo corrente anno, respectivamente ás duvidas que 
occorrem no processo do Conselho de Guerra, a que res
ponde o Tenente Antonio Joaquim Bacellar, e outros, 
e no qual os mesmos réos dão por suspeitos todos os 
membros do Conselho, por isso que se submettiam intei
ramente ás decisõcsJo Poder Executivo, é tal pretenção 
inteiramente imprudente, e injuridica ú face das leis 
que regulam as suspeições postas aos julgadores, e mes
mo inadmissíveis não só pela sua improcedencia, mas 
até porque se oppõem a toda a legislação a que se pode
ria recorrer, e quando o motivo allegado fosse proce
dente, e caso de suspeição, deveriam os réos derluzil-a 
pelos meios ordinarios; e tanto assim deveria ser, que 
sendo ·os Auditores membros natos dos Conselhos de 
Guerra, o Regimento do :1. o de Junho de !678 ordena 
que quando aos Auditores das Províncias se ponham sus
peições para não serem Juizes de alguns soldados pagos, 
de qualquer qualidade que sejam" o Governador das Ar
mas, ou quem suas vezes fizer, as mande remetter a 
quem de direito tocar o conhecimento dellas, guardando:
se a mesma fórma que se observa nos que s~ intentam. 

DECISÕES DE' 1832. 2{ 
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aos Corregedores da comarca, não se deixantlo ao arbi
trio dos réos darem de suspeito qualquer membro que 
compõe o Conselho sem usar dos meios legaes, não po
dendo ter applicação alguma a Lei de 9 de Setembro de 
1830, que sómente rege e ordena a propositura e julga
mento das causas em gráo de revista; e esta mesma só 
autoriza ao réo a recusar dous Juizes, e ao autor um só 
Juiz: Ha por bem Determinar que o requerimento dos 
réos é indeferivel, por ser extraordínarío, e injuridíco. 
Cumpri-o assim. A mesma Regencía o mandou pelos 
membros do Conselho Supremo Militar abaixo assigna
dos. Antonio José de Souza Guimarães a fez nesta Côrle 
e Cidade do Rio tlc Janeiro aos 13 dias do mcz de Abril 
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Je~us Christo 
de 1832. No impedimento do Secretario de Guerra, An
tonio Raphael fia Cunha Cabral, Official-maior, a fiz 
escrever e subscrevi.-Conde de Sousel.-Barão do Pas
sez'o Publico. 

N. 140.- IMPERIO.- EM 14 DE ABRIL DE 1832. 

Sobre o exercicio do cargo de Vereador pelo cidadão escuso do 
mesmo cargo, ou dispensado delle temporariamente. 

A Regencia, em Nome do Imperador, sendo-lhe pre
sente o officio de Vm. datado de 5 de Janeiro ultimo, 
Manda responder-lhe, quanto ao Vereador João José 
de Siqueira Tavira tornar a entrar no exercício de 
suas funcções como tal na Camara dessa cidade, que 
sem duvida, quando qualquer é escusado de servir por 
motivos legaes apontados na lei, jámais deverá entrar 
em exercício ; o que é mui to differen te do caso em que 
qualquer Vereador é dispensado temporariamente por 
motivo sobreveniente, porque então póde entrar de 
novo no exercício, logo que se dê por prompto. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
14 de Abril de 1832.- José Lino Coutinho.- Sr. Felix 
Pereira da Silva, Presidente da Camara Municipal de 
Oeiras. 
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N. 141.- IMPEHIO.-- EM 1() DE ABRIL DE 1832. 

Declara que! os Conselhos Geraes de Provincia não têm autori
dade para)lterar os vencimentos dos empregados da sua Repar
tição. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia o officio 
de V. Ex. na data de 15 de Março proximo passado, 
em que pede esclarecimentos sobre a duvida que se lhe 
otierece, se deve, ou não cumprir a resolução do Con
selho Geral dessa Província que alterou as gratificações 
concedidas ao Porteiro c Ajudantes do dito Conselho, 
augmentando a daquelle, e diminuindo a destes, e re
commendára ao mesmo tempo a V. Ex. sua prompta 
execução: Ha por bem a mesma Regencia, em Nome do 
Imperador, Mandar significar a V. Ex .• que nenhuma 
auto r idade tem o ConselhJ para ordenar-lhe que dê taes 
ou taes gratificações, e muito menos para mandar aug
mentar ordenados, como o do Porteiro, que se acha 
confirmado naquelle lugar; pois quando elle entendesse 
serem diminutas semelhantes gratificações, ou orde
nados, deveria fazer uma proposta, afim de ser sub
mettida á approvação da Assernbléa Geral Legislativa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro • 
em 16 de Abril de 1832.- JoséLino Coutinho.- Sr. 
Manoel Lobo de Miranda Henrirrues. 

N. 1~2.- JUSTIÇA.- Eu 16 DE ABRIL de !832. 

Manda responsabilizar o guardião do convento de Santo Antonio 
da cidade do )laranhão, pelo facto arbitrario da deportação de· 
um leigo. 

fllm. e Exm. Sr.,- A Regencia, em Nome do Impe
rador, Ocanclo inteirada pelo officio de V. Ex. de 11 de 
Fevereiro passado, elo procedimento arllitrario elo guar
dião do convento de Santo Antonio dessa cidade, contra 
o leigo Fr. João do Espirito Santo, deportado por elle 
para o reino de Portugal. ordena que V. Ex. mande 
fazer effec ti v a a responsabilidade daquelle prelado por 
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tão escandaloso facto, passando as ordens que forem 
necessarias para que o referido leigo seja restituído a 
seu convento á custa deste. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 16 de Abril de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Presidente da Província do l\lar;mhão. 

N. 11:3.- ESTRANGEIROS.- El\I Hi DE ABRIL DE 1832. 

Explica a Portaria de 2i de Fevereiro deste anno a respeito da 
concessão de passaportes pela Secretaria de l~strangeiros. 

Em resposta ao officio que V. S. me dirigiu com data 
Je 9 do corrente, e que recebi em 13~ cumpre-mo de
dlarar, que a Portaria de 21: de Fevereiro passado, tendo 
em vista a boa execução do artigo 179 ~ 6 da Consti
tuição, deve considerar-se comprehensiva de todos os 
nacionaes ou estrangeiros, que, com o fim de obterem 
passaportes para fóra do Imperio pela Secretaria a meu 

6'Cargo, pedirem attestaclos ou passes na Intendencia 
Geral da Policia, os quaes se lhes não entregarão ahi, 
sem que hajam completamente decorrido os dias dos 
annuncios que apresentarão feitos em dia rios, de grande 
circulação, c regularmente destinados para semelhantes 
fins. 

Os sobreditos annuncios se poderão dispensar aos na
cionaes ou estrangeiros, que pedirem os attcstados ou 
passes, para haverem passaportes de umas para outras 
Províncias do Imperio, ou aos estrangeiros que sedes
tinarem para o interior delle, attentos os inconvenien
tes que V. S. aponta, e poderão as partes intercss::~das 
acautelar seus prejuízos nos lugares para onde se re
tiram; mas a esses mesmos não póde o Governo dispensar 
os passaportes na fórma do Decreto de 2 de Dezembro 
de !820, até que a A:;sembléa Geral outra causa deter
mine. 

Deus Guarde a V. S.- Palacio do Governo em i o de
Abril de !832.- Francisco Carneiro de Campos.- Sr. 
Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho. 

·A:P.J\:P, ·f\ f'\:.A· rc 
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N. 141.- 1\IAHlNHA.- E~I 16 DE ABRIL DE 1832. 

Deelara que os Escrivães dos navios armados e~Ulo tamlJcm su-. 
jeitos ao que a reipeito dos Commissarios se determinou nos 
Avisos de 2<i de l\Iarço e de H do corrente. 

Em solução ao que Vm. reprcsentúra em seu offieio 
de antes de hontem sobre o objecto dos A visas de 24 do 
mcz passado, e de 11 do corrente, Manda a Hl'gencia, em 
Nome do Imperador, declarar a Vm. que o~ E~cri vãos 
dos navios armados devem tambcm ficar 5ujeitos ao que 
a respeito dos Commi~sarios se determinou nos citados 
avisos; cumprindo que tanto a uns como a outros se 
mande de:-;embarcar quando isso se julgue conveniente 
para a prestação das contas. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 16 de Abril de 1832.
Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. João José Dias Ca
Intirgo. 

N. 145.- IMPEHIO.- E:u 18 DE ABIUL DE 1802. 

lJeclara que os Cimrgiões de Partido das Caruaras l\lnnieipaes 
podem accumular os vencimentos do seu emprego com os de 
encarregado da propagação da vaccina. 

A Regencia, attcndendo ao que lhe representou Joa
quim da Silva Santiago, Cirurgião de Partiu o da Camara 
Municipal da cidade da Fortaleza, sobre a injustiça que 
soífreu, de ser privado da metade do seu ordenado, em 
consequencia do A viso de 9 de Outubro de 1829, pelo 
motivo de ficar incumbido da propagação tia vaccina 
naquella capital e su:1s immediaçõcs., com o vcw~imento 
de 200~000 annuaes: Manda_,em Nome do imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Irn per i o declarar ú 
referida Carnara, que deve ücar sem effeilo a disposição 
do mencionado aviso~ visto que, servindo o supplicautc 
em virtude de uma provisão, de que pagou os compe-
1 en tcs novos direi los, n;lo de v ia ser priva do de parte 
nlgnma do ordrnado que nPIIa :-:c esl al;elerôra. pdo ex c r·· 
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cicio do outro empregú. Quanto porém á vaccinação fica 
livre á Camara pela I:~i ultima do orçamento o ajustar 

.com quem melhor, e mais commodamente faça este 
serviço. 

Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Abril de 1832. 
José Lino Coutinho. 

N. 116.-JUSTIÇA.- E~I iü DE ABRIL DE 1832. 

RecornmenJa aos Presidentes de Provincia que redobrem de vigi
lancia sobre os restauradores inimigos das liberdades publicas. 

Tendo sido communicado a V. Ex., em Aviso de n, os 
acontecimentos do dia 3 do corrente, não tardou mui to~ 
que os restauradores se não julgassem habilitados para 
tentar proclamar a D. Pedro I. Reunidos na Quinta da 
Boa·Vista na madrugada do dia 17, constando a força 
principal de creados de Sua Magestado Imperial, c de 
alguns Guardas Nacjonaes do districto do Engenho Ve
lho, acompanhados de duas peças de pequeno calibre, 
que haviam na mesma Quinta, e de alguns estrangeiros 
e de Officiaes brazileiros tão destituídos de sentimentos 
de honra, que apezar de altas patentes sujeitaram-se ao 
commando do intitulado Barão de Bulow, deste infame 
aventureiro, mendigo, foragido, criminoso, marcharam 
até o H.oeio da cidade nova, donde retrocederam á vista 
da nossa força, que se dirigia sobre elles. A Guarda Na-
cional sempre interessada na defesa da patria, e incapaz 
de commetter indignidades coadjuvada do batalhão dos 
municípaes, que ainda não desmentiu a boa opinião de 
que goza, auxiliada por benemeritos militares; depois de 
algun' minutos de resistencia, os desbaratou completa
mente, sendo muitos os mortos e prisioneiros, escapando 
o resto pelas ma tas e quintas vizinhas; ficando um mu· 
nicipal mortalmente ferido, e um Capitão de cavallaria 
de Minas com braço e perna estragados. Estes perfidos 
espalhados por differentes pontos da capital, seduzindo 
a uns, e atraiçoando a outros pretendiam atacar-nos ao 
mesmo tempo por diversos lados ; mas apercebidos os 
que pretendiam desembarcar foram rechaçados, e presos 
·quatro Officiaes ; entre estes o celebre Conrado. Foram 
conhecidos alguns desses antigos servidores de D. Pe
d.ro, que com tanta razão se in titulam compromettidos., 
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pois que foram a verdadeira causa da ruína daquelle 
Príncipe, que com elles prostituiu honras, e empregos, 
que tanto excitaram a indignação dos brazileiros por suas 
h:üxezas, e atrocidades, mas que se achavam esquecidos 
pela generosidade desses mesmos brazileiros otrendidos. 

Alguns já estão presos; os mais são perseguidos ; nem 
é possível que a ingra Lidão unida á perfldia possa já
mais escapar ao rigor da justiça. l\landa portanto a H. e
gene~ ia, em Nome do Imperador, que V. Ex. descon
fiando inteiramente desses hypocri tas politieos bem 
conhecidos por haverem em outro tempo sacrificado a 
prosperidade do Brazil aos seus capricho~, e interesses e 
que hoje estarão sem duvida ligados com estes ingratos, 
redobre de vigilancia, que tanto maior deve ser quando 
~ão elles os mais encarniçados inimigos das lihehlades 
publicas. E quando não possam ser processados, mas 
hajam sómente sn~peitas de sua conducta contraria aos 
interesses nacionaes, dê parte circumstanciada para to
rnarem-se sobre elles as medidas que a i'alvação pu
blica exigir. 

Deus Guarde a V. Ex. mui tos annos.- Palacio do 
Rio de Janeiro em 19 de Abril de 1832.-Diogo Antonio 
Feijó .-Sr. Presidente da Província de ..•.• 

N. i<Í7.- FAZENDA..- EM 26 DE ABRIL DE 1832. 

Regulamento das Contadorias acompanhado das instrucções para 
a escripturação das Thesourarias do Imperio. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do Tri
bunal do Thesouto Publico Nacional, ordena se observe 
o seguinte regulamento para a Contabilidade das The
sourarias do Imperio: 

Art. L As Contadorias das Thesourarias do lmperio 
serão divididas em duas secções- uma de escriptur<t
ção-outra de contas. 

Art. 2. A secção de escripturação será composta, c 
organizada pela maneira seguinte : 

Art. 3. O Official-maior dirigirá o trabalho da secção. 
e será encarregado de escrever, na fórma da lei, o livro 
jiario, e o mestre. 

f I o I 



Art. !1,. Um dos pdmeiros Escl'ipturarios scr;í encar
rega(lo de escrever a rccei ta, e uespeza elo Thesoureiro 
Geral; e por isso o livro caixa, e seus auxiliares. 

Art. õ. Outro Escripturario será encarregado de es
cripturar os livros auxiliares da receita; o de contas 
correu tes com todos os Collcctores, e Recebedores. 

Art. 6. Outro Escripturario será•encarregado de es
cripturar os livros auxiliares das despezas dos diversos 
Ministerios; e o de contas correntes com todos os Paga
dores elas Repartições, por onde se despendem rendas 
publicas. 

Art. 7. Nas Contadorias Provinciaes, onde pela pe
quena importancia ela renda não houver numero de 
Ofiiciaes sufticientes para esta separação_, poderá a escrip
turação destes livros ser conjunctamente encarregada a 
um só Escripturario, ou ao proprio Official -maior; e 
esta mesma disposição terá lugar na Contadoria da revi
são, onde apenas haverão os li v r os auxiliares da des
peza. 

Art. 8. Outro Esaripturario será tambem encarrega
do separadamente da esc ri pturação dos livros, que forem 
relativos á divida activa, ou passiva, e operações de 
credito nas Contadorias, em que houverem Officiaes bas .. 
tantes para isso, e o trabalho de..-,sa escripturação assim o 
exigir. 

Art. 9. Estes Ofticiaes se coadjuvarão mutuamente; 
e tambem escreverão os livros do assentamento geral 
dos ordel)ados, tenças, pensões, proprios nacionaes, etc. 
nas occasiões, em que estiverem menos occupados. 

Art. 10. Ao Contador compete fazer as nomeações de 
Ofliciaes para os diversos misteres acima indicados; e 
igualmente removei-os a outro destino, quando assim 
exija o bem do serviço. 

Art. i L A ordem da escripturação dos livros da Con
tadoria nas entradas, e sahidas de dinheiro será regu
lada pela maneira seguinte: 

Art. 12. Qualquer pessoa, que houver de entregar 
dinheiro, ou outro algum valor nas 'fhesourarias do Im
perio_, irá primeiro á sua Contadoria; onde pelo Con- · 
ta dor, ou Official-maior, se examinará se a guia, certi
dão, ou titulo de entrega está em fórma legal ; isto é, 
se traz todas as declarações necessarias para a boa es
cripturação, e contabilidade; entregando-se-lhe outra 
vez o mesmo documento com a n0ta de-Conforme F.-; 
ou com as indicações das reformas a fazer, segundo o es
tado, em que fôr achado. 

Art. 13. No primeiro caso a parte irá logo á The-
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~ou r<~ ria, ontlt~ fa rú t'Iltrt•ga do dinheiro ao Thesoureito; 
e da guia, ou titulo, que acompanha a entrega, ao Es
cripturario encarregado do livro caixa, e auxiJiares; e 
f'str, depois de fazer os competentes assentamentos, lhe 
dará um conhecimento, qne sendo assignado pelo The
soureiro lhe servirá em todo o tempo de prova, e quita
cão daquella entrega. 
· Art. 14. No segundo caso, ou a parte reformará logo, 
ou irá reformar o titulo da entrega, conforme as indi
cações, deixando em deposito o que trouxer; e feita a 
reforma, logo que alcance a notn de-Conforme F.- do 
Contador-, ou Official-maior·, praticará o que fica acima 
disposto para eft'ectuar a entreg:1, c haver o seu conheci
mento em fórma regular. 

Art. HL Os pagamentos, que se houverem ue fazer 
nas Thesourarias, devem ser sempre precedidos de or
dem, despacho, ou pedido, mandado cumprir pelo Mi
nistro da Fazenda, ou pelos lnspectores; e estes títulos 
declararão explicitamente os :1rtigos, a que se vai ap
plícar aquelle pagamento: c ser~lo contra-assignados os 
do Ministro pelo Inspector, os do lnspector pelos Con
tadores respectivos. 

Art. 16. Para esse fim as pessoa~, que houverem de 
receber quaesquer valores, apresent:1rão os titulas, ou 
ordem do Ministro ao Inspcctor; c os destes aos Conta
dores respectivos; e só depois de <lS fazcrt~m contra-as
signar lhes serão pagas as quantias dellas constantes nas 
Thesourarias, para o que elle assignará um conheci
mento, que ficará em mão do Thesoureiro, que fizer o 
pagamento, deixando qualquer outro titulo de que venha 
acompanhado, em poder do Escripturario encarregado 
do livro caixa, e seus auxiliares, para os devidos assen
tamentos. 

Art. 17. Nenhum conhecimento valerá, sem que ~eja 
cortado de livros de talões, que o Escripturario encar
regado do livro caixa e seus auxiliares, deve receber do 
Inspector depois de abertos, numerados, rubricados, e 
encerrados; o livro de talões para os conhecimentos 
das entradas, será diverso daqucllc, que fôr destinado 
para o conhecimento das sahidas de dinheiros; elles se
guirão a norma prescripta no modelo n. o t, (")que vai 
junto a este regulamento, c ao passo~ que se forem sa-

(') O modelo n. 0 1, não foi impresso, por te l-o sido o que sob 
n. o iã se menciona nas instrucções. 
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canuo os conhecimentos, o Escriplur.1rio irú rcmt~tttmlo 
os talões ao Inspector para a mais facil Hscalisaç:lo, que 
lhe compele das Hepartições. 

Art. i8. Logo que o Escripturario encarregado do 
livro caixa, e auxiliares, rceeber as guias, certidõe:;;, 
ordens, despachos, conhccimcn tos, 011 outros q uaesq uer 
ti tu los de receita, ou despeza c tiver carn'gado as quan
tias no debito, ou no credito dos Thesoureiros, as levará, 
ou remetterá ao Contador na Contadol'ia, tendo-lhe 
antes aponladG nas costas o numero do conhecimento~ á 
que·eua se refere: c o nome, artigo, ou folha do livro, 
em que fez o assentamento delta. 

Art. 19. O Contador (se lhe parecer) tomará nota da 
guia, ou da ordem em livro, ou caderno particular: 
c em continente as passará ao omcial-maior, o qual, de
pois de abrir as competentes verbas no dia rio, c assen
tar-lhes nas costas o numero elos artigos deite, em que 
ficam referidas, entregarú os tilulos de receita ao Es
cripturario encarregado dos livrüs auxiliares da rccci ta; 
e os titulos dedespcza ao outro encarregado dos livros 
auxiliares da despeza. 

Art. 20. Estes Escripturarios farão logo os seus as
sentamentos., na fórma indicada no plano de €scriptu
ração, tanto nos livros auxiliares ua receita~ ou dcspeza, 
como no de contas correntes, as registrarão nos livro-5 
destinados á este mister; e tinalmcn te, Llepoís de apontar 
nas costas de um, ou outro documento o numel'o das 
folhas, em que delle se faz menção~ os levará ao Contador 
geral para as emmassar, e guardar para sua 1iscatisação. 

Art. 21. Na ultima hora ele tt·abalho do dia, ou quando 
não occorrer trabalho algum, que exija sua presença na 
Thesournria, o Escripturario encarregaJo do livro caix::~, 
c seus auxiliares, depois da conferencia, que deve ter 
com o The~ourciro, irá conferir na ContaJoria com o Of
ficial-maior os seus livros á vista das guias, onlens, etc., 
c do diario; e nessa occasião apontará no mesmo livro 
caixa, ou seus auxiliares, os numeros dos at·tigo:S do 
diario, onde estiverem assentadas as entradas, e sahillas 
de dinheiros nelles referidas. 

Art. 22. Tambem o Contador gerat na ultima hora 
de trabalho, na qual devem !Ser fechadas todas as cntra-

.das, e sahidas de dinheiros na Thesouraria, examinará 
o estado de todos os livros da Contadoria; e poderá reter 
nella. além das horas 9rdinarias~ a todos aquelles Offi
ciaes, que não tiverem concluído o seu trabalho do dia, 
par<J. o fim de o acabar só mente; não consentindo já mais, 
que Hque rm atrazo cousa alguma de um dia para outro. 
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Art. ':2:L Nesta mrsma sec,:ão se formar:i o balanco 
g-eral do armo findo, c o orÇ·•menlo geral do anno fLi
t.uro; as~irn como t.ambem r.odas a:., tabella5 necessarias 
pa r:t a formação da grral., que ~egundo a disposição do 
~rtigo quinze da L~i de r.~, de Outubro de 1831,. devem ser 
aprescn ta das ao Ministro da Fazem\a pelo Contador 
geral. 

Art. 2'l. A ~ec-r,ão das contas nas Thcsourarias do Im
pt•rio ~C~llirão, n·o que lhrs poder ser applicavcl, élttento 
o numero do~ Ofliciacs da Contadoria, as disposições se
guintes~ quf• servirão de regra á Contadoria de revisão. 

Art. 2l'L Um tlos Escripturarios será encarregado da 
rPvi:-ão das contas de receita, isto é, dosCoHectores, e 
Recebedons llas (li versas Provindas do lmperio. 

Art. 2G. ús outros quatro Escripturarios, que restam, 
srrão encanef!ados da revisão das contas das despezas dos 
.Mmisterios, distribuiuas pela maneira segltinte: 

L o Um trrú á seu cargo todas as contas r ela li v as ás 
dcspczas tlo Mini5trrio da Fazenda; 

2. o Outro terá ú seu cargo as contas rclativ3s ao :Mi
nisterio do lmperio, c Guerra; 

:_L o Ütltro terá á seu cargo áS contas uo Ministerio ua 
l\larinha, e Estrangeiros; 

4. o Outro finalmente terá á seu cargo as contas do 
.Ministerio da Justiça. 

Art. 27. Os segundos Escripturarios, que restarem, 
serão repartidos pelas diversas mesas_, acima indicadas, 
segundo a tlispo~ição do Contador, e segundo o exigir a 
occurrencia, e urgcncia dos trab~dhos, de que cada uma 
fôr incnmhida. 

Al't. 28. Emquanlo não houverem na Contadoria de 
revisão contas das 'fhesourarias provinciaes tomadas pela 
maneira prescripta neste regulamento, a dita Contadoria 
se empregará na tomada, e exame das contas já existentes 
nelta ; mas logo que houverem contas formalisadas nos 
termos deste regulamento, preferirão as outras; para as 
quaes o ::!ontador destinará os Escripturaríos, que pmler 
dispensar, aggregando-lhes os Officiaes, que ficarem des
empregados ; e quando estes não sejam suficientes para 
o trabalho, í·epresentará ao Governo para provêr nisso, 
como entender. 

Art. 29. O Conlador geral mndal'<l todos os annos os 
Escriptnrarios encarregados de Gonta~, de modo, que um 
mesmo Escripturario júmais seja encarregado dous annos 
consecn ti vos da revi são das contas Llc um mesmo .Minis
lcrio, repartição, ou res11onsa vel por ellas. 

Art. 30. Dentro Je dou" meze:-, depois Lle tinLlo o anuo 
• 
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Jinanceiro, devem ser rcmcltidas ás Thesourarias pro~ 
vinciacs todas as contas, tan lo pelos Collectores, c Rece
bedores, como pelos Pagadores; e as Thesourarias pro
vinciacs~ tlcn tro de trcs mezes, as rrmetterão tomadas ao 
Tribunal do Thc~ouro; sob pena de se proceder infalli
velmcntc contra os responsa v eis pela omissão, na fórma 
da lei. 

Art. 31. Logo que uma conta fôr remettida de qual
quer Thesouraria provincial, ou tia Thesouraria geral ao 
Tribunal, este em sessão a cntrcgar·á ao Contador, que 
assignará a carga em um livro particular do Tribunal; 
no qual, não só se Jcclarc o titulo da conta, e todas as cir
cumstancias ncccssarias para que clla se não confunda 
com outra, como tambem o dia, o mez, e anno, em que 
o Contador a rrceber. 

Art. 32. O Contador immcdiatamentc irá entregar a 
conta ao E~criplurario, á quem pertencer, attenta sua 
natureza; o qual tamhem assignará a caq:ra della em livro 
partiGular do Contador; no qual, além das circumstan
cias acima referidas, Hcará tamhem em lembrança o nu
mero das folha:;;, c documentos. della. 

Art. 3:L O exame, e revisão ele qualquer conta de re
ceita., consiste em averiguar dos documentos juntos, c 
livros_, com que ella tiver alguma relação: 

l. o Se ella, considerada arithmcticamento, está certa, 
ou tem algum erro ; 

2. o Se c! la, considerada em relação com as leis, é, ou 
não satisfactoria ; isto é, se a venda, de que trata, é, ou 
não autorizada por lei, c ordens de autoridade compe
tente; 

3. o Se clla foi, ou não arrecadada no tempo devido ; 
ou se nisso houve alg-uma fallencia, e porque houve; 

~-o Se ella foi retida nas mãos dos Recebedores mais 
tempo, do que pcrmitte a lei; ou se nos prazos Jegaes 
foi remettida, e etfectivamente entregue na Thcsouraria 
respectiva. 

Art. 34. O exame, ou revisão das contas de despeza, 
consistirá em averiguar dos documentos juntos, e livros, 
que com ellas tiverem alguma relação : 

L o Se e lia, considerada arithmeticamen te, está certa, 
ou errada: tanto no calculo, do que SR recebeu, como 
no do que se despcndeu ; 

2. o Se ella soffrc a comparação das leis, que regulam 
as despezas; isto é, se eram autorizadas por lei, e or-
dens de autoridade competente ; i.· 

3. o Se foram fci tas em seu devido tempo ; ou se nisso 
houve alguma omissão, ou r-rime; c qual foi clle; · 

• 
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4. (l Se er:lm, GU n<io nrrc~sal'ia~, c realmente se fize
ram, ou ~f' são inteiramente ticlicias. 

Art. 35. Alt''m dist'). no exame das contas, tanto ile 
receita, como de despcz:-~, se averig·uar;·, c <l<'clarnrá, se 
clla foi, ou não, apresentada no S<'U <li'vido tempo; c 
neste ultimo caso se ha alguma razão justit1rativa desta 
omis;;ão. 

Art. 3fL As oh~ervnçõrs relativas á certeza, ou erros 
arithmrticos das contas, serão feitas rm papel separado 
daqucllc, que deve conter todas as mais observações; 
as quaes a final deverão ser todas rrsumidas em um re
latorio, que sirva de base á resolução do Tribunal. 

Art. 37. A Contadoria de revisão só tomará directa
mcnte a conta do Thesourciro do Tribunal do Thesouro, 
quanto ás outras particulares das Províncias as deve 
rerer, depois de tomadas pelas respectivas Contéldoriéls 
particulares de11as: as quacs se limitarão a remctter 
as contas recapituladas, e authenticadas com certidão 
dos res(,ectivos Conta dores, e resolução do Inspcctor 
sobre a sua conformidade, ou discrepancia dos documen
tos, a que se refere; remettendo o original dos ditos do
cumentos sómen te em caso de duvida, ou sendo exigido 
pelo Tribunal, r d•·ixando rópi::~ delles nas Thesourarias. 

Art. 38. Os C:ontadores, c Escripturarios encarrega
dos de tomar, e rever qualquer conta, são autorizados não 
só a ouvir ao í·esponsavel por ella, e outras quaesquer 
pessoas, todas as vezes que assim fôr mister para escla
recimento dellas; como tambc-m rrquisitar de qualquer 
repartição documentos para o mesmo fim por intermedio 
do Conta dor. 

Art. 39. Conc1uido o primeiro exame da conta, o 
Contador a entregará a outro Eseripturario; o qual tor
nará a rever a conta, e dará sua opinião acerca das 
observações do primeiro revisor, ou tomador da conta, 
glosando aquellas que lhe parecem desarrazoadas, con
cordando nas que lhe parecerem justas, e addicionamlo 
tudo o que entender necessario para pleno esclareci
mento della, e para a boa decisão do Tribunal. 

Art. ~O. Tanto o Escripturario, que examinar pri
meiro, como o que examinar depois a conta, a assigna
rão antes de entregai-a ao Contador; o qual, depois de 
novamente revel-a, e assignal-a, a apresentará no Tri
bunal, na fórma da lei. 

Art. ~L Não obstante a primeira resolução do Tri
bunal, poder-se-ha proceder a uma nova revisão da 
1'onta na Contadoria, se se acharem novos documentos; 
e jg·ll<llmente llavrrú ln!j;tr a unn nova reri~ão toda a 
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vez, que se Jcscubra falsidade, dolo, ou omissão na pri
meira, e esta será feita por outrosOfficiaes da Contadoria, 
debaixo ua immcdiala direcção, e fiscalisação do Inspec
tor. 

Art. 4/2. Touos os documentos aprrscntados para a 
tomada, exame, c revisão de alg-uma conta serão golpt•a
dos pelo Official ua Cont:H]oria, que os examinar, ao 
passo que os fôr vendo, se os julg-at· legaes . 
. Art. .í3. ·A conta de radd Recebedor, ou Pagador de 

d mheiros publ icos, Jeve sPr formalisada á maneira de 
n ma conta corrente; do lauo esquerdo estará a relação 
das quantias recebidas, e do outro a uas quantias entrc
~wes ou despendidas, rl'feri mlo-se cada parcella tanto 
do- De) v e- como do- Haver- ao numel'o da guia, do 
conhecimento, recibo, ou livro de talão, que a approva c 
sustenta. 

Art. 44. O trabalho da Conta!loria principiará im
preterivelmente ás nove horas do dia; c af)uelle Olllcial., 
que nella não cstivl'r nessa ccrasião perderá uma quota 
de seu ordenado correspondente a um dia inteiro, ainda 
que depois appareça. e trabalhe na mesma Contadoria; 
e esta quota será repartida pelos que se mostrarem 
pontuaes, seg-uindo-se para esse fim o que está disposto 
na Lei de 4 de Outubro de 1831 arts. 101, e 103. 

Art. 45. Os Inspectores das Thesourarias do lmperio 
ao passo que na applicação deste regulamento forem 
descobrindo inconvenientes, ou lacunas, darão parte 
ao Presidente do Tribunal, para que dê a providencia, 
que o caso pedir. 

Art. 46. Ficam revogadas todas as ordens, instruc
ções, e regulamentos, que forem oppostos ao presente. 

Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1832. -Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

lnstrucções para a escrít)lur·ação das Thesourarias do 
lmperio. 

GENERALIDADES. 

Art. 1.0 Os princípios de escripturação dos livros por 
partidas dobradas são simples • 
. I. o Eserever tudo o que se faz, e sómente o que se 
ta z. 
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2. '' Nada ass1~ntar sem primeirú Jisling·uir dou.~ 
agcn tcs da operação. 

Art. 2. o 'foua a operação em contabilidade é neccssa u 

riamente composta; cada opet·ação põe dous interesse3 
em opposição; a mesma operação obriga um, e deso-
lJri~a outro. • 

Art. 3.0 Por isso é facil de comprehender-se 0 como, 
e o pm·que a escripluração por partidas dobr~tdas deve 
forçosamente indicar em toda a operação pelo menos 
um devedor, c um credor. 

Al't. 4. 0 Na linguagem, ou nomenclatura da escriptu
ração dobrada dá-se o norne de devedol' não só á pessoa 
que deve, ou recebe alguma cousa, como tambem a 
qualquer cousa, que entre em poder de alguem, e até 
mesmo ao titulo, ou motivo pal'ticular, por que uma 
cous1 sahiu do poder de alguem; e dá-se o nome de 
credor não só á pessoa a quem se deve, ou que entregou 
alguma cousa, como ta miJem a qualquer cousa, que saia 
do poder de alguem, e até mesmo ao titulo ou motivo 
particulu, por que uma cousa entrou em poder de 
alguern. . 

Art. 5. o Alétn destes principias, que são para assim 
dizer a chave da escripturação dobrada, ha uma parti
cularidade mais, e é, que a pessoa, ou Repartição, cujos 
livros se tratam de cscripturar, é designada pela pa
lavra- Caixa- todas as vezes que se recebe, ou paga 
dinheiro de contado. 

Art. 6:o Os exemplos seguintes mostram praticamente, 
o que fica acima estabelecido. 

I. o EXElUPLO. 

Pedro deve uma divida a uma Thesauraria, ou a seu 
Thesoureiro. 

Devedor. 

Pedro, que é, quem deve. I 
Credor. 

Thesouraria, ou seu Thesou
rciro, que é, a quem se deve. 

2. 0 EXE:\IPLO. 

Pedro recebe uma quantia de dinheiro na Thesou .. 
raria, ou do Thesourriro de lia. 

Devedor. I Credor. 

Pedro, que é, quem recebe. Caixa, que é, quem entrega 
o dinheiro. 

I o ~> 
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;L 0 EXEMI>LO. 

Pedro vende uma lett·a a uma Thesouraria, ou ao seu 
Thesoureiro. 

• Dcved01·. I Credor. 

Letra ou obrigação a vencer, Caixa, que é. quem deu o di-
(jUe é a c ousa que entrou. nheiro por e lia. · 

Pedro compra uma letra a uma Thesouraria, ou a seu 
Thesoure i r o. 

Devedor. l Credor. 

Caixa, que é, quem recebeu o Letra ou ohrhração a vencer, 
dinheiro. que é a cousa, que sahiu. 

4. 0 EXEMPLO. 

Uma Thesouraria paga despezas de um dos Minis
terios. 

Devedor. Credor. 

Ministerio .............. que Caixa, que é, quem entregou 
é o titulo, ou motivo da sahida a díta quantia de dinheiro. 
do dinh~Iro. 

Uma Thesouraria recebe uma quantia de dinheiro 
proveniente de importação, ou de qnalquer outro titulo 
de contas do livro mestre. 

Deved(Jr. I Credor. 

Caixa, que é, quem recebeu Direitos de imp&rtação, que 
o dinheiro. é o motivo da entrada. 

Art. 7. o Os livros necessarios nesta estTi pturação são: 
1." Os de Caixa, ou de receita e despeza do Thesou

reiro, que mostram tudo, o que elle recebeu, ou pagou 
em cada dia, com distincção das especics, ou valores, 
em que se effectuaram essas operações. 

2. o Os de contabilidade, ou dwrio, mestre, e seus 
auxiliares; o primeiro dos quaes apresenta em ordem 
chronologica não só a5 operações do Thesoureiro, como 
as simplesmente de ordem, ou correspondencia relativa 
á receita ou despeza ; o segundo cbssitlca todas as ope-
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rações do diario, Jebaixo de eerto;-; titulos geraes dt• 
conta, que são incli viduados nos I crcciros, c que por isso 
são chamados auxiliares, 

Art. 8. o Além destes elevem ter :-ts Thesourarias 
outros, que se chamam de assentamento segundo a lei 
de sua c reação, e por isso estat; instrucções viio d iviclirlas 
em tres partes, em cada uma das quaes se tra Lar á de 
um jogo particular dos livros acima referidos. 

PAHTE PRIMEIRA. 

l .. ht•os de ~ai xá, ou lle re~eita e tlespeza do Tllesoureiro o 

Art. i. o Nas Contadorias das Thcsoura rias do Imperio 
haveriio seis livros de receita c ~lespeza do Tltesoureim; 
um maior com o nome de caixa, e cinco mais pequenos. 
os quaes todos serão :abertos, numerados, rubricados, c 
encerrados pelos Inspectorcs, ou pelo Presidente elo Tri
bunal conforme pertencer ou a uma Thcsouraria pro
vincial, ou á geral. 

Art. 2. o O primeiro destes livros é destin:Hlo a toda 
a moeda effectiva; o segundo ás letras e ollrigações a 
vencer; o terceiro aos bilhetes da Alfamlega~ onde os 
hoúver: o quarto ás letras e obrigações a paga~ r; o quinto 
aos outros etfeitos, ou valores~ 1ue entrarem, ou sahirem 
das Thesourarias pertencentes á nação ; o sexto a toda 
a moeda, títulos, ou eift~itos, e outros valores postos em 
deposito, ou em caução do pagamentos futuros. 

Art. 3. o O segundo, terceiro, quarto, c quinto destes 
livros jogarão com o primeiro, ou caixa, i~to é, ao pas
so, que se forem cobrando, ou pagando :1s obrigações a 
vencer, ou a pagar, e ao passo que se forem venrlenuo, 
ou reduzindo a moetla efiectiva os cffeitos~ os outros 
valores dar-sc-lhes-ha sabida no seu- Haver-, e en
trada, ou sahida da moeda realizada no- Deve ou Ha
ver- do referido livro caixa, ou de rccei ta, e despeza 
cffecti v a do Thesou rei r o. 

Art. 4. o Cada folha dos livros de caixa, ou de receita 
e despeza do Thesoureiro, á excepção sómente do livro 
elos depositas., e cauções, abrangerá duas paginas, ou 
laudas, por cima da qual, e em toda a sua extensão estará 
esc ri pto o nome do Thcsoureiro, a que dizem respeito 
as addições do livro ; a primeira destas paginas, ou 
laudas á esquerda é destinada para o assentamento de 
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tudo quanto entrar, c terá a inscripção- Deve;- a sp
gunda porém á direita é destinada para o assentamento 
de tudo,(juanto sahir, c lerá a ioocripção-Haver-; mo
t.elos n. 0 ' 1~ 2, 3, 4. 

Art. v. o C:-tda pagina do livro caixa será dividida por 
linhas verticaes em sete columnas ; as quatro á direita 
para a distincção das especies de moeda~ que se receber, 
ou pagar segundo a disposição da Lei de 4 de Outubro 
de 1831, isto ó, -ouro- prata- cobre- notas; a do 
centro para a declaração por extenso das quantias, re
cebidas ou pagas; nomes dos que receberam ou pagaram, 
c referencia do numero da guia, conhecimento ou 
qualquer titulo de receita c despcza, a que se refere 
aquelle assentamento ; das duas ultimas á esquerda uma 
para a numeração dos artigos ou partidas de receita ou 
despeza; outra para o numero do artigo do diario, para 
onde se pa~sar a verba : modelo n. o 1. 

Art. 6. o Cada pagina do livro de letras e obrigações 
a vencer ou a pagar terá cinco columnas; uma para o 
numero do artigo do diario, para onde se transferirem 
os assentamentos, outra para a designação do dia do 
vencimento a cobrar, ou a pagar; outra para o numero, 
que trouxerem, ou que se lhes puzcr na occasião ; outra 
para o nor11e do titulo, ou obrigação, c da pessoa, que 
deve pagar, ou receber da Thesouraria a quantia dellc 
constante; outra finalmente para a indicação das quan
tias em algarismo : modelos n. os 2, 3. 

Art. 7. o Cada pagina do livro dos effeitos, ou outros 
valores será dividida em tres columnas; uma para a 
indicação do artigo do diario, para onde se transferir a 
verba ; outra para a quantidade do·effeito, ou valor em 
peso, ou outra medida ; outra para as explicações de 
todas as circumstancias relativas a sua entÍ'ada, ou sa
hida; além disto cada folha deste livro será sómente 
destinada á uma e3pecie de effei to, ou valor : modelo n. o 

4. O livro dos depositas, e cauções seguirá emquanto ás 
columnas a norma do livro antecedente, mas poderá 
tambem ser escripturado conforme o modelo n. o 5. 

Art. 8. o As verbas de receita e despeza de q ua I quer 
dos livros caixa, ou seus auxiliares serão assignadas as 
primeiras pelo Thesoureiro, as segundas pelas partes~ e 
ambas pelo Escripturario, que as escrever; e além 
disto todas as de um dia, terão a sua data. 

Art. 9. o Na ultima hora do trabalho do dia o escrip
turario encarregado do livro caixa, e seus auxiliares 
sommará as entradas, e sabidas de dinheiro, ou qualquer 
titulo\ p, valor não ~ó para assentar o produ c to das par-
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cellas no fim Lla pagina estando já ella cheia, e transpor· 
tal-o á seguinte, como tambem para de sua combinação 
deduzir o saldo, que sendo possível será verificado, c 
posto em papel separado para ser apresentado ao Mi
nistro., ou ao Inspector na manhã elo dia seguinte. 

PARTE SEGUNDA. 

l)iar·io, mcsti·c, e seus auxiliares. 

CAPITULO I. 

D!l DIARIO • 

.Arl. 10. Em todas as Contadorias das Thesourarias 
do lmperio llaverú um livro dia rio, em CfUC se assentem 
por ordem cltronologica não só touas as operações ua 
caixa, corno lambem as puramente ele ordens, ou cor
rcspondcncia relativa á receita, ou despeza. 

An. H. Este livro será di viclido em cinco columnas 
como o modelo n. o 6, duas para os numeras de seus 
artigos, c cbs folhas do livro mestre, para onde pas
sarem, uma para exposição de todas as circumstancias 
essenciaes ela operação, duas para os algarismos parciaes, 
e totacs. 

Art. 12. Este livro será cscripturado por artigos 
numerados, da lados, c precedidos da indicação dos 
agen tos da operação, os quacs podem ser : 

1. o Ou um sú devedor, c um só credor; 
2. o Ou um só devedor, c muitos credores; 
:L o Ou um credor, c muitos devedores; 
cl. o Ou muitos credores, c muitos deYcdorcs ; 
Art. 13. Essa indicação dos devedores c credores, 

s1~r;·, roncebida em uma formula geral pela maneira 
seguiu te: 

Para nm só dev~~~lor, e um só credor a formula é: 
Tal pessoa ou c ousa deve réis.. . . . j~ 

A' tal pessoa ou c ousa. 
Para um só devedor, e muitos credores a formula é : 

Tal pt•.ssoa ou eousa deve róis, .. , , ~~ 

A d 1 Y«'.n~o-:. 
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1;)0 DECISO!~~ 

Para muitos devedores, c um só credor a formula é: 
Di versos devem réis............... 7~ 

A' ta! pessoal, ou cousa. 
Para muitos devedores, c muitos crcuores a formula(~: 

Di versos devem réis.......... . . . . {) 
A' llivcrsos. 

Art. 1~. A padicula-A-scmprc distinguir{l o uc
vedor do ercclor ~ e o Official encarregado ela escrip
luração do diario deve evitar, o mais que lhe fôr 
possi vel, a ultima formula, não só porque é opposta á 
dareza, como lambem porque exige uma forte attenc;ão 
r a r as vezes conciliavcl nas r e par tições publicas: onde 
muitos trabalham. 

Art. 1;). Os agentes das operações, ou como devedores, 
ou como credores podem ter di vcrsissimos nomes de
rivados, como dis;;emos no principio, já da pessoa, que 
deve, ou (~devedora ; já da pessoa que recebo ou entrega 
alguma cuusa ; já da mesma cousa recebida ou entre
gue, etc., ete., mas ellcsnasTilesourariascloimpcl'iose 
limitarão aos seguin tcs, cm(JUanto não Iwuver uma 
urgen to necessidade de os augmcntar. 

NO.\IES DOS AGENTES_, OU TlTULOS DE CONTAS. 

1.° Capital, ou rendimentos applie:u!os. 
':!.° Caixa. 
3. o Letras e obri!.tarões. 
!t,. o Outros V3lores': · 
r->." Importação-anna 18 ... . 
().o Exportação-anna 18 ... . 
7." Henda lançada da villa de .•.. anno 18 .... 
8. o Benda não lançaua da vHia dP .••• anno 1l; ... . 
9. o Entradas extraordinarias da villa de .... l8 ... . 
lO. EmpresLimo contrahido com .... ou em .•.. 
H. Supprimentos de fundos. 
12. Sobras ela província de .... anuo 18 .... 
13. Dispensas de pagamento de .... 
1~. Remessas para .... 18 .... 
H). Hcsti tuic;ões. 
lo. Despezas de cxt~cção. 
17. Despeza do Ministerio .... 8/~ geral 
18. Oespezas do Ministcrio ..• s;c provincial. 
19. Despezas extraordinarias do Minist('rio de ... 5/c 

g-eral. -
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~0. Uespezas exlraonlinarias do .Ministe1·io .... ~1c 
provincial. 

21. Credito supplemcntar do .Ministerio .... 
22. Thesouraria da Província de ..•. 
23. Thesouro Nacional c Imperial. 
24. F .... Collector de .... 8/c corrente. 
~l'i. F .... Pagad.or de ... 8/c corrente. 
26. Divida activa,ou pas~iva de 18 .... 
Art. 16. Haven1o necessidade de mais algum, ou 

alguns títulos de contas~ o Official-maior da Contadoria, 
que der pela falta,dc accôrdo com o Contador os abrirão 
provisoriamente nos livros, segundo os princípios de 
t•scripturação por partidas dobraJas, dando imme
dia tamen te parte ao Contador gera I do Thesouro, que o 
approvarú, ou reprovari1~ segundo lhe parecer bem, c 
que em consequencia fará as participações necessarias 
ús outras Tllesourarias, para que se não altere júmais 
a cscriptnração, sem tornar-se uniforme em todas ellas. 

Art. 1.7. A primeira operação, que deve cscriptu
rar-se em um diario, que principia, é o saldo ou dcficit, 
que der o balanço do semestre, ou anno tindo, c que 
passa para a conta do armo corrente pela maneira se
guinte: 

Saldu. 

Caixa c/u dev(~ réis S 
;\' Cai\a c[v pelo qlll:, cL1;. 

Caixa <'/v deve réis S 
A' Caixa cfu pela maior des

peza, eLe. 

A formula c;u quer dizer conta nova, isto é, do semes
tre, ou armo~ que pr·incipia; c a formula e;v quer dizer 
conta velha, isto ó, do semestre, ou anno que acaba. 

Art. HL lmmediatamcntc seguirão as outras opera
ções, que forem tendo lugar na Thcsouraria, cuja maior 
difficuldade consiste na resolução do seguinte problema: 

Dada uma operação, c conhecidos os nomes de seus 
agentes, achar qual é o devedor, c qual é o credor. 

Para facilitai-a indicaremos aqui as operações mais 
ordinarias de um·1 Thesouraria resolvidas segundo os 
principias estabelecidos. 

COBRANÇAS. 

Uma Thesouraria recebe uma !juantia em dinheiro, 
letras ou valorf's ú titulo til' ,~mprestimo ou r,•nda. 
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Devedurcs. 

Caixa Pt•lo diuheiro 
Pelos títulos. 

Letras e ohrigações. 
Pelos etfeilos. 

Outros valores. 

N. B. Além desta verba será 
hom para pouparem-se livros 
de contas correntes, que se 
ah1·a logo uo diario, outra 
verha em que se debite um 
ou mais dos títulos se:,wudo 
as entradas, c se credite á 
pessoa, ou repartição que, ou 
por cuja ordem se fez a r·c
mcssa. 

Crcdurcs. 

Importação ou 
Expm·t:H;ào ou 
n(•nda lançada á vilb 
de ........ 18.... 011 
I\enda Uàu (au~,:ada da YiJla 
1lc ........ 18.... ou 
Entradas t'Xtta onliuarias 
.•...... 18 .. ·.. ou 
Emprestimo coutrahido eom. 
..... ou em ........ lS ... 1!11 
Supprimeutos de fundo!;; .•... 
18.... oll 
Sobras da ............ 18 ...• 
Dividas :uliva :, ....•.. 1S .... 

I'AG.\ME~TOS. 

Uma Thcsouraria entrega alguma r1uantia em di
nheiro, letl'as, on valores a titulo de emprcstimo ou 
pa·ja mcn to. 

Dcvedorc.'J. 

Emprcstimo feito a F ....... . 
Supprimentos de fundos. 
Hestituições ................. . 
De . .;pezas do i\linistnio ..... . 

5 /c ~:;cral 
llll' m... s1c provinda I 
Besrczas extraonlinarias 
Credito supplcmrntar 
Divillns rassivas do annode ... 
Sobras da Província de .....• 

18 .... 

Credorl!s. 

Caixa 
Letras c obrig-ações 
Outros valores. 

N. B. Além desta verba ser<Í 
bom par·a pouparem-se Jivros 
auxiliares de contas correntes, 
que se abra lo;.w nndiar·io outra 
verba em que se eredite qual
quer·, ou quacsqw~r dos titulos 
aei ma, c se debite a pes~oa , 
que rceebL~r o pagameuto, o11 
por cuja or!ler11 clle se fez. 

Art. i8. Além destas operações as The5oura rias terão 
algumas vezes de vender, comprar, ou trocar valores, 
assim como de sacar, cobrar, vender, comprar, pro
testar, recambiar, aceitar, ou pagar letras, c obrigações; 
o cliario, c livro mestre deve comprehender lambem 
estas operações cscripturadas, segundo os princípios, c 
exemplos acima, dando-se parte ao Contador geral das 
fórmas adoptaclêls, para que elle possa bem liscalis:tr ;1 

sua uniformidade em todo o Imperio. 
Art. 19. A conta capital da cscripturação de IJUalriucr 

Thesouraria devia segundo a pra !.ica geral do rommerr:io 
ser aberta no prineipio do diario, ma:-~ como o capital 
das Thesourarias ~·ompõe··se d1' rendimento~., 'I"'' nãn 
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''~ a!'!Lttll coiJrat:us no print·ipio do semt•:;l.re, ou do aJIIlo., 
ma:o; se arrecadam pelo decurso dcllc~ e só no fim se póde 
saber com certeza o seu prod uc to, por isso só en t:io se 
abrirá essa conta pela maneira seguinte: 

Art. 20. No fim dt: cada semestre sommar-sc-hão 
lodas a::~ entradas, quo provierem dos mesmos títulos de 
conta; c o mesmo se praticará a respeito das sabidas, ou 
dcspezas; e abrir-se-hão as duas contas seguintes: 

l,a 

Diversos devem réis .• s (Totalitlatle das entradas.) 

A capital on t•entlimcnlos :II)PlieadtH. lmportaneia das eutradas 
do passado semestre. 

A' saber: 

EmiH'cstimo contra h ido com F .... ou em...... H 
Heecita cxtt·aonlinaria.. .• . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . S 
Renda lan<,~ada .................... , • . ... .. . .. .. S 

I!) 

Capital, ou l'I~IHlintentos applicatlos dcrt~lll I'éis. S 
(Totalidade tias sabidas.) 

A' diversos. Impo,·t.ancia tias dcspezas feitas 110 passado se
hiCSlt'e, 

A' saber: 

Pre-.illencta da Pt·ovineia....................... S 
nespezas extraordinal'ias....................... s 

E finalmente, comparado o total das cn tr:ulas com o 
iotal das sahidas? tcr-se-ha o saldo, ou deficil. do se
:~·estrc, o qual passa para o segundo pela maneira indi
r tda no art. 17 

Art. 21. E' verdade~ que ainda quando se não tenha 
ingo no principio do semestre, ou anno, conhecimento 
'n capital efTectivo, e certo, com tudo tem-se o presu
i':ido, que se pódo ded1Jzir já da lei tlo orçamento da 
;·,·mla, jú do3 lançamentos, c estimativas, etc. etc., mas 
· .. mo tudo isto ú muito variavel, seguir-se-ha o que 
d1 a acima disposto, emquanto se ntlo mel hera o nosso 
'stema dt• imposiçõt's., r, drspPZ:lS. 
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CAPITULO II. 

LIVRO MESTRE. 

Art. 22. Em cada Contadoria das Thesourarias Pro
vinciacs, c na do Thesouro Nacional, haverú um livro 
mestre, onde se reunam c classifiquem segundo a sua 
nai.vrez:-~, ou denominação, to(las as contas do diario. 

Art. 23. C~ula laucla <leste livro scrú dividida em seis 
columnas verticaes, uma para o anno, e mcz, em que 
teve lugar a opcraçâo, outra para a data do dia, outra 
para o nome da pessoa, ou cou~a devedora, ou credora, 
outra para o numero Jo artigo do diario, onde se acha 
a conta, outra para os estornos, outra finalmente para 
as quantias. 

Art. 24. Cada folha deste livro abrangerá duas laudas, 
uma para o-Deve-: e outra para o-Haver-de catla 
titulo de conta, o qual será cscripto por.cima das duas 
laudas, em que estiver o seu-Deve-, e o seu-Haver-, 
p:~ra onde passarão todos os dias as operações activas ou 
passivas do diario, que lhe disserem respeito. 

Art. 2~). No principio do livro mestre haverá um ín
dice alphabetico destinando-se uma folha a caJa uma das 
Jetr·as, e lançando-se nella o titulo ele conta, que a tiver 
por iniciativa, com referencia ás folhas, em que estiver 
o seu Deve, e o seu Haver. 

Art. 26. O balanço deste livro será feito pela ma
neira seguinte: dividir-se-ha uma folha de papel em 
cinco columnas; na. primeira se assentarão em rol to(Jos 
os titulas de conta do livro mestre: na segunda as quan
tias do seu Deve; na terceira as quantias do seu Haver; 
na quarta os saldos devedores; na quinta os saldos cre
dores de cada titulo de conta. 

Art. 27. Dispostas as co usas por esta maneira jun
tar-sc-ha aos saldos deveflores o dinheiro, que existir em 
caixa, c aos saldos credores o deficit em que elle se 
achar; e então sommadas todas as parcellas destas duas 
columnas, a igualdade das sommas mostrará a exactidão 
da escripturação; o saldo, ou deficit, que der o livro 
mestre na caixa, deve conferir tamhem com aquclle, 
que der o diario; para este balanço saldar-se-hão com a 
de rendimentos applicaclos todas aquellas contas, que 
o não poderem srr de out!'.1 maneira : modelo n. o 7. 
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CAPITCLO 111. 

Ll\HOS AUXILIAREs. 

Art. !8. Cada ConLtdot·ia g"t~ral da Província ter;i ll't'~ 
lin·os auxlliares para a sua rPceita onlinaria~ e um para 
a e\traonlinaria; a Contadoria da revisão porém só ted 
o Je receita cxtraordinaria. 

Art. 2!J. Um dos liYros auxiliares da receita onli
naria é drstinaclo ú individuação da conta importa~:ão e 
I'Xportação; outra para a da n~nda lançada; outra para 
a da renda nâo lanrada, que formam títulos geraes da 
1~onta do livro 1liario, e mestre; o livro auxiliar da 
<~onta geral receita extraordinaria dos mesmos diario e 
mestre indivicllla os nomes da renda nellc incluülos. 

Art. :10 Os livros auxiliares de receita ordinaria 
serão escripturados pela maneira srguinte: cada uma 
<le suas paginas será dividida em cinco columnas por 
linhas verticnes~ tres á direita, uma larga no centro~ c 
outra á margem esquerda. 

Art. 3l. No alto ela pagin:-~ assim dividida se assen
tarú o nome de urna das imposições (lo seu titulo geral; 
e em uma das columna~ á direi ta o to ta 1 da sua impor
tancia no anno, deLluzido ou dos lançamentos~ ou de 
orçamentos sobre os pro1luctos dos tres annos ante
riores, termo médio: fazendo-se menção na columna elo 
centro elo modo, e documentos justifica ti vos tlaquclla 
estimação, e pondo-se antes de principiar esta verba ú 
margem a palavra-- Deve-. Na folha relativa á decim5, 
ou outros impostos, de quo no principio do anno apenas 
se tenham os lançamentos de um semestre, deixar-se-ha 
campo sufficiente para a verba do segundo, quando se 
poder abrir, antes de se principiar o assentamento das 
cobranças. 

Art. :12. Depois ele prcparauo ;;tSsim o livro, hir
se-hão lançando por baixo da verba, ou v e riJas do orça ... 
monto, as das cobranças, que se forem entregando, 
relativas á imposição inscripta na pagina, havendo cui
(lado de pôr no principio clellas a palavra- Haver- na 
columna da margem á csqucnla, e de assentar em alga
rismos o liquido, c despezas da percepção nas duas 
outras columnas it dirnita fóra daqurlla, r,m qtH' <'stivor 
n orçamento. 

DECbÜES DE f83:2. 24 
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Art. ;)~L No 1im do :Inrlo, 011 qua11do 11s Colll·clor~·~:., 
c outros rerreptorrs IIouHr1·m ele cbr ronlas na I'Mma 
das leis, e reg·ui:Jmrn los, son1mar-sc-hiTn todos os des
pachos da Thcsourari:1 para dispensas, diminuições ou 
reposic:õrs de Jlag-amen Los de con trilmiçõcs lanc;adas, r 
as quantias rccPhitlas. letras a Ycncrr, etc. das contri
buições, dt~ que ;1pcnas houver lJma cstima<;iio, ou 
orçamento no principio do anno, por ~cr impratieavt'l 
o seu lancamrnto ~c deduzida esta somm:1 do orcamrnto 
presumiffo, :1ssrntar-sc- ha no fim, c na columna j')ropria, 
o computo real da imposi<:âo n:1qurllc :mno, do qual, 
ahatido o que cstiVI'I' rrrolhido ao cof'rr, restar:'! o de
bito atrazado, que passar{} para o seu livro de dividas 
activas, com as refcrrncias ncccssarias para cl:.1reza, 
e hoa eontaJ,iliu:~clc. 

Art. :14. Os livros auxiliares tle rendimento t:1mhem 
se podl'rilo cscriplurar em fórma dn ronla corrente, 
pondo-se o -Deve- em nma p:1gina, c o -H:ner- em 
outra~ c muito principalmente a respeito das contri
buições, rujt1s lanç;.rnc'ntos se fnzrm por semestres~ ou 
no mesmo armo da cobrança, qnando ao trmi10 de dar-sr 
principio á sua cscripturaçiio não tenham chegado 
tcuos os lançamentos, de que se possa deduzir a tal 
imp'Ortancia da imposic:ão no anno: mas só este incon
veniente, ou outro de semelhante natureza, relevarú, 
para que as Contadorias se afastem da norma acin!a 
prescripta, c que vai praticamente demonstrada no mo· 
drlo n." 8. 

Art. 3~. Por este modo se escreverá o livro auxiliar 
da receita extraordinaria de catla uma das Contadorias 
geraes de Províncias, e da revisão, abrindo-se em su:1s 
folhas cont3s dos diversos annos, credores desde o mais 
remoto, c outras particulares para juros, ou premias pcr
c.ehidos por estas quantias, assim como para quaesquer 
outros lucros evcntuaes, c adoptamlo-sn inteiramente, 
com as modHicac:õcs nceessari:1s, o modelo acima. 

Art. 36. Os livros auxiliares llc dcspcza serão tambcm 
divididos em columnas como os ela receita; mas em 
lugar de cinco terão apenas quatro; supprimitla a de 
dcspezas de percepção, que têm estes por lhes não ser 
mister, e trocauo o nome de ca(la ramo de imposição 
por um das despezas orçadas na Lei do orçamento do 
annp, como se póde ver no modelo n." 9. 

Art. 37. Os livros auxiliares da despeza devem ser 
seis nas Cont:~dorias geracs de Pcovincias, e seis na de 
revisão, cada um dos quaes servi6t para a individuação 
de um dos títulos g-rraes dr ronta do diario, P livro 

• 
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li IC :! l'J- lrnperío- .I ust Í1.::l -·- )briuha- G Ltl~l'l'a- Fa
zcrtd:t- Estrangeiros. 

Talvez estes livros s1~ pu:-:sam reduzir a trcs nas Tlle
sour·arias provinciaes: e a qllatro na Tllesouraria geral, 
poupando-se os qne tlizcmrespcito a Guena e Marinha, 
porque Ll•ntlo cllcs em vista intlividuar· as despeza~, 
pelos pedidos dos Ministro.:., n;lo acontece assim uestes 
dous ultimos Ministerios, que pe,Jem Jiulwiros sem 
individuação alglllua, Jando a final jJOrém a conta dos 
artigos, em que o desperHh'rão. 

Art. :J8. Os títulos dos artigos de dt~speza devem sc
~uir a nomcuda tu r a cstalwl<·i-ida ua Lei annual do Or
;;;nnr•nto de todas as llcspozas do Imvcrio. 

CAPITl!LO l V. 

Al'l. :m. Toda a vez que :-:e r!H~gLH' a eoulw~··cr, quu 
houve ur11a dupli~~ala, ou outro erro 110 diario, ou livro 
mestre : v. g. se acontecer, que se de!Ji te uma con léi, 
que devia ser credita~la, ou que se credite uma, que 
devia ser debitada, a emenda consistir;'t em b:tlaneear o 
cHl'ito de um tal erro por um artzgo contrario, o fJUal 
serú escripto em todos os livros ue contabilidade_, qur~ 
:-:<111 diario, lllt'Stre, c auxzli;m~s, ttul:tndu-se t>sta cir
('.umsLtneia nas rerlus para qtu~~~ final >;C puss.1 eonlwe<'r 
o ver,laüeiro est:l~lo das coulas; c esta opura<:·:lo si' rltama 
Ullt e..;lurno. 

PAHTE TEitCEIB1i. 

C.\PlTULO I. 

.\ri. 'tO. Eu1 Luda:--; a:; Coutadon;1:-: das Thesourarias 
provir1ciacs, e na de rcvisjo do Trilm11al do Thesouro 
lraHrJ:o mais duus livros~ um para o assentamento d;; 
divida activa~ outro para o assentamento da <li vida pas
siva, ou só da Província, ou do Impor in. 

Art. t,I. (}Hla fo]ha do livro da divida activ~ abran
g(~r;·, duas paginas, as qttaes ambas serão divididas em 
nd li tll!las VI' I'' inw.:. suhd i Vi'! idas ri li' I i nhas transver-
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::i<tes; na primeira columna vertical ú es<1uerda ('sae
ver-se-llão os annos de 1831 por diante ; e o mesmo se 
praticará por cima de toda a folha na fónna do moLlelo 
n. o 10. 

Art. 42. Cada folha ~crú destinada a uma espeeie de 
reuda, ou titulo ele Llivitla; e em frente do primeiro 
auno escrevcr-sc-ha totla a divida existente até então~ 
e dahi em diante se irá escrevendo na direccão verti
cal todo o accrescimo 1 e na direccão transvc,:sal ioda a 
uiminuição que fôr tenJ.o a divida "annualmente. 

Art. 43. Cada folha do livro da divida passiva terá 
somente uma pagina~ a qual será dividida em cinco 
columnas, na fórma do modelo n. o H, uma para o mez, 
outra para a data do dia, outra para a cópia dos docu
mentos ou titulos da divida, outra para as quantias, 
que se pagarem em dinheiro eiTectivo; c outra final
mente para aquellas, que se pagarem em apoliet>s, na 
f<'lrllla da Lei tle Hi de Novembro de i827. 

CAPITULO II. 

Art. 11. Na Contadoria geral de cada Província, 
a~sim como tambem na revisão do Tribunal do Thesouro, 
h a verá um aasen tamen to dos proprios nacionaes. 

Art. ~5. O assentamento ue cada Província será feito 
em um livro particular, e apenas se limitará aos pro
prios nacíonaes nella existentes; o da Contadoria da re~ 
visão porém será feito em tantos livTos, quantas forem 
as Províncias, c abrangerú a totalidade dos mesmos 
proprios nacíonaes do Imperio. 

A r t. 4tL Tanto os Ji vros provinciaes? como os geraes 
do lmperio~ serão abertos, numerados., rubricados, e 

encerrados pelos Inspectores respectivos, e escriptura
tlos por um tlos segundos Escripturarios, a quem disso 
encarregar o Contador, que reverá c conferirá com os 
originaes o seu trabalho de cópia, abonando a sua exac~ 
tidão no fim de cada folha com a palavra-Confere-· 
F .... 

Art. !1:7. Cada pagina destes livros será riscada com 
tres riscas ú direita~ que servirão para o assentamento 
do valor numcrico da propriedade nacional, e com uma 
risca ú esquerda, fonn:mtlo :i margem, na qual ir{l 
designatla, ou apontada brevemente o objecto de cada 
uma das declarações~ que serão collocadas no centro. 

c\ r L ft8. As declarações, c a ordem, que devem se-. 



no 1d>VE!L\O. 

guír, serão as seguintes: 1." Objeetu, tJUC const!Lue a 
propriedade nacional (debaixo ueslc titulo dcclarar-sc
lla não só a cousa em si, sua composi(;ão~ extensão, e 
situação, como tambcm o tempo de sua edificação, etc.); 
~-o Suas confrontat:.ões ( uebaixo deste titulo se ueebra
rão as }i (lhas di viso rias pelos ventos~ os nomes dos con
Hnantes e outras circumstancias locaes) ; 3. o Seu Yalor 
\ dcba ixo deste ti tu lo se declarará a sua avaliação, c o 
tempo, em que foi ella feita); q,. o Encorporação ( debai
xo deste titulo se declarará, não só a data ,jo despacho> 
q uc li e terminou sua encorporação ú Corôa, corno t<-an
Item o livro, onlle se acha registrado); ;J, o Seu titulo 
(debaixo deste tituJo se declarará o modo por que foi 
cncorporado á Corôa o proprio nacional~ e os livros, e 
documentos, de CJUe se póde ver toda a sua legalidade, e 
autlwntiddade) ; ü. o Observações (debaixo deste titulo 
declarar-se-hão os acontecimentos, que tiverem lugal' 
pelo decurso do tempo a respeito de tacs bens, v. g. c a, 
hido, ou destruido, arrematado em praça publica por 1 

etc., etc.) .. 
Art. q,g. Cada uma das verbas comprehensi v as de 

todas as declarações acima, será numerada com nume
ras successi vos ao passo, que se forem abrindo, e essa 
abertura, Oll assentamento das verbas, seguirú a ordem 
ehronologica da encorporação do proprio nacional ú 
Corôa: mouelo n. o 12. 

Art. tiO. Ü:5 valores nurnerieos elos proprios llescrip
tos em ealla pagina serão sommados, e sua somma leva
da em transporte para a pagina seguiu te, e assim (JOI' 

<liaule até o fim tle cada livro, para deduzir-se a total 
importancia dos proprios nacionacs, não só de cada Pro
víncia, como de todo o Imperio. 

CAPITULO UI. 

Art. 51. Nas Contadorias gcracs de cada Província 
haverá um assentamento de todos os ordenados. que por 
ella se pagarem, e na Contadoria da revisão do Tribunal 
do Thesouro_, um assentamento geral de todos os orde
nados, que se pagarem no Imperio. 

Art. 52. Para esse fim terá cada Contadoria geral de 
Província um livro particular; c a de revisão tantos_, 
quantos forem necessarios, os quaes serão abertos, nu
merados, rubricados, e encerrados pelos seus respec
tivos Contadoras. 

ty fi -'. 
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Art. ;J:L Os livro:-; da::; Contadoria:-; pnwínciacs ser;lo 
divididos em cinco sccçõc"s sne!undo GS Miuisterios por 
qu() se pagam ordenados nas Províncias. 

Art. ti'L 0.-> livros da Contadoria ela revisão serão 
divididos em dezanove secções, dezoito para onlcnatlos 
pagos pelas Províncias do Impcrio, e uma para os pao:os 
na Thesouraria do Tribunal do Tlwsouro Publico Na
cional. 

Art. ;55. Caua secção des-tinada aos ordenados p:1gos 
pelas Províncias· seguirá a norma das cinco divisões dos 
livros provinciaes acima indicados; c a destinada para 
os ordenados pagos pt:la Thesoul'aria do Tribunal sol';·, 
dividida em seis subsccções segundo GS seis diversos 
Ministerios, pot· que nella se pagam ordenados. 

Art. 5G. Dentro das secções dos livros das Províncias, 
c das suLdivisões ou subseceõcs do.s livros da Contadoria 
de revisão, se distinguirãoo as diversas repartições pu-
1Jlicas, c em cada repartição as diversas ordens ou gra
duações ele empregados. 

Art. 57. O assentamento de calb ordem, ou graduação 
dos empregados das repartições, progredirá da menos ú 
mais graduada; e o dos indivíduos, que a compõem, llo 
mais an Ligo ao mais moderno. 

Art. 58. Cada empregauo vitalício, ou de promoção 
regular occupará no livro uma pagina; os de simples 
commissão, ou de promoção arbitraria terão cada um 
mais de uma pagina para o seu assentamento, ou in
scripção. 

Art. 59. No alto ele cada pagina asscn tar-sc-ha o 
nome do emprego, á que clla se destina, assim como a 
lei, que o creou. 

Art. GO. Cada pagina destes livros serú llividida em 
tres columnas verticacs, uma para o nome elo empre
gado, e decreto de sua nomeação, outra para o seu or
denado, c lei que o Jix.ou; outra para as observações, 
tJUe se houverem de fazer pelo decurso do tempo ú res
peito do mesmo empregado, como falleeido-promovi
do-aposentado-demittido-suspenso, etc., etc. 

Art. o_ L Quando um empregado inseri pto falleccr, ou 
for suspenso, Llemittido, deposto, aposentado, ou pro
movido ú maior graduação, o nome de quem o substituir 
será inscripto por b1ixo delle, fazcmrlo-.st~ na columna 
das observações as not:J.s neccssarias; c puxando-se ú 
linha do novo inscripto todas as outr.1...; declarações. 

O mesmo se praticará, quando o ordenado se alterar 
para mais, ou para menos. 

ArL fl::!. Sn a. ordem, nm qw' l'altat· um nmpregado .. 
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liver :lt't'l'sso J't'guLtr pu• ctll• u uumc LiC seu 
imme1liato nclla serú logn pux:ulo ao lugar, que cllc 
ante~ occnpava, como m3is ant.igo, o terceiro ao lugar 
LI:Jquclle, e ;t:.;sim por diantl' :l!Ll o ultimo, em cnjo ln
p:ar 1leYe cnlr:n' o que f(ir nov;tmcntc nomcauo para a 
ordt'm. 

{-;to mesmo se pratit'a!\\ n:1 ordt•m, ou gr aduaç[io, para 
que l10uvnr nma promoção por vaga. 

Art. 03. No fim de cada ordem Lle empregados dci
\ar-:.;P-lJão algumas folhas em ht·:mco para a inscripção 
daqndles, que 1wlo correr do tempo se houverem de 
~111!-ttnentar; e no fhn do livro haverá um indico alplw
lw ti co dos nomes dos cmprcgatlo.s com rofcrenc ia das 
foiiJ:ls, em que se ac!J:llll assen lados. 

Art. G4. Ninguem será pago do seu ordenado ou nas 
Thcsourari:ls provinciacs, ou na do Tribunal do Thc
souro sem mostrar, que seu nome se acha assenta do não 
~ó no livro provincidl, ~omo no geral de assentamen
tos dos ordenados. 

Ficam por!'m cxceptu;Jdos cle~ta reg-ra aquellc.s em
pregado~, que não tiverem emolumentos de seus of
!ieios, c forem nomc~Hlos n<1s ProYincias~ ú quem os Pre
sidentes potlcrão conceder seis mczes para apresentarem 
a certidão do sru assentamento. 

Art. mi. Alétll d(~SLí~ ;JSSClllamento lwver;"l lambem 
nas Contatlorias gcracs de Província, e na tle revisão 
outro das tetH:as, <~ pensões~ para o qual haverá livro 
separado, c se sc.Q'nirão as mesmas disposições cslab('
lecid;ls para o llos ordenados, com difJcrcnça porém que 
os tencionarias, e 1wnsionistas, que não tiverem sobre
vin•ncia, pmlerão ser assentados na mes-ma pagina em 
numero maior do que um~ <' f'l1l fúrma tle ml: modt•lo 
n .. " t:L 

CAPITULO IV. 

DO LIVRO DO PONTO. 

Art. ()(). Em rada Contadoria geral de PruYincía, t' 

na de revisão do Tri hunal do Tlwsouro, haverú um I ivru 
du ponlo dos OfTicia.es. 

Art. ü7. Cada folha de:.; te livro terú em cinu escripto 
o nome de um mez, e dt~ lado o dos Officiaes ; e :.;cr:·l 
olivitlida pnr linl!:t::- tr;ln~v,,rs:tt~:.;, e vrrlíeaPs df• modo 



que formem trinta pequcuos quadros ao l:1do de c~ub 
nornr, na fôrma do modelo n. o 14 . 

.Art. 68. Estes quadros servirão para apontar-se di:l
riamcnte a hora em que chegar cada Official, ou as 
faltas que fizer no mez, na f'órrna da Lei de 4 ele Outubro 
ele 1831 . 

.Ar·t. GU. Para registro~ haverão, tanto nas Contadori:1s 
p:crars de Província, como na de reYisão do Tribunal do 
Thnsouro, tres livros de registro, o primeiro para qui
tações, o segundo para as guias recebidas, e conheci
mentos dados, o terceiro para as guias mandadas, c co
nhecimentos recebidos. 

Art. 70. Para os registros destes documentos não ha
verão outras formalidades mais elo que escrcvrrem-st~ 
juntos um do outro os que se correspondcm apontando 
em dma, ou á m:ugem não só os numeras, que tiverem, 

.como tambPm os artigos do diario, livro caixa, ou seus 
auxiliares, em que clles foram referidos. 

Art. 71. A norma para as quitlções, guias, ou co
nhecimentos dados nas Contadorias serú a mesma_, qnc 
actunlmrn te se segue no Thesouro Nacional, c vai eles
cripta allian te_, mas em lugar ele avulsas anelar;! o cnca
dernadas em fórma de liYro, de que se cortem deixando 
talão, quando forem precisas: moclr lo n. o 15. 

Art. 72. Tanto os livros de t::Wes, como os de regis
tros, e ponto serão abertos~ numerados, rubl'ic:Hlos, c 
encerrados pelo Contador respectivo. 

Contadoria Geral Llc RcYisão, 2G de Abril de iS~2.
Manoel Alves Branco. 

• 
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DEC'ISÕES 

1'83~- 1833. 

o 
'"' 'E:: t DE JULHO. g;; 
-1\ 

! Recebidos de F ...•••. por 
conta de .•.... como da guia 

o 
~ 
:;;;, 
o 

~IODELO 

Hegistro 
---------

DEVE. 

!:<i <"f) -1\ 
E-< .::: -1\ .. !:C~ E-< 
~ o o 

""' 
u ;c. 

n. o • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • .• 1001~ 200r) 
Escrip. Tlles. 

2 Hecl'hidos de F .••••.• por 
conta de ..••• como da guia 
n.o................. .. . . . . . . . . . . . . 3001~ • • • • • • 7005 

Escrip. Thes. 

3 Recl'hldos de F .•....• por 
conta de .......... como do 
Ofllcio n. o • .. • • • • .. .. • • .. • • 600~ • .. • .. 200~ 

Escrip. Thcs. 

2 DE JULHO. 

4. Rerehidos de F ....... por 
conta de .............. como 
da guia n. o......... . .. .. .. 300~ 700b 

.Escrip. Thes. 

5 Recebidos de F .••••.• por 
conta de ............. como 
da guia n. 0 

.................. . 

Escrip. Thes. 
800~ 

9 Recebidos de F . • • • • . por 
conta de .............. como 
da guia n. o~............... 20011> .. . • . . 4oon 600$ 

Escrip. 'files. 

7 Recebidog de F ...... por 
conta de ............. como 
da guia n. 0 

................ . 6COt~ ••• ~ • 900~ 
3 DE JULHO. 

8 Recebidos de F .••••.. por 
conta de ............. como J 
da guia n. 0 .......... ....... 300~ • .. • .. 700~ 

Escrip. Thes. 

1 Spmmas que passam á fL 9005 2:iOO$ 2:000~ 2:700i} 



DO GOVEfl:\P. 

N. I. 

de Caixa. 

1.832 - 1.83:l. 

2 DE JULHO. ~I 
;:r; 
< 

:l Pago a F.. . . . • . . . . . . . por 
conta de ••••••••••••• como 

o -.: .... 
~ < ;..;; p;; 
o ... 

do conheeimento n. 1
'....... i:()O~ 2035 

Escrip. F. 

2 Pago a F .. • .. • .. • .. . por 
conta de ............. como 
do conhecimento n. o • • • • • • • • ••••• 

Escrip. F. 

3 Pago a F . • .. .. . • .. .. por 
conta de ••..••.••••• corno 
do conhecimento n. o ••••••• 

Escrip. F. 

3 DE JULHO. 

4 Pago a F .............. por 
conta de ..•.•.......•...•. como 
do conhecimento n. 0 ....... 700~ 

E~crip. F. 

HAVER.. 

--
~ rf! 

;:r; < 
;:l:l .... 
o o 
u ~ 

700~ 

Sommas que passam a fl. 1001) 900/) • • . . . . 900f; 



196 DECISÕES 

~IODELO 

Registro de letras e 

1832-1833 DEVE. 

DIADIO. VENCL\IENTOS. N. l de Julllo. 

Art. ~de Julho .. 

30 de Julho .. 

A' vista ...••. 

20 de Julho .. 

30 de Agosto. 

Sobre F. • . . . . . como da 
guia n. 0 ••••••••••••• 

2 Sobre F .•..•.. como da 
guia n. 0 ••••••••••••• 

a Sobre F ....... como da 
guia n. o ••••••••••••• 

4. Sobre F ...... como do. 
ri Sobre F ...... corno do. 

Escrip. Tbes. 

2 du Julho. 

6 ~·obre F ...... como do. 
7 Sobre F ...•.• como do. 
8 Sobre F ...•.. como do. 
9 Sobre F ...... como do. 

lO Sobre .F ...... como do. 
U Sobre F ...... como do. 

3 de Julho. 

A' vista....... :12 Sobre F ...... como do. 
13 Sobre F ...... como do. 
i4 Sobre F ...... como do. 

!00~000 

1:0005000 

300,~06 
700t$000 
goo$OOO 

300RúOO 
4.00$000 
õOO,fj,OOO 
2001)000 
100.')000 
4.00~000 

:100i)OCO 
üOO~OOO 
:100~000 

Sowmas, que passam ü fl. tJ:6(}(J~OOO 



DO I;OVERNO. Hl7 

N. 2. 

obrigações a vencer. 

liA VER. 

- --~~--- ---- ------ --- --~--------- -----~-~~-----~---

IJIAHIO. VE~CL\IE~TOS. N. 20 de Jullw. 

Art. 20 de .Julho. Sobre F ...•..... pagou, 
como do Caixa art ...• 

2 Sobre F ......•.. pagou, 
como do üaixa art .... 

8 Sobre F . . . • • • • . . pagou, 
como do Caixa art. •.• 

~ Sobre F ......... paguu, 
como do Caixa art •.•. 

30 de Jullw. 

3 Sobre F .•.••.... pagou, 
t"OIJJO do C:tixa art. ... 

4. Sohtc F .•....•.. pagou, 
como do Caixa art. ... 

i> Sohre F .......• pagou, 
corno do Caixa art. ... 

6 Sobre F._ •..•.•• pagou, 
como do Caixa art .•.. 

7 Sobre F .•...... pagou, 
como do Caixa art .... 

30 de Ago;to. lO Sobr~ F •.•.••. re)Jatida 
a i % como do Caixa 
art .......•.•......... 

H Sobre F .....••• rebatida 
a f% como do Caixa 
art ...•............... 

A' vista..... 12 Sobre F •.....• dada em 
pagamento, como do 
Caixa art ........... . 

100~000 

i:OOO~OOO 

õOOIJOOO 

200~000 

300~000 

700EOOO 

ooo,~ooo 

300~000 

~00~000 

100~000 

liOO~OCO 

iOO~OOO 



IU8 DECISUES 

MODELO 

Registro de letras e 

tS3~- t833. DEVE. 

DIARIO VENCUIE~TOS. N. 

Art. ao de Julho. 3 

A' vista ..... 

Idem .••..••• ~ 

ao de Julh@. 

Sacada pelo Thesoureiro-
F ..•.••••......• sobre 
mim, e hoje paga, como 
do Livro Caixa.art. •.. 

.i de Outubro. 

Sacada por mim sobre 
mim mesmo, paga a 
F .•••••.••••••.••••... 

Sacada por mim sobre 
mim mrsmo, remct-
tida ao Thesouro Na-
cional em :l de Julho, 
c hoje delle recebida a 
metade pela remessa 
em especies, que orde-
nou , como do Caixa 
art •••..•.•.•.•.•••.•• 

5 de Outu8ro. 

N. B. A pagina deste 
livro, que primeiro se es
criptura, é a do- Ha
vei·- quando se remet
tem letras ao Tllesouro 
sacadas pelo Thesoureiro 
da. Província sobre si 
mesmo, e quando se acei· 
ta alguma sacada pelo 
Thesouro, ou outra Pro· 
vincia. 

300t}OOO 

900~000 

'700fj000 



no GOYF.RNO. 

N. 3. 

obrigações a pagar. 

1832- t833. HAVER. 

I 
DJARIO. I VEXCii\IEi\TOS. N. i tlc Julho. 

Art. 

p f 4 

A' vista... • Letra sacada por mim 
mesmo a pagar pelas 
sobras da Provincia, 
anno :1.8 ••• , e remet
tida ao Thesouro Na-
cional •....••..••.•... 

2 Uma letra sacada por 
mim sobre mim mt?s
mo a pagar pela renda 
não lançada do anno 
de !8 ..• , e remcttida 
ao Thesouro Nacional. 

30 de .Julho. 3 Uma letra sacada pelo 
Thesoureiro de •.....• 
. • • . • sobre mim a pa
gar-se pela consigna-
ção ............ , e hoje 
aceita .•........•..••. 

2 de Julho. 

900J$000 

700$000 

300~ 



iOO 

DEVE. 

DIARIO. QUANTIDADE. 

Art. i\farc. Onç. Oit. 

100 3 5 

DECI~ÕES 

~fOI) ELO 

Itcgistro de 

1832- t833. 

I d,c Julho. 

Reeebido em pó de F •....• : •...•.•• .• 
por conta de ........•.............• 
como da guia n. 0 

••••••••••••••••••• 

Esrrip. Tllf'S. 

200 2 7 Recebido em harras r\P ..••••..•• rJui-
latcs de ••••••.•..•.•......•.•.. por 
conta de •..................... eomo 
daguian. 0 

••••••• 

Escrip. Tltes. 

N. 11. Cada effeito, ou valor, que 
houver de ser lançado neste livro, terá 
uma folha particular. 

Som ma que passa a 11 ...•. 



-<: •. 

:201 

N. ,1 .. 

outros valores. 

HAVER. 183~- 1833. 

DIAR[O. QF A STID.\ DE. 

Art. 1\Iarc. Onr,;. Oit. 

tiO 3 2 Vendidas a F ................•• a razão 

200 2 

ele ........... a oitava, e pago rm 
moeda .. , .......... como de Caixa 
art ......•.........•.. 

Escrip. Comprador. 

7 Rcmettidas para Londres á consigna
ção de ....••.•••••...••••. por conta 
de ••••••••..••••.•. corno de ....... . 

Escript. F ...... 

Som ma que passa a tl .••.• 

DF.CISÕF.S DE t83':l. i6. 



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

202 DECISÕES 

lVIODEJ~O N. ã. 

Registro de depositas e cauções. 
I83~- 1833. 

DIA RIO, Art. 1 de Julho. OEVE. liA VER. 

Recebido de F .••. para 
segurança de ..••.•.....•. 2:000$000 

Escrip. Thes. 

30 de Agosto. 

EutrCA'UC a F... . • . por 
orde1n de ............... .......... 2:0008000 

Escrip. Thes. 

2 de Julho. 

I 



no r.onm~n. 

l'IODELO ~. 6. 

Do Diario. 

Artigos. Liv. mcstt·c 1 de Julho. 

1 Diversos devem .•• 
Rs •.•••• 20:800$000. 
A' emprestimo con
trahido em •.•••.•.• 

A' saber: 

Caixa. Importan
cia h o' e recchida de 
F •• • ••.••.•.•••. • •. 
vinda no navio ..... 
por conta do cm
prcstimo eontrahido 
em .... á .••. pot'% 
de juro annual c 
fie amortização, co
rno da guia u. o 
Em llrata 7:200$000 
Em ouro 2:Soosooo 10:0008000 
Letras c ohri~·acões 
á vencer. Imt1orLan-
cia de uma letra 
110r conta do mesmo 
emprestimo tambem 
hoje recebido saca-
da ror F ....•...... 
sobre F •.• ú t11as ••. 10:800$000 

-Ditodia--

l\lin.do Imp. 8 /c Prov. 
De v e ••. Rs ... 900$000 

A' Caixa. Impor
lancia hoje rccc-
bidà por F ........ . 
Thcsourciro de .•... 
para Jlae-amcnto tios 
ordenaaos do Pre
sidente F •.•.•.•..• 
c mais despezas da 
Secretaria, como do 
eouhcdmcnto n.0 

••• 

Em notas. 4:i>OOSOOO 
Em cobre 4:ooo~ooo 

etc. 
U:000$000 

203 

2":800$()00 



20í 

1832. 

Julho .. 

~---,..., ...... ~ --.----- ------ ---- ----- -- ------ -·- ___,..----

DEt:lSÕES 

J\ilODELO 

De u1na folha do Livro Mcs 

i A' CllJprcsllmo .... 

I • 
! A' rendullcntos ap-

plic;Hlos (*) .•.... 

ISDICAÇÕES DAS 
CONTAS. 

Caixa ..•.......•..•.. 
Emprc~timo .•...... 

CAl 

DEVE 

DIAniO. E~TOIINOS. 

Art. L !0;000~000 

Etnprcstin'lo con 

20:800$COO 

DA 

DEBITO. 

..-r~-----.. 

E~TOHNO. I SO:\l.MA~. 

:Saldo devedor. 

lO:OOO~OOO 
, 20: 8üOBt:OO 

N. EJ, Par:t ~~ forma1;ao dc~:>[e JJ;tl;IJJI;o saldaram-~:>e alguma:; 
;:-;:gnal ("). 



DO GOVERNO. ~05 

N. 7. 

tre, e do Balan co dcs te li v r o .. 
~ 

XA. 

HAVEH 

1832. 
I 

DIAHIO. ESTOBNOS. 

Julho .• iDo 1\Iinisterio do 
Impcrio 5/c pro-

Art. vinciai. ......... :1. 9:oooaooo 
De si mesma (') .... l:OOONOOO 

trahido etn ...... . 

De Caixa ......•.•. :l 10;000#000 
De letras c obriga-

~ues ••.•.•.•..... i lO: 800;~'000 

LANÇO. 

CREDITO. SALDOS. 

ESTOIL'IOS. T 
ele. 

SO:\IliiAS. 

lO:OOOJ:!OOO 
20:800t;OOO 

Saldu r redor. 

contas do livro mestre, ~~~Jmo se vô nos lu6are.s notados r~utu rJ 



'.:WO DECISÕES 

~IODELO N. 8. 

De utna folha dos livros auxiliares de 
receita. 

DECil\IA DOS PREDIOS URBA~OS. 

t83~- t833. 

OHÇADO. LIQUIDO. DESPEZA. 

Dc,·c .. Importancia dos lança-
mentos feitos na Pro- • 
vincia no semestre pas-
sado .................... 200:000NOOO 

2 de Agosto. 

Haver Importancia entregue hoje 
por F ••••••••••.••••.•• 
Collector de •....•..•... 
como da guia n. o ••••••• 

A saber: 

Notas ............. 500~000 
Cobre •.......•.•. i65Si80 

Etc., etc. 

N. B.- Cada uma destas 
folhas é destinada a uma 
espeeic de renda. 

Passa a 11 ••.... 



uo Go\ EH:\U. i07 

~10DELO ~N. tl. 

De uma folha dos livros auxiliares de 
receita. 

ESCOLAS MENORES. 

'.183~-'.1833. 

OBÇADO. EFl<'.ECTIVO. 

Haver Importancia, que se orçou e de
cretou na Lei do Orcamento de 
..... de .•.•••.• de Í832 a 1833. 60:000~000 

3 de Outubro. 

Deve. Importancia recebida por F •..•• 
. . . . . . . . • . • . • • • • •. Thesoureiro 
de .•.•...•••••... para as des
pezas acima indicadas, como 
do conhecimento n. 0 

••••• 

f f 2 

A saber: 

Notas ••.........•••••..• 600,SOOO 
Cobre .••••...•.•..•..•. 300~000 

Etc., etc. 

N. B.- Tambem cada folha 
destas é destinada a uma especie 
particular de despezas da Lei do 
Orçamento. 

Passa a fl ..... 

900~ 



MODELO N. 10. 

De utna folha do livro de assentamento geral da divida activa. 

Decima dos predios urbanos. 

ANNOS.I 
-

DEVE. HAVER OU COBRA.NÇA.S EFFECTUA.DA.f!§. 

:1.832. 1833. 1834-. 1831J. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. -Ete. 

1831. ••.•..• soo:ooo8ooo n 8:0008000 
1832 ••••.•.• 10:0008000 
1833 ........ 
1834 ........ 
1835 .• ·••••• 
1836 •.•.•• -•• 
1837 ........ 
1838 •••.•••. 
1839 ........ 
1840 .•..•.•• 

n N. B. Eu não considero reunida indistinctamente nesta somma toda a divida antiga, isto é, anterior á insta I
lação do novo Tribunal. 

~ 
(X 

o 
=" C":; 

J• 
Cl 

·.n 

I 
I 

. I 



no GOVERNO. 20\1 

MODELO N. 11. 

De uma folha do grande livro da divida 
publica. 

f83~. 

Janeiro.... i Inscripção da quantia 
de dez contos de réis 
importancia das apoli
ces dos fundos publicas 
em ittidas no mez pas· 
sado ao par e com j oro 
de 5 % em pagamento 
de dividas inscripta 
conforme o art. 23 da 
Carta de Lei de lã de 
Novembro de 1827, de 
que se deu. entrada na 
Caixa nesta data ..• n. o I •••.•.•. 

F. . • . . o subscreveu. 

No Tbesouro Nacional 
assignam o Presidente, 
e Inspector geral; nas 
Thesourarias provin • 
ciaes assignam o Ins· 
pector e C<mtador. 

4 Idem de duzentosmil 
réis, que a F. se deve 
de soldos e fardamentos 
vencidos anteriormente 
ao anno de 18i6 con· 
forme os documentDs 
legalizados, que apre* 
sentou ............. n. o i 2008000 

ete. etr . 
. Tll<:I:ISÕE!S DE !8.'~2, 27 

F I z l. 

!O:OOOfjOOO 



AfOJlELO N. 12. 

J)e uma folha do livro dos proprios 
nacionaes. 

RIO DE JANEIRO. 

N. I. 

OHJECTO .•••..•••••.• Uma casa de pedra e cal com 
...• braças. de frente, e ... . 
de fundo; s1ta em ......... , 
composta de ..... andares, e 
construída em o anno de .... 

CONFRONTAÇÕES ••••• Divide pelo N. com F .....•.. ; 
ao S. com F ....•. ; a L. com 
F ........ ; ao O. com F .... . 
ou, etc. 

VALOR •••.•.•..•.••• Foi avaliada em vinte contos 
de réis perante o Juiz ...... . 
no dia .• de ...... de........ 2o:ooonooo 

ENCORPORAÇÃO .••••• Foi encorporada aos proprios 
da nação por despacho aos 
. . • . de. . . . . • de. • • • regis-
trado no livro ............. . 

TITULO ............. Comprada a F .••.• pela quan-
tia de réis ........•... corno 
se vê da escriptura celebrada 
na nota do Tabellião F .•.... 
livro .••.. em .. :. de ....... . 
de ...•.......•.•...•....... 

ÜB~I·:HVAi~ÚHS. 



UO GOVEHNO. 

~IOJlELO N. 13. 

De utna folha do livro de assentan1cnto 
dos ordenados. 

MINIS".I'ERIO DA ..JUS'I'IÇA. 

Rio de .Janeiro, 

Juiz de Fóra do Cível da cidade ... creado por A .•.... de ..... 
de ............... de ..... . 

---------------·------·~----~--------~----------

~EHVENTliARIOS. OU SER V .AJjÕES. 

Por IJ. de ... de ...... Pelo Av. de .. de ... Demittido. 
de .••. foi nomeado de... vence por 
F . . . . . .. • . . • • . • . • • • anuo..... J$ 

Tomou posse ern .•.... 
de .•••..•..• de •••. 

Por lJ. de ... de ...... Idem. 
de. . . . foi nomeado 
F .•..•...•.......••. 

Tomou posse em .•... 
de .•.••....• de ••.• 

Promovido á Desem
bargador de 

Por D. de ... de ...... Foi elevado o seu or- [)eposto. 
de •.•• foi nomeado denado a J'j 
F................... por despacho de •• 

de ..•.• de .• 
Tomou posse em •.•..• 

de ........... de ... . 

Etc. Etc. 

f I 2 J) 



MODELO_ N. 14. 

De uma folha do livro do ponto. 

188~. MEZ DE JANEIRO. 

~~~~~~~~~~~~~!jj:l:l~l~l~l:l:l:l:l~l:l:l:l::~!:!:!~::!:!::~ 
}<' •••••••••••••••••••••••••••• I 91 919% I o 
F .............. _ ............. . 
F .......................... .. 
F ........................... . 
F •• ··-·· •••••.•••••.••.•.••.•. 
F .......................... .. 
F ..••••.•••••.••••.•••.••••.• 
F ........................... . 
r . ., .. ········· .............. . 

~ -l"-' 

c:r 
l:"l s 
~ 
o .,., 
r:Fl 

I 
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MODELO N. 1ã. 

De uma folha do livro de talões. 

A F ••..... do Livro A F .... do Livro 
fica debitado o fica debitado o Thesoureiro F ..•.•. 

N. I N. 

Thesoureiro F... . no valor 
nos valores scguin- entregue por 

tes ~ Consignação. ;:l:~:i~:. 

Que entregou I 
Rio de Janeiro de 

·de 183 • ~~ E para constar se deu este assig-

1 
nado pelo mesmo Thesoureiro. Rio 
de Janeiro de de 183 

F •••.. F ..••. 
c 

N. 

A F ....••• do Livro A F ..••• do Livro 
fica fica creditado o Thesou-

N. I 
creditado o Thesoureiro reiro no valor 
F..... que entregou a 

no valor por ordem de 

- Consignação. - Especies. 

Que entregou a I' ..••... I 
por or- E vara eoustar se lhe 

dem de o assiguado pela parte. 
passou este 

Rio de Janeiro de 
de 183 

J.' ••••• 

Rio de Janeiro 
de 183 

F ... ·• 

de 



DECISÕES 

N. 148-GUEHRA.-El\I ~6 DE ABRIL DE 183~. 

Approva os artigos que a Congregação dos Lentes da Academia Mi
litar e de Marinha propoz para o bem da ordem e policia da 
mesma Academia, e para os concursos na opposição ás ca
deiras dos diversos cursos da mesma Academia. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o officio de i4do corrente mcz, que dirigiu a Con
gregação dos Lentes da Acaqemia Militar e de Marinha 
com os diversos artigos que propõe a bem da ordem e po
licia da Academia~ como sobre o concurso aos lugares 
vagos de Professores da mesma Acatlemia, Houve por bem 
approvar aquelles artigos, os quaes vão inclusos, assi
gnados por José Ignacio da Silva, Official-maior da Secre
taria de Estado dos Negocios da Guerra, o que Manda, 
pela mesma Secretaria de Estado communicar á referida 
Congregação dos Lentes para sua intelligencia, c exe
cução. 

Paf~O em ':!6 de Abril de 183~.- Manoel da Fonseca 
Li,ma· e Silva. 

01•dem e policin da Aead~mia. 

Art. 1. o Todo:-~ os alumnos são obrigados a assistir <:1s 
lições da respectiva aula desde o principio até o fim, 
sendo julgados faltos na conformidade do titulo 6. o art. 
46 do Regulamento da Academia o que entrar para a 
aula dez minutos depois do Lente ter tomado a cadeira, 
ou dei! a sahir dez minutos antes je se haver terminado 
a lição. 

Art. 2. o Todos deverão guardar exacto silencio dentro 
das· aulas, excepto aquelle que estiver dando conta da 
lição. 

Art. 3. o Deverão igualmente os alumnos guardar o 
socego, e harmonia ainda fóra das aulas. 

Art. 4. o Toda a desharmonia, alteração de ordem, ou 
desavença commettida dentro da Academia, que importe 
a não execução dos artigos acima estabelecidos, será pu
nida conforme as suas circumstancias com a admoes
tação particular, reprehensão publica, ou com represen
tação á autoridade competente para ser expulso. 

Art. o. o Todas e quaesquer circumstancias que occor
rercm na vida academica dos alumnos serão lançadas 
n'nm livro denominado -Mestre,- do qual serão tras-



no GOVER~O. 

ia dadas aos seus ti tu los, diploma~. etc., para que se faç.a 
sentir a sua eonducta e applicação nesta Academia. 

Art. 6. o Um dos guardas será semanalmente encar
regado de observar, e participar as infracçõcs dos ar
tigos antecedentes. 

Art. 7. o Haverá provisoriamente em cada semana um 
Professor incumbido de levar a effeito tudo quanto aci
ma se determina, bem como tlc providenciar quanto fôr 
necessario a este respeito. 

Secretaria de Estado em 26 de Abril tle 1832.- José 
Ignacio da Silva. 

Concua•sos. 

Al't. 1. o Não se consideram habilitados para opposi
tores ás respectivas cadeiras~ senão aquelles candidatos~ 
que em virtude de lei anterior tiYerem adquirido esse 
direito. 

Art. 2. o O concurso será publicado por cditacs; e os 
concurrenles admittidos a inscrever-se durante o espaço 
de trinta dias con Lados da da ta da publicação. 

Art. 3. o O concurso consta r;'t dos tres a c tos seguintes: 
-1. o Da explicação de uma lição sobre compendio que 

a Congregação l1csignar, e pelo espaÇo de hora c meia 
em doutrina relativa ao curso a que se destinar o con
currente. 

2. o De uma dissertação por cscriplo sobre doutrina 
controversa relativa ao mesmo curso, e na qual procu
rará o autor que se eomprehcndam, pelo menos, tantas 
theses quantos forem os outros concurrcntes. 

3. o De uma exposição oral sobre doutrin~. geral rcla
li v a ao mesmo curso. 

Art. 4. 0 O concurso tcr~t prineipio no primeiro tlia 
util depois do prazo das inscripções, clirigindo-sc pPia 
maneira seguinte o seu processo: 

1. o acto. -Começará este acto por tirarem os concur
rcntes pontos individuaes para o mesmo; os quaes irão 
estudar por duas horas na bibliothcea da Academia: 
findo este tempo virá o concurrentc, que primeiro se 
inscreveu, fazer em publico em uma das salas da Aca
demia, e em presença da Congreg-ação, ou pelo menos dos 
Lentes do curso a que se destina a explicação da lição; e 
pela mesma maneira se seguirão os outros. 

2. 0 acto.-Nodia immediato, tlcpoisdellaveremcon
duido todo~. os eon<'ntTente~: o primC'il'o acto, princi-



DECISÕES 

piará o segundo, tirando tambem pontos individuaes 
para a sua execução, e em dous dias consecutivos, in .. 
cluindo o do ponto na bibliotheca da Academia, e em pre .. 
sença de dons Len tcs,pelo espaço de quatro horas em cada 
dia, apromptará cada um a sua dissertação, que sendo 
pelo autor assignada, e pelos Lent€ls que presidiram, será 
exposta em uma sala particular, com papel e tinta ao 
juizo dos Lentes, e dos outros concurrentes; c ahi se con
servará pelo espaço de quatro dias; findos os quaes seTá 
lida e sustentada a dissertação pelo seu autor, arguin
jo-o os outros coneurrentes pelo espaço de meia hora 
cada um, e na ordem em que se inscreveram. 

3. o acto.-0 ter~eiro acto só terá principio no dia 
immediato, sendo util, ou no que se seguir, sendo o im
mediato impedido, havendo todos os concunentes con
cluído o segundo; e para seu desempenho, tirarão tambem 
pontos individuaes, e estudarão por· quatro horas em 
uma ~ala á portas fechadas, e sem livros: findo o tempo 
do estudo farão os concurren tes a exposição da doutrina, 
no mesmo lugar e pela ordem determinada para o pri
meiro acto. 

Art. õ. o Tanto o primeiro como o terceiro acto, e 
assim bem a terceira parte do segundo, ou a leitura e 
sustentação da dissertação, poderão ser feitas por um 
numero dado de concurrentes em dias separados, se 
assim o exigir o numero total dos mesmos. 

Art. 6. o Os pontos para qualquer dos tres actos serão 
feitos pelos Lentes do curso respectivo, no dia anterior 
áquelle, em que forem tirados, c deverão ser tantos, 
quanto f6r pelo menos o numero triplico dos concur
rentes. 

Art. 7. o CQncluido o concurso procederão immedia
tamente os Lentes do curso respectivo ú votação sobre o 
merecimento dos candidatos ; a qual será levada pela 
Congregação á consideração do Ministro, como Inspector. 

Art. 8. o No caso de concurrencia simultanea para a 
inscripção, preferirá aquelle.., cujo nome f6r o primeiro 
na ordem alphabetica. 

Art. 9. o Considera-se como formando parte de todos 
os cursos 0s tres primeiros annos do curso ma thema
tico. 

Secreta ria de Esta elo em 26 de Abril de 1832.- José 
lgnacio da Silva . 
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~. tí~L- FAZE:{DA .- E\I '27 DE .\BRIL DE 18:~2. 

Hrg-ula :l I~Xef'\l(~fio ((\' algumas dispo"i~Ü\'S da Lei u~ {(} de 
XonmlH'O de i827 da fLmdação da divida publica. 

Bernardo Pereira do Vascünt~ellos, Prosillen te Jo Tri
Jmnal do Thcsouro Publico Naeional, para regular as 
alterações com quo se devem observar <l'ora emuiante 
algumas disposições da Lei de Hi de Novembro de 1827, 
em conscquencia da nova organização do Thesouro Pu
blico Nacional, c do determinado na Lei de lJ, de Outubro 
de 1831, que a estabeleceu, ordena que se observem os 
artigos seguin tcs: 

Art. L o As ínscripçõcs do grande livro serão lavra
tlas pelo Oflicial da Contatloria Geral da revisão que o 
Contador Geral designar, c assign:1das pelo Presidente 
do Tribunal, e Inspector Geral elo Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, e as dos auxiliares serão la vraclas 
pelo Official da respectiva Contadoria (la Thesouraria da 
Provincia, que fôr designado pelo Contador, c assigua
das pelo Inspcc to r, e Contador ela Fazenda. 

Art. 2. o As tres chaves do cofre, em que no Thcsouro 
h a de ser conservado o graiHle livro, serão gua rcladas, 
uma pelo Presidente do Tribunal, c as outras pelo lns
pector Geral, e Con tadt>r Geral. Do cofre, em quo na 
respectiva Thesouraria Provincial forem conservados os 
livros auxiliares_, serão clavicularios o Inspector, o 
Contador, e o Procurador Fiscal. 

Art. 3. o O recibo ele que trata o art. 12 da Lei de H) 
de Novembro ele 18~7 será assignado no Thesouro Pu
blico Nacional pelo Conta dor Geral, c nas Thesourarias 
das Províncias pelos Contadores. 

Art. ~.o As apolices serão assignadas de chance !la 
pelo Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, e pelo proprio punho do lnspector Geral do mesmo 
Thesouro, e pelo Inspector Geral da Caixa da Amortiza
ção. 

Art. ~.o As caixas filiaes serão administradas pelas 
respectivas Thesourarias da Província, c a escripturação 
que. neltas f'ôr precisa será feita por algum dGs E~criptu~ 
ranos, a quem o Inspector da Fazenda encarregar. 

Art. 6. o As folhas das despczas das caixas f1liacs serão 
processadas nas respectivas Contadorias da Fazenda na 
fórntn do art. ü3 da Lei dr !4, dt~ Outubro dr ts:u. 
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Art. 7. o Tudo o que na Lei de H:i de Novl'mbt·o de 
18:e7 se encarrega ao T!Jcsouro, fica agora incnmbído ao 
Tribunal rlo Thcsouro Publico Nacional, c o qne se en
carrega ás Casas de Fazenda, fica incumbido its T!Jesou
rarias de Província. 

Rio de Janeiro em 27 de Abril ele 1832. 

Bernardo Per'úra de Vasconcellos. 

N. HW.-F'AZENDA.-El\1 2HDE ABRIL DE 18;32. 

Permitte a <'onferencia de volumes não obstante a falta de der la
ração das peças nelle.;; contidas. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Attendendo á 
supplica, que á mesma dirigiu o negociante desta 
praça João Grossman, para que se determinasse, que 
na Alfamlega desta Côrte se procedesse á conferencia 
dos caixões comtantes ela relação junta, não obstante 
faltar a declaração de algumas peças contidas nos mes
mos; e conformando-se com o que V. S. sobre este ne
gocio informou : Determina, quo se proceda á referida 
conferencia, dispensando aquella formalidade em casos 
identicos, até que tenha decorrido um tempo razoavel 
para os negocian tcs avisarem aos seus correspondentes. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 28 ele Abril de 1832. 
-Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conselheiro 
Jniz d:1 Alfandega. 

N. HH.-JUSL'IÇA.-El\1 28 DE ABRIL DE 1832. 

As Camaras Municipaes não podem intervir na formação dos 
Pelouros, que é da competencia dos Corregedores de comarca. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Em resposta ao oflicio de V. Ex. 
n." ;') datado de 31 de Março ultimo que acompanhou a 
reprrsentação, que ao Conselho dessa Presidencia dirigiu 
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a Camara Municipal t1a villa do Lagarto, so!Jre a eleição 
dos Juizes ordinarios c de Orpllãos, (~urnpre-mc res
}Jündcr a V. Ex. que competindo por Lei aos Correge
dores elas comarcas o fazerem os Pelouro...;, devem elleg 
continuar no excreicio dessa attribuicão sem interven
ção das Camaras, que nenhuma ingri·encia de\rem ter 
nessa operação nem me~mo assistir a ella por ser acto 
int(•iramente alheio de suas attrihuições. O que V. Ex. 
fará constar á referida Camara :Municipal para sua in
telligencia. 

0;\US Guardo a V. Ex.- Palacio do Hio ele hnciro 
em 28 de Abril do 18:rt.-Diogo Antonio J?eijó.-Sr. • 
Presi1lentc <la Provincía de Sergipe. 

N. 152.-GUEHHA.-El\I 28 VE ABHIL DE 1832. 

Declara: não ler o Commandautc das Armas ingerencia alguma 
sobre o corpo d.c pedestres, que não faz parte tl1s forl,;as do 
Exercito. 

Illm. c Exm. Sr.-Não fazendo parte das forças do 
Exercito o corpo do pedestres dessa Província ele Pará, 
que desde a sua croação so acha immeúiatamcnte sujeito 
aos Presidentes para serviço elo Arsenal, o correios de 
terra, nem tendo entrado júmais esse corpo no Orça
mento da Repartição da Guerra a meu cargo, mas no da 
:Marinha, como claramente se vê da Lei do J5 de Dezem
bro de 1830, ti tu lo q. o: Manda a Rogou c ia, em N omn do 
Imperador, declarar a V. Ex.. em· resposta ao offieio 
n. o 12 dessa Presidencia, que nenhuma alçada ou ingo
rencia tem o Commanrlantc das Armas sobro os ditos 
pedestres; e que assim lh'o faça constar para sea go
verno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio uo Bio do Janeiro em 
28 de Abril de 1832. -1Jfanoel da Fonseca Lima e Silva. 
-Sr. José Joaquim Machado de Oliveira. 

p J.l} 
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~. Hj:L- j USTlÇA.- El\1 :30 DE ABlllL DE I8:J~. 

Approva a resolução do Presidente de Sergipe mandando desmem
brar da freguezia da vHla do Penedo o terreno do Brejo Grande, 
c anncxal-o á da villa nova do lUo S. Francisco. 

Illm. e E:on. Se.- Sendo presente á Regencia, em 
No me do Imperador, o offieio de V. Ex. n. o 4 de ~H de 
1\'lan:o ultimo_, em que V. Ex.. expende os motivos que o 
moveram para em Conselho tomar a resolução de mandar 
inclui r nas di visões da frcguezia da vi lia nova do Hio 
de S. Francisco e desmembrar lla da villa do Peneuo o 
terre11o do Brejo Gramlc a fim de que uma parte dessa 
Província não fique pertenecnrlo a freguezia de outra 
Proviueia: Manda a mesma Hcgencia approvar a reso
lw~ão tomada por V. Ex. sobre o indicado objeeto. O 
que participo a V. Ex. para sua intelligencia, assim 
e o mo que nesta conformidade se vae officiar ao Presi
dente da Província das Alagôas. 

Deus Guardo a V. Ex.- Palacio do Rio de Jauciro 
em 30 de Abril de 18:32.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Pr·csitlcntc da Província ele Sergipe. 

N. 1G4.- JUSTIÇA.- E;u :30 DE ABHIL DE 18:32. 

1\landa que a Camara Municipal declare por edital as armas cujo 
uso póde ser coueedldo pelos Juizes de Paz. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios da .Justiça, que a Camara 
Municipal desta cidade declare quanto antes por edital 
quaes as armas, cujo uso podem conceder os Juizes de 
Paz na fónna do Codigo Criminal. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Abril de 1S32. 
--- Diogo Antonio Feijó. 



N. vi:).- IMPEH IO.- El\I :Jo DE ABHIL DE 183~. 

l'oJHa providencias wntra o irregular procedimento de estudantes 
recusando-se ~i cxcrcicios escolares deites legalmente exi
gidos. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento 
da Regcncia o oiTicio de V. Ex., de 12 elo corrente mez, 
:1companhando a queixa, quo fez o Dr. Antonio Ma
ria de Moura, Lcn te do õ. o anno desse Curso Juridico, 
contra alguns c:::; tudantcs seus discípulos, que, tendo 
sido cha1uallos para um dos exercícios, que os esta
tutos facultam aos mestres, c que não são da natureza 
daquellcs, em que se recordam as ma terias da semana, 
altercam! o com elle na aula, sobre a genuína interpre
tação dos estatutos, se esquivaram ele entrar Jlla dis
cussão llo objec to, quo fõra proposto: não pó de ella 
deixar ele extranhar o altaneiro modo, com que ainda 
se comportam alguns dos alumnos dessa Academia para 
com seus mestres, e superiores, á quem cumpre que elles 
prestem inteira obediencia, e respeito ; e muito prin
cipalmente neste caso, em que assiste ao Lente queixoso 
toda a razão, c justiça ; pois que, na conformidade dos 
esta tu tos, não achando nas licões da semana ma teria 
sumcien te para o exercício ordinario, que se deve fazer 
110 ultimo dia, escolheu este mesmo, podendo escolher 
outro qualquer, vista a amplitude do art. 4. o do capi
tulo õ. u pal'a dar uma questão extranha ás ma terias da 
semana, c chamar assim a seu arbítrio os necessarios 
defenclcn tes, c arguentes. E convindo comprimir mui 
seriamente na mocidade, que aprende, semelhantes exor
bi tações de obediencia, e respeito, que ao:;; mestres se 
deve: Ha por bem a mesma Regencia, em Nome do lm
IJ_erador, que V. Ex., sobre este objec to execute mui 
htteralmente o que mandam os estatutos, não obstante 
as imponderosas coarctadas_, que em sua defesa deram 
os I'eferidos estudantes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em :30 de Abril de 183~.-José Lino Coutinho.- Sr. José 
Arouchc de Tolcdo Rendon. 
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N. HHL- IMPERIO.- El\I 30 DE ABRIL DE 1832. 

Declara que o Verendor, servindo de Presidente da Camara, sendo' 
Promotor do Jnry, não póde substituir o Juiz de Fóra; mas não 
fica inhibido da PI·csidencia da Camara, devend() a vara de 
Juiz ser exercida pelo Vereador immediato em votos. 

Em resposta ao officio da Camara Municip1l da villa 
de S. Salvador de Campos de g de Junho de 1831, sobre 
a duvida que se lhe offerecc, se o Vereador_, que é Pro
motor elo Jury, deve tomar a vara de .Juiz, quando isto 
lhe compita pelo numero de votos, c em razão de ficar 
sendo interinamente o Presidente da Cainara, na fórma 
da Portaria ela Secretaria de Estado dos Negocias da 
Justiça de H 1e Março de i829 ; e se no caso em que elle 
não elcv~ tomar a vara, póLle continuar a ser Vereador, 
e presidiL· a Camara, não obstante dizer a citada por
taria que o Presidente da Camara é o que deve tomar a 
vara de Juiz: Manda a Regencia, em Nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio de
clarar á referida Camara, que o primeiro Vereador, 
sendo Promotor, não pódc servir ao mesmo tempo de 
Juiz de Fóra; porém não deve por isso deixar de ser 
Presidente da Camar,1, não obstante a mencionada por
taria expedida pela Repartição de Justiça, por ser certo 
que elle está impedido para servir o lugar ele Juiz de 
Fóra, mas não para ser Vereador; c que neste caso o 
Vereador immedia to em votos servirá então de Juiz 
de Fóra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 elo Abril de 18:32. 
- José Li no Coutinho. 

N. lõ7.- IMPERIO.- El\I 30 DE ABRIL DE 1832. 

Declara que é incompatível a accumulação dos cargos de Juiz de 
Paz e Vereador da Camara Municipal. 

Sendo presente á Hegencia o ollicio da C:1mara Muni
cipal da cidade de Cabo Frio na data de lO do corrente, 
em que expõe a duvida, que se lhe offereee, de poder 
um individuo servil' coujunctamcnle os lugares ele Juiz 
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de Paz e Vereador: Manda a mesma Regcncia, em Nome 
llo Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
do Imperio declarar á referida Camara, que taes indi
víduos não podem ser ao mesmo tempo Juizes de Paz e 
Vereadores, pois que então aconteceria que muit1s 
vezes, quando se tratar da execução das posturas, ser
virão de Juizes e partes; e que em tal caso devem elles 
largar o lug·ar ele Vereador, para que foram eleitos, 
se já eram Juizes ele Paz a esse tempo, c não aceitar 
este ~cargo de Juiz (le Paz, uma vez quo jú fossem Ve
readores. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 ele Abril de 1832. 
-José Lino Coutinho. 

N. HiH.- MAlHNHA.- E~r 7 DE :HAlO DE 18:32. 

ManLla nomear despenseiros a bordo das eharrúas, transporte:-; 
c navios de guerra menores. 

A Regencia, em Nome elo Imperador, Tornamlo em 
consideração o que Vm. representára em seu ofiicio de 
fJ do corrente, Ha por bem que nas cllarrú:1s, transportes 
e vasos Lle guerra menores, onde por virtude do Aviso 
expedido pelo Infante Almirante General em 8 de Junho 
de 181i se carregam aos respectivos Mestres, além dos 
generos chamados de inventario, os que pertencem aos 
sobresalentes do navio, se faça de ora em diante carga 
destes aos despenseiros, que cumpre nomear-se para taes 
navios, uma vez que a Lei os mande nelles admittir em 
vez de Commissarios, visto que de uma tal providencia 
re~ultará grande vantagem á Fazenda Publica, como Vm. 
pondera no citado officio. O que participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 
Deu~ Guarde a Vm.-Paço em 7 de Maio de 1.832. 

- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 
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N. H59.-JUSTIÇA.-E,I 7 DE .\!AIO nE tfn~. 

Declara que para imposição de pena nas infracçiíe3 de postura' 
é necessarlo requerimento dos Proeuradores lias Camaras. 

Restituindo á Vm. os documentos quo acompanharam 
o seu offlcio de 6 de .Março proxi mo passado~ cumpre-me 
declarar a Vm. p<lra sua intclligencia c em respost:1 
ao seu dito ofücio, que para serem impostas as penas das 
posturas é mister que os Procurat1on:s das C:nnaras o 
requeiram, o que quanto ús injurias e ameaças que são 
crimes policiacs, é sufficicntc quo constr, para se proccucr 
officialmen te como determina a Lei tlu 21> do Ou tubJ'O 
do anno passado. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio (10 lHo de Janeiro r,m 7 
de Maio de 1832.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Juiz de 
Paz da freguezia da vi lia de Magé. 

N. 1 {)0.- JUSTIÇA.- E.\I 7 m: :\L\IO DE 1832. 

lllanda subsistir, na fórma em que se acha, a jurisdicção dos em
pregados judiciarios da villa de Magé, em f!Uanto se não fizer 
nova divisão de freguezias. 

Manda a Rep;encia, em Nome Jo lmpera(lor, pela Se
cretaria de Estado dos Negocios da Justiça declarar á 
Camara Municipal da villa de Magé, em resposta .ao seu 
officio ele 6 do mez antecedente, que emquanto não se 
fizer nova divisão das freguczias, subsista a jurisdicção 
dos empregados judiciarios na fórma em que actual
mcn Lo se acha. 

Pala cio do Rio tlc Janeiro em 7 (1e M:lio de l8:l2. 
- Diogo Antonio Feijó. 

N. l61.- .JUSTIÇA.- E~l 9 DE MAIO DE lH:H. 

ApproYa o soldo dos Cirurgiõe.;; das companhias de Guardas !\lu. 
nieipae,; Permanentes, das Alagôas. 

111111. c Exm. Sr.-F'oi presentc::'tRc;:;oncia,<~mNome 
du Imperndor~ o officio de r. Ex. tlr G uo passado acom-
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p:m ll:mdo a ar ta do Con;;elho do Governo dessa Pt·ovine i a 
~ohro os dous Cirurgiões para as companhias da Guarda 
Munieipal Pcrmanrntr, e cumpre-me responder que 
foi apprrwado o soldo de trinta mil réis mensaes par~ 
cada um delles. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palncio do Rio de Janeiro em 
~)de Maio de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Presi
dente da Província das Alag6as. 

N. IG2.- JUSTlÇA..-1~~~ lO DE \VAIO DE 1832. 

Declara que devem ser (~umpridos o' f,]:;ulamcntos e ordens 
legacs do Governo. 

A Regenciél, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o oflicio que Vm. dirigiu ao Ajudante do In
tendente Geral da Poliein, na data de hontem, ácerra 
do art. 10 do Decreto de n rle Julho de 1.831, á cuja 
obedicncia Vm. resiste com o fundamento de que não é 
Lei o referído Decreto ; .Manda declarar a Vm. que 
os regnlament.os devem ser observados bem como 
quaesqner ordens legaes do Governo, arts. 1.28 e 154 do 
Codigo Criminal; c rrue por tanto deve assignar as 
p::~rtes que diz á Poli c ia para qur se repu tem verdadeiras. 

Deus Gnardc a Vm .-Paço rm 10 ele Maio de 1832. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr . .Juiz de Paz da freguczia 
do Sacramento. 

N. lG:l.- .JUSTICA.- El\1 10 DE 1\1\10 DE 1832 . 
.) 

Declara que aos Juizes de Paz compete proceder a summario, pro. 
nunciar, prender e remetter os delinquentes ao Juiz Criminal. 

A Regencia, em Nome do Imperador, em deferimento 
ao que lhe raprcsentou no requerimento incluso Jacintho 
da Silva Maia sobre o ;JSSassinato de seu feitor João cln 
Carvalho Peixoto, por Alexandre Luiz rla Cunha Brandão 
acompanhado de sua mulher e c~nco escravos no dia 20 
do mPz de l\larço ultimo(' sobre a dnvirla a que Vm. trm 
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em tomar conlwcimcnto de semelhante rasf·>, Manda Lle
clarar a Ym. que pela Lei de 2G de Outuuro do anno 
passado lhe compele proceder a summario de duas até 
cinco trstemunhas que souberem do facto, pronunciar, 
prender e remetter o delinquentc ao Juiz Criminal; e 
quando entre as testemunhas inquiridas não haja o 
numero necessario para prova, em qualquer tempo que 
llJC conste haver quem saiba, a inquirirá e pronunciará 
segundo se determina na c i ta da lei. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em 
10 de Maio de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz 
de Paz da fregur2ia da Santissima Trindade do dis
tricto de 1\lacacú. 

N. lüL- JUSTIÇA.- EJU lt DE 1\IAIO DE 1832. 

neclara que não é admissiyel a escu!'a do cargo de Juiz onH· 
nario a arbítrio do eleito. 

Não tendo lugar a escusa do cargo ele Juiz ordinario 
a arbítrio do ele i to, Otd. Li v. L o Ti L G7 § tO, c nãa 
podendo proceder-se a nova eleição senão uo caso de 
fallecimento, ausencia ou impedimento prolongado, ci
tada Ord. ~ 6. 0

: Manda a Hegencia, em Nome do Im
perador, pela Secretaria ele Eslado dos Negocios ela Jus
tiça declarar á Camara Municipal da villa de Valença, 
em resposta ao seu officio de 9 do mez passado, que não 
é admissivel a escusa de Antonio Osorio da F<mseca 
á vísta da insutnciencia dos motivos por elle allegaclos~ 

p,tJaeio do Rio de Janeiro em B de Maio de 1832. 
- Dioga Antonio Feijó. 

N. Hm.-JUSTlÇA.--E~r H DE MAio DE 1832. 

Ordena que nas partes dadas a Policia se mencionem não só as oc
eurrencias communiaadas pelas rondas, como quaesquer outras 
relativas a crimes ou tentativas delles. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Ordena que Vm. 
nas partrs que der á Policia f:-~ça declarar não só as nevi· 



dados communicaJas pela~ rond:J~',como quaesf}urt· outras 
que possam chegar ao seu conhedmento, relativas a 
crimes, ou tentativas delles. 

Deus Guard~ a Vm - Palaeio do Rio de Janeiro em 
11 de 1\faio de 18~12.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz de 
Paz da freguczia do Engcuho-Vclho. 

N. 166.-DiPEHlO. -EJt i2 DE àL\10 DE 1832. 

Dedara que um rnilitar não pódc ser admitlido a concurso para 
preenchimento de uma cadeira de Professor Publico. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia o ollicio 
de V. Ex. na data de 30 de Abril ui ti mo, que da R-epar
tição da Abrínha foi remettido a esta Secretaria de Es
tado, c em que V. Ex. participa não ter Christiano Bc-

·nedicto Ottoni apresentado documento authentico , 
pelo qual SJ mostre desembaraçado do seu posto de 
Guarda-Marinha, p~Ha poder exercer o magisterio na 
cadeira de geometria, á qual se offerecen em concurso, 
c em que foi approvado e provido: A mesma B.cgencia 
H:t por bem .. em Nome do Imperador, Declarar a V. Ex., 
que, uma vez que o tli to Ot toni era militar, não poli ia 
seratlmittitlo aü concurso, para conseguir vitaliciamente 
uma cadeira, e por üso não póde ser considerado como 
Professor Publico; devendo por tanto a cadeira de geo
metria ser novamente posta a concurso, para ser pro· 
vida em quem se achar habilitado. 

Duns Guarde a V. E'(.- Palacio do Rio de Janeiro em 
12 de Maio flc 1832.- José Lino Coutinho.~ Sr. Manoel 
Ignacto de Mello e Souza. 

N. 167.-1\fARI~HA.-E.u lí DE )IAIO DE 1832._ 

Sobre o cmbuque dos dcspenseiros da Armada dos quaes se exiJe 
a justificação de cidadão brazileiro. 

A' vL;ta do que Vm. represcntára em o.ffi.cio.de !2 do 
corrente, ácerea d1 falta que ha de despenseiros, que se 
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tcnlwm jusLilicado ddadãos ]Jrazileiros, para tmbar
~·arum no~ lla v i os Ja Armada; Resolveu a Regencia, em 
Nome do Imperador~ que podem ser nomeados paríl t<les 
~mLarq ues aq uelles dos mesmos despenseiros~ que, posto 
não leuham prestado ainda a mencionada juslilicação, 
todavia se acbam quites com a Fazenda Publica; licando 
porém obrigados a justificarem-se dentro de um mez. 
O que participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ilf.de 1\laio de 1832.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias Ca
margo. 

~. lü8 .-JUSTIÇA.- EM 1 o DE ~LHO DI~ i83~. 

Faz Cl.:tensh·as a todas as Provindas as medidas rccommcndatlas 
no Alvará de 20 de Dezembro de 1820 relativamente aos estran
geiros residcn tcs na Curte. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se expedido ao Int.enden te 
Geral da Policia o A viso c~e 12 do mez passado, recom
mendando-lhe a observancia do Alvará de 2lle Dezembro 
de 18~0, e de outras medidas rei a ti v as aos estrangeiros 
residentes nesta c::~pital, e convindo fazer-se extensiva 
esta providencia a todas as Províncias a fim de ter-se 
delles um perfeito conhecimento e evitarem-se os males 
que no citado aviso se referem: Manda a Regencia~ em 
Nome do Imperador, que V. Ex. faça pór em execução 
nessa Província as medidas nellc recommcndad<ls, fa
zendo que os magistrados delegados do In tendeu te Geral 
as (lbservem debaixo de toda a responsabilidade, envian
do \odos os trimestres á Intendencia Geral da Policia 
um rnappa de todos os estrangeiros matriculados na fórma 
uos exemplares que para esse fim lhes serão transmit
tidos por aquella Repartição. E porque não será possível 
aos que residirem nos districtos remotos dessa capital. 
apresentarem-se pessoalmente nella~ V. Ex. ordenará 
que possam fazer as suas apresentações por meio de de
clarações por elles firmadas perante qu<ll(JUCI' autoridade 
policial que lhe seja mais commoda~ as quaes serão depois 
enviadas ao delegado ({o Int0ndente nessa dJé!de, para 
os fazer iiJcluir nos mappas trimestraes, que devem ser 
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e:,v!a,ltl:l a Psla autoridade, espt~tattuo que V.Ex. para 
puttlu:d execu~~ão destas providencias expedirá as mais 
euergicas recommenda<.;ües. 
Deu~ Guarde a V. E I( - Palaeio do H. i o de Janeiro em 

16 del\faiode 18:32.-DiogoAntonioFeijó.-Sr. Presi· 
dente da Provincia de ...... . 

~. lGU.-FAZENDA.-E~I 16 DE l\IAIO DE 18:32. 

Dcl:lara que os Porteiros dos auditorios podem servir de pregoei
ro.:; na~ arrematações que se fizerem pelas Juntas de Fazenda. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Tllesouro Publico Nacional, deliberou 
em sessão do mesmo Tribunal de 14, elo concntc, em vista 
do officio do Presidente da Pro v incia de Goyaz do i. o de 
l\brço ultimo dirigido á Secretaria da Justiça, e do da 
Junta da Fazenda de 29 de Fevereiro sob n. o 10, á cerca 
da pessoa, que deve puhliLal' os editaes. c servir nas oc
casiões das arrematações, <JUe para taes tins póde servir 
o Porteiro dos auditorias, deprecando-se ao competente 
Juiz, e pagando-se-lhe o (]UC lhe eompetir pelos respec
tivos regimentos. O que participo ao Presidente da 
sobredita Provincia para sua intelligencia e execução. 

Tlwsouro Publieo Na(~ional em 16 de Maio de 1832.
Joaquim José Rodrigues Torre:s. 

N. 170.-FAZENOA.- E3I iü DE ~'[AlO DE 1832 . 

. l\Janda arrecadar pelas Mesas de Rendas o imposto do subsidio das 
carnes verdes. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou 
em sessão do mesmo Tribunal de 14 do corrente, e con
formando-se com a resposta do Procurador Fiscal, 
que nenhum motivo ha para deixar de annexar a co
J)rança do imposto e subsidio das carnes verdes á Mesa 
de di versas rendas, r o mo propóz o Administrador em 
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conformitlade do disposto no art. 21 c seguiutes ua Lei 
de 15 de Dezembro de 18:31, podendo facilmente desti
nar-se um tios Agentes da dita Mesa para assistir no 
matadouro ao peso Jas carnes, e cobrar· alli os direitos, 
como na Provisão ue 20 Je Novembro de 1823 se esla
beleceu a respeito dos Agentes dos exactores; o que se 
fará sem inconveniente e com interesse da Fazenda Na
cional. O que participa ao Presidente do Pará em so
lução do omcio da Junta de Fazenda da dita Província 
de 19 de Nove muro do anno passado sob n. o ::!1 soure 
taJ objccto. 

Thesouro Publico Nacional em H> tlc l\:laio de 1832.
Joaquim José Rodrigztes Torres. 

N. 171.-FAZENOA.- E~r iG DE MAto DE 18:J~. 

Dcelara que a diviLla passiva, Llcpols "de legalizada, deve ser in~
cripta c a acli\·a reduzida a letras. 

Joaquim Jo~é Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacio·nal. deliberou 
em sessão do mesmo Tri lmnal de 1.í do corrente, que em 
resposta ao oiiicio da Junta de Fnenda da Província 
de Goyaz de 29 de Novembro de 1830 se lhe declare 
que a di vida passiva depois de legalizada deve ser ins
cripta como determina a Lei de lõ de Novembro de 1827, 
c ::JUe a acti v a se reduza a letras conforme a de 13 tio 
dito mez e anno ; ficando assim decidida a duvida que 
lhe occorreu, e cxpôz no dito olllcio. O que participa ao 
Presidente da respectiva Província para que o execute. 

Thesouro Publico Nacional em 16 d.e l\Ltio de 1832.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 172.-FAZENDA.-EM 16 DE ~L\lO DE 1832. 

Declara que aos Officiaes do Exercito reformados se deve abonar 
o respectivo vencimento da reforma, não obstante terem algum 
outro por qualquer emprego que exerçam. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou 
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em sess1o (\o mesmo Tribunal de 14 do corrcntr_, que, 
em conformidade do Aviso do l\liniqro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Guerra de 30 ele Abril passado 
se rcspondrsse ao Presidente da Província das Alagôas 
que aos Oinciaes do Exercito reformados se deve abonar 
o respectivo vencimento da reforma_, não obstante ~e rem 
algum outro por qualquer emprego que exerçam; ficando 
assim resolvida a duvida do referido Presidente exposta 
em seu officio de 23 de Fevereiro ultimo. O que lhe 
participo para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional em -16 de Maio de -1832.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 17:3.-FAZENDA.-EM -17 D~ llAlO DE i832. 

llanda abonar aos Lentes dos Cursos Juridicos que regerem mais 
de uma cadeira os vencimentosintegraes dellas, e aos substitutos 
o vencimento de Lentes, quando regerem qualquer cadeira mail• 
da terça parte do anno lecti v o. 

Joaquim Jusé Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deliber·ou 
em Tribuna I, em vista do aviso da Secretaria de Estado 
dos Negocias do lmperio (*) que, tendo de pôr-se em 
exercício as cadeiras vagas dos Cursos Jurldicos de 
S. Paulo e Olinda, entrando a regel·as alguns Len tcs 
proprietarios de outras cadeiras, que para isso forem 
convidados, em quanto não houverem Lentes proprios, 
deve não só vencer o ordenado pertencente ás suas 
cadeiras, como outro igual pelo trabalho das que 
interinamente regerem durante o tempo das lições_, e 
outrosim que os substitutos igualmente empregados na 
regencia de qualquer cadeira vençam a differença que 
houver entre o seu ordenado e o do Lente proprietario, 
uma vez que tenham lido mais da terça parte do seu 
currículo. O que participa ao PresiLlentc da Província 
de S. Paulo para sua intclligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em l7 de Maio de !832.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

(')Não vai publicado o aviso do Ministerio do Impcrio por SPI'a 
sua integl'a a mesma destr aviso da Fazenda. 
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N. 174.-l\IAIHNlL\.-CoN:;ULTA no CuNsi·:LIIO Sul'nE71IO 
MILITAn DE 17 DE l'IIAIO DE l8:J2. 

Indefere a pretenção de uma pensionista, em que pede per
missão de ceder e renunciar e::1 sua Jilha o monte-pio, qur 
percebe como viuva de um Official de l\Iarlnha. 

Senhor .-Mandou Vossa Magestarlc Impcri;ll por Por
taria da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, 
de 14 de AhriJ do corrente anno, qne o Consellw Supremo 
Militar consulte com ciTei to. o que parecer. sobre ore
querimento junto, de D. Anna Maria Lr:d dr Souza, 
viu v a do Ca pi tão-Tenell te da Armada Na vai, J oaqui 111 

Guilherme Rodrigues de Souza. em que pede prrmiss<io 
de ceder, e renunciar em sua filha D. Marianna Guilher
mina Leal de Souz:1 o monte-pio, que percebe, depois 
do fallecimento do dito seu marido. A renuncia, qu<~ 
a supplicante pretende faz(•r, não é apoi::~da em lei, c 
abriria caminho a in11niuadc de pretençõcs semelhantes, 
por isso : parece ao Conselho, que não ec;lú no caso d<~ 
ser deferida. Rio d.e Janeiro, 4 de :Maio ele 183-2..- Lobato. 
-Oliveira.-Pinto.- Almeida.-Couto. 

Foram votos o Conselheiro de Guerra Francisco 
Maria Tellc~ c o Vogal Luiz da Cunlta Moreira. 

A Regencia em Nome do Impcratlor.-Co:no p·trecr. 
Paço em 17 de Maio de 18:3t. 

F nA '\'Cisco nE L nu E SIJ.YA. 
JosE' DA CosTA C.\RVALHO. 

Joio BRAUJ.IO :MON!Z • 

.Joaquim José Rodrigues Torrm;. 

N. l7r"j.-l\1ARINHA.-CoNSULTA DO Co~SELHO SuFRE:\IO 

MILITAR DE 17 DE 1\IAlO DE 1832. 

Declara Antonio Cardozo de Carvalho e Mattos cidadão llra
zileiro, e com justiça á reintegração que pretende do rosto 
de 2. o Tenente da Armada Nacional. 

Senhor.-Manda Vossa Magestadc Imperial por Por
taria l'xpedida pela Secretaria de Estado dos Negocios 



<~a l\íarinha em IH de NoYembro do presente anno, que o 
Conselho Supremo Militar consulte com efTeito o que pa
recer, ~obre o requerimento junto, de Antonio Cardozo 
de Carvalho e .M:1ttos; pedindo see rein.Legraclo no posto 
de 2. 0 Tenente da Armada Naval de que foi demittido. 
A' vista do parecer da commissão de marinha de H 
de Agosto do corrente anno se reconhece, que o motivo 
unico~ por que o supplicante não foi consid1•rado cidadão 
hrazileiro. e foi demittido do posto de 2. 0 Tenente da 
Armada Nacional e Imperial, é o de ter servido nas 
tropas portuguezas"J que occuparam a Bahia, durante 
a guerra da indcpendencia. motivo, que a commissão 
deduziu do requerimento feito pelo supplicantc em 16 
de Fevereiro de 1827, para entrar no serviço da Armada 
na qualidade de voluntario, no qual allegou haver ser
vido na rrualiclade de !.° Cadete do regimento de infan
taria da legião luútana até 10 de Junho do 1823 
proximo ao regresso do regimento para Portugal. 
A comm issão de constituição em seu parecer, a ppro
vado pela Camara tlos Deputado~, e rem~ttido ao Mt
uistro de Estado dos Negocias ua Marinha pelo Secretario 
da dita Camara_., em otncio de 26 de Outubro proximo 
passado.; reconheceu a falsidade daquelle motivo, ainda 
que allegado pelo supplicante, pela verdade provada 
pelos legaes documentos, que apresentou, e declara ao 
mesmo tempo, que tal motivo não deve lesal-o em seus 
direi tos, e recommenda ao G0verno, que lhe faça jns
tica. 

Que os documentos apresentados pelo supplicante 
são legaes, não entra rm duvida, porque elles são 
cunhados com a formalitlado das leis; e que a allegação 
·que fez no requerimento'~ em virtude do qual foi aclmit
tido ao serviço da Armada, e que deu motivo á sua 
demissão, seja qual fosse o mot·í v o que a isso o indu
zisse, é falsa, não offerece duvida, á vista das contra
dicções, que a commissão de constituição aponta, e 
que é ocioso rc,petir; portanto : Parece ao Conselho 
que, reconhecida a inexistencia do motivo_., que deu causa 
á demissão do supplicante" é evidente, que elle está 
.comprehendido no § 4. o do art. 6.0 do titulo 2.0 da 
Constituição do Imperio, e como tal é cidadão brazileiro, 
visto que já residia no Brazil na época, em que se pro
clamou a sua independencia, é nascido em Portugal, e 
adheriu á mesma independencia, não só tacitamente pela 
c-ontinuação de sua residencia, mas mui expressamente 
abraçando a causa do Brazil, e continuando a prestar-lhe 
serviços, como mostra pelos mesmos documentos, que a, 
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comm1ssao de constituição conU!mpla; e que portanto 
a reintegração, que o supplieante pretende do posto 
de 2. 0 Tenente da Armada Nacional c Imperial, é de toda 
a justiça. Rio de Janeiro, D de Dezembro de 1.831.
Olíveira.-Pinto.-Sarnpaio.-Couto. 

Foi voto o Conselheiro do Guerra Conde de Souzel. 

A Regcncia em Nome do Imperador.- Como parece. 
Paço, 17 de Maio de 18~l2. 

FRANCisco DE L mA E SILVA. 
JosE' DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. 176.-JUSTIÇA.-Ku 17 DE 3IAIO DE 1832. 

Manda dar providencias para que seja respeitado o direito paterno. 

Illm. e Exm. Sr.-Queixando-se D. Anna Joaquina 
de Miranda no incluso requerimento contra o superior 
do Seminario de Nossa Senhora Mãi dos Homens da 
Serra do Caraça, por haver seduzido a seu fillJO Manoel 
Joaquim de Miranda Rego a entrar na sua eongrcgacão 
quando a snpplicante o mandára sómente para o refe
rido Seminario, adquirir as bases para os estudos 
maiores, a que depois se dedicasse. A Regencia, em Nome 
do Imperador, Ha por bem que V. Ex. dê as provi
dencias necessarias para que seja respeitado o direito 
paterno, embaraçando quant9 ser possa que por meio 
de seducções sejam os filhos famílias retirados elo patrio 
poder. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio elo Rio de Janeiro 
em l7 de .Maio de ·1832.-Diogo Antonio Feijó. -Sr. Pre
sidente da Provincia de Minas Geraes. 

-···-
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N. li7. ·- lMPEHlO.- Ku 18 DE }lAlO DE 1832. 

Sohre ::t suspd(:ão de nm Vereador da Camara Municipal em um 
proresso Jllanrla<lo in~taurar contra um Professor Publico em 
eonse<Incnda de representar,;~lo da mesma Camara. 

Accn~o a recepção do seu officio tle H do corrente, em 
que Vm., :lotes que proceda ás averiguações determi
nadas na Portaria desta SecrGlarja de Estado de 25 de 
A!Jri l an l<~ceden te, ré la ti vamcn te ao Professor ele gram
mati-ca latina dos~a villa, visto que o Presidente da Ca
mara Munidpal na qualid:ldc do Juiz ele Fóra pela Lei 
eanou a Vm. os re:-:pcdivos papeis, por se ter dado de 
su~pci to em todos os negocias que tlissessem respeito 
ao dito Professo1·, julga do seu dever ponderar pri
meiramente , qtw sendo os actuacs membros da Ca
nura os qnc estão exercendo o lugar de Juiz tlc Fóra, 
parece qnu em tal caso se tornam suspeitos, por serem 
os rpw diriQ,"iram a n~prescntação que motivou a citada 
port:1ria. E cumpre-me responder a Vm. que não é a 
Ca11ura inteira que serve de Juiz pela Lei, mas sim um 
dos memlH·os fJUC a compõem; e neste caso, tendo-se dado 
por su~pr~ilo o Presidente que servia de Juiz, compete 
a Vm. como immetliato em votos o fazer as suas vezes 
nu negocio em questão. 

Deus Guanlc a V m.- Pa Iacio (lo Rio de Janeiro em 
18 de l\Iaio do 183.2.- José Lilw Coutinho.- .Sr. José 
Pt•rt•ira Pei'\.olo, Verca:lor da Camal'a Municipal d:1 villa 
de .Angr:t dus Heis. 

:\1. 17H.- JUSTIÇA.- E~l lU DI~ !liAlO DI~ 1832. 

nceommetHla que se comJillllli(IUe ao Juiz Criminal do bairro a 
(Iite elle pertencer o nome de qnal<ruer réo por outro Juiz pro
nunciado em crime publico. 

Quantlo em crimes publicos Vm. pronunciar algum 
réo~ tkverá conununicar immetliatamento ao Juiz Cri
minal do bairro, ú que pcrttmcer o nome do mesmo réo, 
alim tlestD Juiz não proseguir em processo igual, ou 
juntar o comc(:~ulo a ontro, que se houver ultlmatlo. 

Deus <i:uanle a Vm .- Paco em IH ele Maio (}e 1832. 
- DiO!JO ~1ntonio Fl'ijd.- sr: Juiz do Crime do bairro 
·I e Santa .\.una. 
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N. 17ü.- FAZENDA.- Eu 1ü DE )lAIO DE 183::?. 

Declara que a aguardente exportada não está sujeita aos di
reitos de 8,1$000 em pipa, devidos sómentc pelo consumo do 
mesmo genero no paiz. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente interino 
do Tribunal do Thcsonro Publico Nacional , deliberoo 
em [';essão do mesmo Tribuna I em decisão <lo officio da 
Junta da Fazcncb da Provinci:l do Pará de 2o ele Janeiro 
ultimo, sob n. o 2G, fJUC, á vista da clara dispo~ição do 
~ 7. o do Alvará de 30 de l\laio de 1820, que só compre
hende a aguardente de r,onsumo, approva a decisão da 
Junta á representação de Joaquim Antonio da Silva e 
outros, proprietarios de engenhos da Província ácerca 
ele não serem obrigados ao pagamento do direi to de 
81)000 em pipa de aguardente exportada, e que em con
scqucncia se mande desonerar os supplicantes· da fiança 
prestada. O que participa ao Presidente da referida Pro
víncia para sua intellígcncia c execução. 

Thesouro Publico Nacional em IH de Maio 1lc 1832. 
- Joaquim José Rodri,rjttcs Torres. 

N. 18().- MAHlNHA.- E~1 In n~<: )!Aro HE 1s:r::. 

~Ianda fornecer para almo~o ás guarnições dos navios da Ar .. 
mada fundeados neste porto, uma ração de chá, ou café, e 
bolaxa, como se pratica com as dos navios á vela. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por hem 
que ús guarnições dos navios da Armada fundeados 
Jleste porto , se forneça para o almoço uma ração de 
chá ou café , e bolaxa, do mesmo modo_, que se pratica 
com as dos navios á vela. O que participo a V. S. para 
sua intelligencia c governo. 

Deus Guardo a V. S.- Paço em f9 de Maio de 183:2. 
-Joaquim, José Rodrigue.r; Torres.- Sr. João Taylor, 
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N. 181.- JUSTIÇA:- EM 22 DZ l\IAIO DE 1832. 

Provitlencía sobre o provimento das Igrejas vagas e pagamento 
das congruas dos Parochos encommendados das Igrejas pobres. 

I IIm. e Ex m. Sr.- Subindo á presença da Regencia 
o offido do Conselho Geral des~a Província dataLlo de 27 
de Fevereiro ultimo, pedindo providencias legislativas 
para o concurso e provimento das Igrejas vagas, e que 
os Parochos encommendados das Igr~jas pobres fossem 
pagos pela Junta da Fazenda, de suas respectivas con
gruas, independeu te de ordem especial do Thesouro Na
cional: I-la por bem a mesma Begencia, em Nome do 
Imperador, que V. Ex. expeça as convenientes parti
cipações para que se satisfaça, pela referida Junta da 
Fazenda, a~ di tas congruas na fórma exigida, e que faça 
constar ao mesmo Conselho Geral, para sua intelligen
cia, que não ha precisão de medida legislativa para o 
concurso e provimento de taes Igrejas, á vista das ter
minantes c bem claras disposições das Leis existente~, · 
com0 a de 22 de Setembro de 1828, art. 2. 0 ~H; e a 
de 14 de Junho do anno passado, art. t.S, que declaram 
o modo de expedir as propostas e provimentos dos bene
ficios ecclesias ticos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de 1\laio de 1832.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Presi
dente da Província de Goyaz. 

cAd'\Pt:P~ 

N. 182.-JUSTIÇA.-E:\r 22 nE 1\IA.to or~ u;:32. 

Declara que pcrtenee ao Prelado Dioccgano regular dentro do 
templo as prccedcncias em objecto de culto. 

Foi pre~rnte á Reg-cncia, em Nome elo Imperador-, o 
officio de Vm. de 10 do corrente, sobre a prefercncia, 
que pretende em actos religiosos a Irmandade do Sacra
mento dessa Paroch ia, e cumpre-me rcspomlcr-lhe que 
pertencendo ao Prelado Diocesano regular dentro de 
templo as precedencias em objecto ele cullo, deve Vm. 
sol~citar do mesmo a autorização necessaria para por 
meLO de censuras ecelesiasticas obrigar á oiJCdieneia os 
fieis IJtle a recusarem. 

Deus Guarde a Ym.- Pa lacio do Hio de Janeiro em 2~ 
de Maio d~ 1~:3':2.-Diogo Antonio Feijó. --Sr. Parorlw 
da freguczia de 1\1Ju;.rarat iba . 
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N. H~:J.- }!AniNHA.- EM 21 DE ~L\fO DE 18:12. 

Dt•clara t[lie os Pilotos tlus navios do commcrcio devem apresentar 
lia Academia "'li!Har e da ~Lu·inila, :ts suas derrotas de viagrm. 

Previno a Vm. de que da llPp:~rti1~ão tla Guerra tenho 
exigido a expediç~lo da:-:. convenientes ordens, para qne 
d'ota em diante os Pilotos dos navios do commercio 
h~lja m de apn sentar ~~s su:1s del'rotas na Academia 1\fi
litar, c da l\Iarinlta, a nm Je obterem o reeibo, com que 
preencham a disposição da Pol'lal'ia de 31 de Janeiro 
de lB'ti, Llirig·ida a essa Intcmlencia. 

Deus Gud rdt~ a Vm .- Paco em :?1. de .Ma i o de 1812. 
-Joaquim José Rodrigues 1'orres .-Sr. João José l>ias 
Ca m:-~rgo. 

~. W'L- IMPEIUO.- E.u :2:1 DE JL\10 DE 183::?. 

lJCc!ara tpw a arrcmatat;:1o das rc'tHl:ls ilas Camaras l\Iunieipacs 
u:lo (]cpcntlo tlo conllrtuaç:lo elo Governo. 

A H.cgenci:1, ronformamlo-se com o p:nccer do Pro
curador d:1 Corr1n_, Soberania, e Fazenda Nacional, dado 
!"obre o ollicio da Caínara Municipal desta cidade deU 
do cotTt!lllt', em que esta solicita a confirmação do Go
verno para as condições com que arrematou a renda das 
aferições da mesma cidade o seu termo: .Manda_, em Nome 
do Imperador, pela Secretaria dt• Estado uos Negocias do 
Imporia parti~ipar á refl'riua Camara, que, tralanuo a 
uisposit:ão do art. 1~ da Lei do Lo de Outubro de 1828 
súmentt~ dos anen!lamenlo~ dos bens Jos concelhos, se 
nc.to estende a sua disposição ús atT8matações das rcnuas 
Lldles, c por isso n~lo depende aquclla da solicitada con
firmat;:1u, cumprintlo unicamente que a Camara desem
penhe as determinações dos arts. 4ü e 48 da citada lei, 
pondo aqndlc producto em boa guarda, e incluindo a 
arrernaU1ção c disposição dellc na;;; suas contas annuaes. 

Palacio do Bio de Janeiro em :!1 de ~Iaio de 1832.
Josc Li no Cantinho. 
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i\. 18~}.- JUSTIÇA.- EJ\1 2~) DE i\1:\lO li E 18:~:2. 

DccLtra qnc a cmlJriagnez n:1o isenta de proeps:;o os deliw]uerttes. 

Em resposta ao ortlr'io de Vm. de 21 do corrente scr
Yindo de infnrmac;ão ;'t fJUCÍXa fJilC CO!lf l'a fm. ft'Z subir 
à prosrnça da Heg·encin ~bria Luiza G::trrez; l\Janda a 
m1~sma Hcgeneia, em Nome do Impcr;Hlor~ di'clarar a 
Vm. fJ\lC os brlw1os não estão antor1zaLlos para injnrí:Jr 
a ninguem, r, que portanto llcve proceder contra a de! in
quente na fúrma tla lei:. para cujo fim recnYio a Vm. a 
parte do Commandante interino da ravallaria da Gnanla 
Nacional dessa freguezia, qtw acompanhou o c i ta do 
ofiicio. 

Deus Guarde a Vm .--Paço em 2~i llc l\la i o de 1832.
Dioqo Antonio Fe1)ó.-Sr. Juiz de Paz supplente da 
freguezia da l .. ag<la. 

N. 18ü.-IMPEHIO.-El\l 29 DE MAIO DE 1832. 

Manda c;•ssar o abuso de SI' r arrematada por um sú iruli
viduo a imposi~ão municipal soJn·c aguas-ardentes e Iiemes 
de eonsnmo. 

Illm. e Exm. Sr·.-Constando que algumf\s Camar;)S 
Municipaes arrematam por contracto em um só indivi
duo a imposição estabelecida em suas posturas sobre 
as aguas-ardentes e licores de consumo do seu clistric
to: Manda a Regencia, em Non\c do Imperaclor, que V. 
Ex. expeça as ordens necessarins., para que cesse seme-
1hante abuso, quando porventura exista em alguma 
parte dessa Provincia, o qual alimenta um verdadeiro 
monopolio da parte do arrematante, por suas avenças 
com os vendeclores, contra o espírito da Constituição 
que nos rege. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 
29 de Maio de 1832 .-José Lino Coutinho.-Sr. Presi
dente da Província de ..••.. 



N. 187.-GUEHHA.-El\1 O 1. 0 DEJUNIIO DE 183:?. 

Declara o modo por que se deve cobrar os emolumentos que os 
Otficiaes devem pagar pelas licenças que lhes forem concedidas. 

lllm. e Exm. Sr.- Convindo que os avisos de li
cenças na fórma da lei, conceLlid as a Officiacs dessa 
Província do H.io GrarHle de S. Pedro do Sul, sejam 
rcmettidos desta Secretaria de Estado a V. Ex. logo 
que os agraciados paguem nella os respectivos emolu
mentos, e não entregues em mão taes licenças, como 
até aa;ora se pratica: Tem a Regencia, em Nome do Im
perador, determinado, que para o sobredito effeito se 
commnnique a V. Ex., mesmo antes ele se lavrarem os 
avisos, os nomes dos indivíduos que tiveram aquelles 
defcrimen tos; afim de que, fazendo-lhe V. Ex. constar, 
possam elles mandar satisfazer os respectivos emolu
mentos, para poderem ser remettidas as licenças, de
vendo o tempo destas ser contado desde a ordem de V. 
Ex. em diante: e portanto communico a V. Ex. que 
nesta Secretaria de Estado se acha deferido para licença, 
o requerimento ele Lourenço José Gomes, Tenente do 
extincto 6. 0 regimento de cavallaria de La linha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacío do Rio de Janeiro 
em o 1. o de Junho ele 1832.- Manoel da Fonseca Lima e 
Silva.- Sr. Manoel Antonio Galvão. 

N. 188.- JUSTIÇA.- E~I o 1. o DE .JUNHO DE 1832. 

Estabelece um Corneta-mór para cada batalhão das Guardas Na~ 
cionaes da C.ôrte~ com o vencimento mensal de dez mil réis. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, que cada 
batalhão de seu com mando tenha um Corneta-mór com 
o vencimento mensal de dez mil réis e por esta fórma 
fica respondido o officio que me dirigiu em 30 do passado. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em o t.o de Junho de 1832. 
-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Commantlante Superior 
interino das Guardas Nacionaes. 
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N. tsn.--.JU:~TH,.:A.-- K'1 '1 uE Jl'~!lll m: Hn~. 

Manda responsabilizar o A1·ccbhpo da Baltia. prrante o OuYidor 
da comarca, caso contintit' a recusar o' csr·Iarecimcn lo' PX i· 
gidos pela Prcsidrnria. 

111m. c Exm. Sr.- Foi presente á Regencia o oll1cio 
<le V. Ex. de i 7 de Abril pass1do, remettendo por copia 
a exigencia feita ao Reverendo Arcebispo~ c sua recusa: 
Man(fa a mesma, em Nome do Imperador, remcttcr á 
V. Ex. o aviso, que na data deste se envia ao referido 
Arcebispo~ e recommellllar-lhe~ qur quantlo continue a 
recusar os esclarecimentos por V. Ex. exigidos~ o faça 
responsabilizar perante o Ouvidor dessa comarca, dando 
parte do resulta do. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio dr Janeiro 
em !1, de Junho de 1832.- Diogo Antonio Feijó.-- Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 

N. 190.- JUSTIÇA.- El\1 'i DE JUNHO DI~ 18~~2. 

Estranha o procedimento do Arcebispo da Bahia, recusando-sr a 
prestar csclarecimrn tos requisitados pela Presidencia. 

Exm. e Rev. Sr.-Manda a H.egcnci:1_, em Nome do Im
perador, estranhar á V. Ex. o haver-se recusado a dar o 
esclarecimento exigido pelo Presidente dessa Província 
em Conselho, a respeito do Concgo Bernardino ele Sena 
c Souza, para certificar-se se o mesmo renunci:lva todos 
os empregos, fJUe actualrnente exerce, para entregar-se 
sómente á vida parochial, para que fôra proposto por 
V. Ex.~ por quanto exercendo o Presidente em Conselho 
a Delegação do Soberano Padroeiro, cumpre ao mesmo 
<.:onhecer das qualidades e condições dos pretendentes 
aos beneficios e~~clesiasticos, afim de que estes sejam dig
namente providos. E sendo innegavel que ainda mesmo 
quando V. Ex. tivesse o direito de temover um Pa· 
rocha para o exercício de canonicato, ou de Escrivão 
da sua camara (o que se nega), era livre ao Padroeiro 
certificar-se de sua pretenção a este respeito para deixar 
de apresentai-o, quando isto se verificasse : accrcsce. 
que sendo· os Parochos do Braz i I verdadci r os empre-

uEcrsuRs r1F. f832. :H 
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p:ados publi('os rm razão dos ordc11ados, c f'nHdnmcntos 
que recebem~ e de difTcrentes actos civis que praticam, 
é da compctencia e mesmo obrigação dos Presidentes 
das Provindas ccrtificarem~sr~ se ellcs prctrndem exer
cer prssoalmentP as suas attribuiçõcs, afim de não con
fiarem cargos de tanta importancia a cidadãos que os 
tt~m de alJandonar logo que nclles sejam providos~ como 
infelizmente tantas vrzes acontece :nem era este motivo 
sufficiente para que V. Ex •. se mostrasse tão rescntido 
do proceder do mesmo Presidente em Conselho, que em 
nacla se ingeriu nas attribuições espirituacs de V. Ex. 

Espera portanto a mesma Regencia, que V. Ex. satis
fazendo a requisição do Presidente cumprirá o seu dever, 
dará exemplo de obedienria ás ordens Jegaes <lo Gover
no, e evitará u1tcrior procedimento do mrsmo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
rm 4 de Junho de 1832. - Diogo Antonio Feijó.- Sr. 
Arcchispo da Ballia. 

N. HH.- JUSTIÇA.- ElU í DE JUl\110 DE 18;!2. 

Aos Guardas Na c ionaes não rompetc olJSf'rvar a falta de rxernção 
das posturas mnnicipaes. 

A Hegencia, em Nome do Imperador, Manda rcmetter 
á V. S. o officio incluso que o Delegado do 12. o district o 
dessa freguczia dirigiu ao Cabo da 4. a companhia da 
Guarda Nacional da dita freguezia Joaquim José de 
Campos, para que V. S. instrua áquelle Delegado que 
os Guardas Nacionaes não são Officiaes de Justiça a quem 
compete observar a falta de execuçã.o das posturas sendo 
a sua obrigação sórnentc auxiliar a Justiça com a força 
á sua disposição, e nada mais, por cujo motivo não devem 
ser chamados senão em casos urgentes e neccssarios a 
fim de não serem onerados de serviço superfluamente. 

DeusGuanle a V. S.- Paco em7deJunhode 1832. 
- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Antonio Corrêa Picanço. 
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N. 192.- IMPERlO.- Eu 7 DE JUNHO DE 1832. 

Declara que não se pódc prescindir de Presidente nos actos 
de exame dos Cursos Jurídicos. 

Levei ao conhecimento da Hcgencia o officio que Vm. 
me dirigiu em data de 7 do mez passado, communicando 
as providencias que dera, para não ficar sem exercício a 
1. a cadeira do n. o anno do Curso de sciencias jurídicas 
e sociaes dessa cidade, e as mais alter3.çõcs alli men
cionadas; e consultando em 2. o lugat·, se Jous examina
dores sem assistencia de Presidente serão bastantes para 
validade dos actos, a t tenta a f a I ta dos Lentes, que possam 
ir a todos os dos di!Teren tes annos, e agrave demora que 
neste objecto d'ahi rcsultarú : E ficando a mesma Rc
gencia in te irada da i. a parte, Manda, em Nome do Im
perador, parlicipat· a Vm. quanto á 2. a, rJue se não póde 
prescindir de Presidente nos referidos actos, pois se
guir-se· h ia não haver decisão no t'aso de empate. 

Heus Guarde a V. Ex..- Pataeio tio Rio de Janeiro 
em 7 de Junllo de 183:!.- Jo-;é Lino C1atinho.- Sr. Ma
noel Josó da Silva Porto. 

•AA.A:f\:J~ 

N. 193.-JUSTIÇA.~ Eu Jí OEJUNIIO DE 18:32. 

Ucclai·a que o; Oflida1~S rcformatlos estão isentos do serviço das 
Guardas Nacionacs. 

:Mall(la a Hegencia, em Nome do Imperador, declarar á 
Vm. em resposta ao seu ofikio de;; do correu te, que os 
Offidaes reformados estão isentos Jo servir,o das Guar
das Naeionaes tenham ou não 2ãanno.; de sei· viço, e que 
os cidadãos que entra rem de novo par a o districto ou 
nellc se acharem nas cireumstancias de servir nas Guar· 
das Nacionacs, devem ser alistados fazendo-se a colnpe
tente participaçiio ao respectivo Couunandantc. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Hio de Janeiro em 
H de Junho do 1.8:{2.- Diogo Antonio Feljó.-Sr. Juiz 
:J,• Paz da frl'guezill de S . .J uão de Me ri ty. 



Dl<:ClSÕES 

N. 19~.- GUEHHA .-Eu 16 o E JU~Ho DE 183~. 

lleclara o modo de e!Tectnar a;; licen\;a;; concedidas aos Officiaes 
do Exercito. 

111m. e Exm. Str.-Convindo que os avisos de licenças 
concedidas aos Offieiaes residentes nessa Província sejam 
remcttirlos desta Secretaria de Estado a V. Ex., logo 
que os agraciados paguem nella os respectivos emolu
mentos, c não entregues em mão taes licenças, como 
ató agora se praticára; Tem a Rcgencia, em Nome do 
Imperador, determinado, que para o sobredito efl'eito se 
communiquc a V. Ex., mesmo antes de se lavrarem os 
éiVisos, os nomes dos indivíduos que tiveram aquellcs 
dcft•rimentos, a 11m de que, fazendo-lhe V. Ex. constai·, 
ellcs possam mandar satisfazer os respectivos emolu
mentos, p~u·a podt•rem ser remei tidas as licenças, de
vendo o tempo des Las ser con Lado desde a ordem de V. Ex. 
em diante. 

Por esta occasião participo Lambem a V. Ex.. que a 
mesma Regcncir~, em Nome tlo Imperador, o autoriza 
para que, no caso de acontecer que alguns dos omeiaes, 
que estiverem com licença na fórma da lei, se lhe apre
sentem, declarando não quererem continuar no gozo 
dellas, V. Ex. lhes poss,, deferir, mandando alJonar-lhes 
o soldo por inteiro Jescle a data de tal apresentação, c 
dando V. Ex. depois conta por esta Secretaria de E~
tado dos que assim furem deferidos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pal:1cio do Rio tle Janeiro 
em 16 de J nnho de 18~~2.- ~Manoel da Fonseca Lima e 
Sil-va.---Sr. Presidente clll Província de .....• 

N. lUrJ.-FAZENDA.-E.l\tlO n1~ .lll\Ho DEu;:~:!. 

He<'lara a reciprocidade tpJe se deve olJ::ervar para rom os Agentes 
Diplomaticos em relaç<to aos direitos da Alfandega. 

Tendo o Ministro Pleuipotendario do Brazil em Fran(:a 
requerido a isenção de todos os direitos da Alf'andega, 
0 de eutrada de alguns g-eneros, •FW eurommcndára 
para seu nso domestico, foi-lhe respondido pelo Governo 
Franccz fJlW os direito~-; dt~ entr;tda das Yillas e ridadcs 
IIH:Iroii ~;ln taxas lllll!lir:ipar:'~ que u (;U\nrrto ll<lo (Cllt 
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DO GOVERNO. 

autoridade de dispensar a favor dos membros do Corpo 
Diplomatico, c que segundo nrn costume fundado nos 
regulamentos financeiros, os productos do solo francez 
não estão comprehendidos nos objectos, a que se podem 
cstrndf~r as franquezas diploma ticas. D que par ti c i po 
a V. S. para que nessa Alfandega se o!Jserve a este 
respeito a devida reciprocidade. 

Deus Guarde a V. S.- Paeo em 16 de Junho de l8~l2. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Conselheiro Juiz 
da A lfandega desta Córtr. 

N. HHi.-JUSTlÇA.- E.u lB DE JUNHO DE 18:l2. 

Manda c.~tran h ar a condescendcncia que ti ver a u rn Juiz de Paz, 
deixando de proceder contra a dcsohcdiencia do Bispo eleito e 
Vigario Capitular de Pernambuco. 

111m. c Ex.m. Sr.- Conq:mdo á Hcgencia q uc o Juiz 
de Paz da freguezía da St'~ dt~ O! inda, tcudo feito IIOlifkar 
ao Bispo eleito e Vi.u:ar·io Capitular dess:1 diocese para 
comparec<~r· no seu .Juizo para certa concilia(:ão. porque 
este se reem:;'1ra com o fulHJameuto de ;;:e nJo achar su
jeito á disposi<;ão da lri, dcixára de proceder nos ler·mos 
habeis contra urna tal desoiJediencia: l\bnlla, em Nomn 
do Impet·ador, que V. Ex. csLranlw átJUclle Juiz pela 
condescendcnrh que livcra rom o referido Prelado uu1 
menoscabo d:1 jurisdict,:ão e autoridade que lhe foi con
ferida pelo seu H.egimen to, art. U. o ela Lei de Hi de 
Outubro de 1t527, quu não uxccptua cidadão algum llOl' 
maior que srja o emprego Je que goze na sociedade. 

Deus Guardo a V. Ex:.-Palacio do Hio de Jan<·iro 
rm 19 ele Jun IJo de 18:{'2.-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Pre
sidl•nte da Provinda de Pern;trnhu!'o. 



llECISÔES 

N. 1H7 .-JLT~TICA.-E~l 20 DE Jl'NIIO DE 1~3:-!. 
" 

.Declara que não tendo os Juizes de Paz furo privilegiado, devem 
responder no fôro commum pelos crimes de que forem ar
guidos. 

Illm. c Ex!n. Sr. -Levei á presença da Regenci:l o 
officio de V. Ex. datado de tres do corrente, em que 
expõe a duvida qne teve o Ouvidm· da comarca do 
Ouro Preto em tomar conhecimento da queixa que 
fizera Jacintho Jos~_> de Novacs contra o Juiz de Paz da 
frcguezia ele Santo Antonio da Casa Branca, e Manda a 
mesma Regencia, em Nome do Imperador, declarar que 
é de todo inaltendivel semelhante duvida; não tendo 
os Juizes de Paz fóro privilegiado, nem pela Consti
tuição nem por lei alguma, devem responder no fôro 
commum pelos crimes de que forem arguidos, e que 
com mais razão deveria aquelle Juiz st~r processado no 
da Ouvidoria por haver sido designado pelo Governo 
dessa Província p]ra o dilo t1m, e quando o referido 
Ouvidor ainda se recuse faze-lo, V. Ex. o mandarú 
respons:1bilizar pela desobed icneia. 

Deus Guarde a V. Ex .-Pa lado do Rio de Janeiro em 
20 de Junho de 18:32.-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Pre
sidente da Província ele Minas Gcraes. 

N. 1!)8.-JUSTIÇA.-E:u 20 os JUNHO DE 1832. 

Compete ao .Juiz dt) Paz, ou a pessoa de sua confiança, o exame 
das peças que ti verem de ir á seena no theatro publico da 
capital. 

Foi prcsen te á Rcgeneia o otncio de Vm. de 19 do 
corrente, solicitando a nomeação de uma pessoa de litte
ratura com quem se podesse entender na revisão das 
peças que tiverem de ir á scena no thea tro publico da 
capital; e cumpre-me responder-lhe, rfue encarregando 
a postura cl:1 Camara Municipal este.exame ao Juiz de Paz, 
só á Vm. compete fazd-o, on enearregal-o a pessoa de 
sua confiança, não podendo o Governo dispensar na dita 
postura. 

Deus Guardo a Vm.- Paço ~~m ~O dt) Junho de 183~. 
--Dio!Jo Antonio Fr!)ó.-Sr. .lttit. de 1'<1Z supple1Jte Ja 
fr,'.'ji!I'Zia rl11 ~él'' n rn1· ll to. 



N. W!L-11\IPEHIO.-EM 20 m: .llJ:\110 oE 18:1':2. 

Declara que o vereador, qne é Commandante de hatalllão da 
Guarda Nacional, tem impedimento para serdr na respectiva 
Camara, cmquanto estiver no commando. 

Tendo GrcQ'orio l1'rancisco <le Miranda da villa ue 
S. Salvador de Campos representado ter a respectiva 
Camara Municipal repugnado tlar-lhl) a escusa, quere
querêra, do exercido de Vereador, por se achar im
pedido pelo serviço de Commandante do batalhão das 
Guardas Nacionaes da mesma villa, chegando a ser por 
ella multado_, em conscrJnencia tln não comparecer :'ts 
suas sessões: .Manda a Regrncia, em Nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Ncgocios do Imperio decla
rar á referida Camara, que o supplicante_, omquanto se 
acha no serviço das Guardas Nacionaes como Com
mandante de um dos 1Jatalhõcs, esti1 l<~p:itimamentc 
impedido de comparecer nas sessões da Camara como 
Vereador, e que por isso, não podendo ser cons L rangido 
a assistir a citas, deve ser alliviado ua multa que lho foi 
imposta. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 20 de Junho ~lc 1832.
José Lino Coutinho. 

N. 200.-JUSTIÇA.-El\l 23 nE JUNHO DE 1832. 

Declara que com a creação das villas c freguezias ficam tamheltl 
creadas as autoridades e empregos nccessarios. 

Illm. c Exm. Sr.-Sobre as duvidas suscitadas por 
V. Ex. no seu officio datado de 10 do corrente, relativa
mente á creação das villas: Manda a Hegencia~ em Nome 
do Imperadot·, declarar á V. Ex. para sua in telligcncia 
que quando as leis cream as villas e freguczias devem 
entender-se necessariamente que com ellas ficam creadas 
as autoridades c empregos necessarios, pois que do con
trario se tornariam illusorias taes leis, por cujo motivo 
deve V. Ex. mandar crear nas novas \'illas todos os 
empregos que julgar inclispensaveis, na intelligcncia, 
porém, de que não t_· possivel annexar-se ou Ir o otl1cio ao 
lugar de SPrJ'('lario da Camara, porque se a t•ll:-~ compPte 



nomPar r demillir o ~en SecTct:Jrio, nilo o púde fawr ao 
Tabellião, c que estando a passar o Couigo do Processo 
Criminal que sujeita os crimes aos Jura1los c pelo qual 
ex tingucm-se os Juizes onli na rio~, parece dcsncr!•ss:t ria 
a crcação de tlous Tabelliães. 

Deus Guanlc a V. Ex..-Palado do Rio de .Jan~'iro em 
2:~ de Junho de 18:32.-Dior~o Antonio Fmjó.-Sr. Pre
sidente da Província dP Minas Geraes. 

N. 201.-FAZE~DA.- E~r ?!3 DE Jt:Nno nE 1R~~2. 

Manda arrecadar pelo Hecehcdor dos novos c vellws dii·cilos, os 
direitos velhos do transito das sentenças e cartas dos Paroclto.:.; 
pela Cltancellaria. 

O Recebedor dos novos c velhos direitos recelJa os 
direitos velhos das sentenças que costumam a fazer tran
sito pela extincta Chanccllaria-mót'., em conformidade 
do Aviso da Scct·etaria de EstallO dos Ncgocios da Justiça 
de 11 de Abril passado~ fazendo o respectivo lan1;amento 
o Escrivão dos novos e velhos direitos, ·e bem assim os 
direitos das cartas dos Parochos, que transitavam pP-la 
Ctwncellaria das Ordens militares, procedendo [t cscrip· 
tu ração o respccti v o E~ct·i vão, conforme o Aviso tla di ta 
Secretaria de õ elo referido Abril. 

Hio em 23 de Junho tlc 1832 .-Joaquim José Rodn:gue., 
Torres. 

N. 202.-FAZENDA .-E:\1 2:l D~~ JUNHO DE 1832. 

Explica alguns paragraphos do art. 5t da Lei de :1.5 de Novembro 
do anuo passado que tratam de direitos devidos pela impor· 
tação e exportação de mercadorias. 

Em solução das duvidas~ que V. S. propõe em suas 
representações ele 7 c R elo corrente, a respeito dél exe~ 
cução de alguns par:tgraphos do arL. õi da Lei de 1:5 Lle 
Novembro do :mno pa~~:1do, tenho de re:->ponder-lhe, que 
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a respeito do desempenho do disposto nos ~~ l, 2 e 10, 
as amplas, e claríssimas (lisposições dos <li tos paragraphos 
não admittem distincção entre generos e mercadorias 
nacionaes e estrangeiras, para deixarem estas de sei' 
eomprehendidas no favor da isenção de imposições sobre 
importação, e exportação de umas para outras Províncias, 
ou entre os tl'igos e quaesquel' outl'as fazendas demo
radas na Alfandega, para deixal'em de sei' incluídas na 
disposição relativa ao pagamento da armazenagem, nem 
tambem deixam duvidar de que a isenção de direitos de 
importação outorgada a alguns generos não invol v e a 
desoneração do que só tem, ou póde ter denominação de 
emolumentos em paga de trabalho; quanto a respeito de 
dever, ou não, cstendel'-se a isenção dos direitos, de que 
trata o§ 4. 0

, ás machinas, e livros, que tiverc.m entrado 
na Alfandcga antes da lei, se pedirá declaração á As
sembléa Geral Legislativa; c quanto finalmente á fórma 
por que se ha de liquidar se a machína está já, ou não em 
uso no paiz, está providenciado no regulamcn to nova
mente organizado para as Alfandegas elo lmperio. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 23 de Junho ele 1832. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Conselheiro Juiz: 
da Alfanclega desta Côrtc. 

N. 203.- JUSTIÇA.- E'I 2õ DE JUNHO DE 1832. 

Resolve duvidas sobre a execução da Lei de 3 de Novembro 
de i830. 

Pedindo Vm., no seu officio de 2õ de Abril do cor
rente anno, esclarecimentos sobl'e as duvidas, que lhe 
occorreram, no cumprimento da Lei de 3 de Novembro 
de !830; Manda a Hegencia, em Nome do Imperador, a 
quem foi presente o dito officio, declarar-lhe, quanto á 
primeira duvida, que a abertura dos testamentos que 
por lei se não acha privativamente encarregada a alguma 
autoridade, deve continuar a ser feita pelo Juizo ordi
nario, ou pelo respecti'IO Viga rio., ou. pelo Juiz de P,1z 
do districto, como fôr mais conveniente aos interes
sados ; fazendo-se della a nota necessaria para cr,rtifi
cal-a, e uevendo o registro ser feito no Cartorio da Pro
vedoria dos Resíduos a que pertencer o lugar: quanto á 
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segunda, (JUC a reducção dos testamentos nuncupativos, 
acto de jurisdicção voluntaria, deve ser feita no Juizo 
que as partes escolherem d'entre aquelles, cuja juris
dicção fôr prorogavel, bem como o Juiz ordinario, o 
Provedor dos Resíduos, c o Ouvidor ela comarca, sendo 
da competencia do Provedor a tomada de contas ; res
peito á terceira, que os Curadores dados ás heranças do5 
ausentes devem ter o mesmo vencimento dos que são 
dados aos bens dos orphãos, como bem se deduz do que 
dispõe a Ord. Liv. Lo Tit. 90: respeito á quarta, 
que as heranças deverão ser conservadas debaixo da ar
recadação. e administração desse Juizo, emquanto se 
tiver noticia de herdeiros que venham, ou devam vir 
habilitar-se, c entregarem-se á Provedoria dos Resíduos 
respectiva rruando se verificarem o serem vacantes, por 
não haver noticia de herdeiros a quem pertençam; c 
quanto á quinta e ultima, que, nos casos relativos á ar
recadação c administração dos bens dos ausentes., Vm. 
deve receber as appellações para as mesmas autoridades 
superiores, para que recebe as que se in ter põem de suas 
sentenças em quaesquer outros casos. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2õ de Junho de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Juiz 
de Orphãos da villa da Caclweira. 

~e 20'L-FAZENDA.-E:u 26 DE JUNHO DE 1832. 

Dispensa a remessa das copias das minutas de receita e do· 
cumentos de despeza que deviam acompanhar os balancetes 
mensaes. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
dD mesmo Tribunal de 25 do corrente, que fique de ora 
em diante de nenhum effeito o disposto na Provisão Cir
cular de 24 de Dezembro do anno passado ácêrca da re
messa das copias das minutas de receita, e documentos 
de despeza , que deviam acompanhar os balancetes 
mensaes, os quaes continuarão a remetter com as con
venientes explicações, que dêm uma noção exacta dos 
artigos de receita e dcspeza, e das especies, em que 
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existe o saldo, como os orçamentos Ja receita e despeza 
do mcz seguinte organizados pela mesma maneira dos 
h:llancctcs. O que participa ao Presidente da Província 
de •..... para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Junho de 1832. 
-Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 205.- GUERRA.- E!U 26 DE JUNHO DE 1832. 

Manda que os Officiaes militares que vencem soldo em qualquer 
das Províncias e não estejam licenciados, sejam detalhados 
para todo o serviço de guarnição. 

lllm. e Exm. Sr.- Determinando a Regencia, em 
Nome do Imperador, que os Officiaes militares, que 
vencem soldo em qualquer das Províncias, e não per
tencem ao estado effeclivo dellas, ou os que nellas se 
conservam por qualquer motivo com permissão do Go
verno, sejam detalhados para todo o serviço da guar
nição, ficando, na qualidade de addidos, incorporados á 
sua respectiva classe: o communico a V. Ex., afim de 
que expeça ordem para que uma tal determinação tenha 
ahi o devido etl'ei to; prevenindo a V. Ex. de que ella 
não comprehende os expressamente licenciados; porque 
na fórma da lei estes devem receber meio soldo, e não 
podem ser chamados para serviço algum. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 26 de Juuho de 1832.- Manoel da Fonseca Lima r 
Silva.- Sr. Presidente da Província de ..•.. 

N. 206.-MARINHA.-EM 27 OE JUNHO DE i832. 

Manda que a todos os indivíduos dos navios desarmados se for
neça a mesma ração para almoço que antigamente tinham, 
em vez do chá, ou café, e bolaxa que actualmente se abona. 

A Regencia ~ em No me do Imperador, tomando em 
consideração o que represcntára o Inspector do Arsenal 
de Marinha em officio de hont~cm, Houve por bem Ht'-



.solvet, que a lotlos os individuas dos na rios des:JJ'matlos 
se forneça a mesma ração para almoço, qur antigamente 
tinham, em vez do chá, ou café, c bolaxa, que ultima
mente se mandára dar. O que participo a Vm. para sua 
intellig:cncia e governo. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 27 de Junho de 1832. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. 207.- FAZENDA.- E~l 28 DE JU~HO DE -1832. 

Manda contar os juros das apolices cmittidas em pagamento da 
divida inscripta no grande livro, desde a data das inscripções. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Pre3iden te do Tri
bunal elo T!Jesouro J.lublico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, que o juro prescriplo pela Lei de 
1õ de Novembro de -1827 das apolices, que forem emit
ticlas em pagamento da divida, que se inscrever no 
grande livro, se conte da data das inscripções, c não 
do 1. 0 de Janeiro de 1827, não obstante o indicado nos 
modelos, que se remetteram para taes inscripções. O 
que participo ao Presidente da Província de ....... . 
para sua inte11igencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional em 28 de Junho de -1832. 
- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 208.-JUSTIÇA.-El\1 2 DE JULHO DE 1832. 

Determina que se faça a emenda de um dcspacllo contrario á 
orclenaçãoJ sobre o desconto de custas. 

Tendo-se queixado José Francisco da Cruz Miranda, 
dos despachos por Vm. proferidos, obrigando-o ao depo
sito das custas, que havbm fazer-se na execução, que 
promove á Manoel da Costa Pinto, procedimento con
trario á Ord. L. 3. o Ti L. 80 ~ 20~ e que o torna 
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incur·s) no art. 180 do (;odigo Criminal, cump_re _que 
Vm. cmenue semelhante erro: e caso nclle ms1sta, 
rc.sponda em que motivos se funda para um tal procc
Llirncnto. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
2 de Julho de 1832.-Diogo Antonio Feijó.-Sr. Juiz ele 
Fóra pela lei da villa de C1mpos. 

N. 209.-JUSTIÇA.-El\1 2 DE JULHO Dlli832. 

Declara que os Juizes de Paz não têm foro privilegiado. 

Illm. c Exm. Sr.-Reenvio a V. Ex. o seu officio de 
4 de Abril do corrente anno com os papeis que o acom
panharam relativos à o processo do Juiz de Paz de 
Aracaty João Chrysostomo de Oliveira, e á vista dares
posta do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacionêll nelle exarada, ficará V. Ex. intelligenciado, 
declatando lambem a V. Ex. que fóra dos casos maY~r 
cactos na Lei de 6 de Junho do anno passado devem os 
Juizes de Paz ser processados perante o Ouvidor da 
comarca, visto que não têm fôro privilegiado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palado dn Rio de Janeiro em 
2 de Julho de 1832.-Diogo Antonio F'eijó.- Sr. Prcsi
den te da Província do Ceará. 

N. 210.-MARINHA.-EM 4 DE JULHO DE 1832. 

Manda admittir despenseiros a bordo dos paquetes c que os 
Pilotos sirvam de Escrivães. 

A Rcgencía, em Nome do Imperador, Determina que 
a IJoruo tios paquetes embarquem despenseiros llo mesmo 
motlo que por Aviso de 7 de Maio ultimo se mandára 
praticar com os navios de transporte, c vasos de guerra 
menoEes: que os Pi_lotos sejam encarregados da escrip
turaçao, fazendo assun as vezes de Escrivães; c <JUU 
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flnalmente com os Officiaes de Fazenda dos mesmos 
paquetes se observem as disposições dos Avisos de 24 
de Março, e de H c lü de Abril deste anno sobre a 
prestação das competentes contas. O que participo a 
Vm. para sua inteJlígencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 4 de Julho de 1832.
.Toaquim José Rodrigues Torres.-Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. 211.-l\IARlNHA.-El\1 5 DE JULHO DE 1832. 

Declara que do L 0 do mez em diante, fica a cargo da Repartição 
da Marinha a administração dos paquetes. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo a administração dos pa
quetes passado a ficar a cargo da Repartição da Marinha 
no corrente anno financeiro, na conformidade da res
pectiva Lei do Orçamento: previno a V. Ex., por 
wdem da Regencia, em Nome do Imperador, de que 
nessa Província se deverão abonar por conta da In
tendcncia da Marinha desta Côrte as despezas que os 
mesmos· paquetes houverem de fazer do Lo deste mez 
em diante, para cujo effeito se exige nesta data a conve
niente autorização da Repartição da Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 5 de Julho de 1832.-Joaquim José Rodrigues Torres. 
-Sr. Presidente da Província de .... 

N. 212.-JUSTIÇA.-EM U. DE JULHO DE 1832. 

Resolve duvidas sobre o recurso de aggravo dos despachos 
relativos á fiança. 

A Regencia, conformando-se com a resposta do Pro
curador da Corôa sobre a informação que Vm. déra 
pelo seu officio de ü do corrente ácerca de Agostinho 
José da Costa, e outros: Manda, em Nome do Imperador~ 
declarar a Vm. que não é justa a opinião dos suppli-
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l~a n tes quando presumem não poder in ter pôr recurso 
de aggravo dos deferimentos de Vm. relativos á fiança, 
por não estarem presos ou seguros, porque, posto seja 
certo e conforme á direi to, que o::; ré os não podem ser 
admittidos a livramento sem que estejam presos, afian
çados, ou seguros, nem comparecer em Juizo a livrar-se 
por procurador, quando não forem presos, todavia regu
lando esse direito relativamente aos actos do livramento 
por qualquer maneira intenta(lo, não póde· fazer-se 
extensivo aos anteriores actos de solicitar a admissão 
d:1 fiança, ou de procurar a ctTcctividade de uma garantia 
constitucional para melhor se trata r do mesmo livra
mcnto; por isso que nem as regras estabelecidas pelo 
antigo direito podem ser applicaveis ao cumprimento 
de uma disposição inteiramente não só nova mas até 
rnui notoriamente opposta aos princípios de jurispru
dencia, que então vogava, e nem seria efficaz e proficua 
rruan to convem á determinação do art. i 79 ~ 9. o da 
Constituição se os meios se uifficultassem á sua exe
cução. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em H de Julho de 1832. 
-:-Diogo Antonio Feijó.-Sr."Juiz do Crime do bairro de 
Santa Anna. 

:.'{. 21:3.-F AZENDA.-E~l i2 DE JULHO DE 1832. 

Encarrega o Recebedor de novos e velhos direitos da flscalisação 
c arrecadação dos direitos e dizimas das sentenças. 

O Recebedor dos novos e velhos direi tos, fique encar
regado da fiscalisação e arrecadação dos direitos e 
dizimas das sentenças, fazendo o seu respectivo Escri
vão as necessarias verbas em livro para Isto destinado, 
na conformidade do Regimento. 

Rio_, 12 de Julho de 1832.-Bernardo Pereira de Vas
concellos. 

<.1'\:A:A:f A-A:AI' 
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N . .-!14.-FAZENDA.- E.u i~J DE JULIIO DE 1832. 

Declara competir ao Juiz da Alfandcga a imposição da multa 
aos Consnles pelas irregularidades encontradas nos manifestos 
das embarcações de commercio. 

Em resposta ao que V. S. rrpresentou em 27 <.lo mez 
passado, á cerca dos manifestos do pa tacho Suspiro e ber
gantim Galeota vindos de Buenos-Ayres, tenho a dizer
lhe, que estantlo o Consul sujei to á mui ta imposta no 
art. 1:1, pela falta de execução do art. õ. o do Decreto de 
20de Dezembro do anno passado, é da attribuição<.le V. S. 
a imposição <.la multa da mesma sorte, e pela mesma razão_, 
que lhe incumbe designar a em que incorrem os mestres 
das embarcações; o que cumpre que V. S. pratique, ti ando 
conta das multas, que assim impozer aos Consules para se 
fazer efiectiva a sua responsabilidade. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 13 de Julho de 1832. 
-Bernardo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Conselheiro 
Juiz da Alfamlega desta Côrte. 

N. 215.- JUSTIÇA.- E;u ~~ DE JULHO DE 1832. 

Autoriza a organização de uma companhia de artilharia no corpo 
de Guardas Nacionaes da freguezia de Mambucaba. 

Recebi o oficio de V. S. de 8 do corrente, que acom
panhou a relação dos Guanlas Nacionaes da freguezia de 
l\1ambucaba, expondo a necessidade de uma companhia 
de artilharia no ~orpo do seu commanllo., pnra cuja orga
nização pede ser autorizado; e conformando-me com a 
sua proposta., o autorizo para que organize a dita compa
nhia de artilharia em cuja arma a f a rã exerci ta r. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em 1.4 
lle Julho de l832.-Diogo Antonio Feijó.- Sr. Com
mandante do batalhão da~ Gu·trdas N:1cionaes da villa da 
Ilha-Grande. 
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N. :!16.- JUSTIÇA.- EM 14 o r: JULHO nE 18:_12 . 

. l\landa retirar um alumno do Sctninal'iu <lo Cat·a0a até que se 
mo:~trc emancipado ou com licenr;a expressa de sua mãi para 
tomar o habito ele congregado. 

Illm. c Exm. Sr.- A Rogencia, em Nome tlo Impu
dor, Mamla remetter á V. Ex. o requerimento induso ele 
D. Anna .Joaquina de Miranda, c Ih por lJem que V. Ex. 
ordene ao su pcrior da congregação de S. Vire a te de 
Paula da Serra do Cara1;a, que faça s1hir do Semi na rio o 
tillw da supplicante Manoel Joaquim de 1\:liranJa Hcgo, 
até que ellc se mGstre emancipado, ou com licença ex
lH'essa de sua mãi para tomar o cslado que pretende, 
não <Hlmittindo V. Ex. qut> po1· pretexto algum se ataque 
os direi tos patel'nos, nem que se abuse da cnnliança dos 
pais que para alli mandaram seus fllhos tão sómentc para 
serem ell ucauos emqnan to quízcsscm. 

Deus Guartle a V. Ex.- Palacio Llo lHo tlc .Janeiro em 
t4 dü Julho de 1832.- Diogo Antonio Feijó.- Sr. Prc
sid<'nte da Província de Minas Geraes. 

N. 2t7 .-FAZENDA.- E~l H) DE JULHO DE 18:}2. 

So!Jre a intimar;tlo dos pwte.~los <las lclras ~rue passam o:; d!'
vetlores !la Fazenda National ua fúnna da Lel de :13 dP No
vembro de 1827. 

Bernardo Pereit'a de Vasconcellos, Presidente uo Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional~ deliberou em ses
são do Tribunal de i3 do corrente desapprovar a mudanca 
que a Junta da Fazenda da Provincia de Minas Geraes_, 
com excesso de suas a ttribuições, adoptou na escriptu
ração das letras, que passam os devcJorcs fiscaes, em 
consequcncia da reprcsen tação do respectivo Conta dor· 
interino, c tle que trata o oflicio do PresiJentc de 31 de 
:Maio~ rcservanclo-sc a fazer a alteração, que convier no 
systema~ que se lixar para a escripturação das reparti
~ões de fazenda, em conformidade da Lei ele 4 de Outubro 
do anno pas~ado: emquanlo ao inconveniente, que obsta 
a ex.ecm·ão da Lei de 13 de N ovcmbro de 1827 soure a in
ti mação" Jos protestos em tempo, para não pef"igar o di
reito da Fazenda Nacional, não procPdP, pois que não ó 
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tão rcstr·icla a precisão da intim:Jção dos protestos.~ 
muito hem se póde desempenhar, para manutcnç<io do di
reito da Fazenda Nacional_, o que a tal respeito se acha es
tabelecido por estylo mercantil e pelo Alvaráde 19 de Ou
tubro de !798. O que participa ao Presidente da referida 
Província para sua intel!igencia e execução. 

Thesonro Publico Na(~ional em iG de Julho de 1812.
BPtlutrrlo PPreirn de Vasconrello . .,. 

N. 218.- .JUSTIÇA.- Eli 18 ·nE .JULHO n~: 1832. 

Os supplenles dos Juizes de Paz só são isento.~ do servi~o das 
Guardas Nacionacs quando se acham no exercício do cargo. 

A Regencia, a quem foi prcscrtte o officio ele Vm. ele 
12 do corrente ácerca da prisão de Felippe Justiniano 
da Costa Ferreira, Manda, em Nome do lmpcra1Jor, de
clarar que, ~endo verdadeira a exposiçã0 do Offici3l que 
o prendeu, nenhum delicto commetteu, pois que este 
devêra participar ao ~en Commandan te o novo emprego 
que se achava exercendo para ser assim clisp::msado im
meúiatamente do serviço, pois que ser só supplcnte 
do Juiz de Paz o não isenta do serviço tias Guardas Na
cionacs, não estando em exercício, e que outrosim ap
prova o procedimento de Vm. no caso presente. Ad
vertindo todavia que taes prisõe3jàmais serão feita~ em 
r;omc do Governo. 

Deus Gnnrcle :1 Vm .-Paco em 18 de Julho de 1832.
Diogo Antonio- Peijó.- Sr. Commandantc Superior inte
rino das Guardas Nacionaes. 

N. 2HL- IMPERIO.-Ku 18 DE JULHO DE 1832. 

Declara não haver incompatibilidade na accumulação dos cargos 
de Vereador da Camara Municipal e Collector da decima ur
bana. 

A Regencia, tomando em consideração a informação 
dada pela Camara Municipal da vllla de Rezende, em 
data de 9 de Dezembro do anuo p:-~ssado, sobre a pre-
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tenção de Antonio Jo;iq'Jiowi.'.Avila Pompeia, que ai
lega não poder servir conjl'fflcla mente :I e Vereador e 
Collector da decima da referida vil la ; Manda, em Nome 
do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do Imperio participar á dita Camara, que não ha com 
eiTei lo incompatibilidade no exercício daquelles dons 
empregos, cujas obrigações o supplicante hem poderá 
desempenhar simultaneamente na conrormillade do 
art. f9 da Lei do f. • de Outuhro de :1828, dando-se 
por impedido nas occasiões de laiH:amento, ou cobrança. 

Palacio elo Rio de Janeiro em IH de Julho de J832.
.Tosé Lino Coutinho. 

• 
N. 220.- JUSTIÇA.-Ell :19 DE JULHO DE 1832. 

Ordena que os Commanlfantes dos corpos das (;uardas Nacionaes, 
'prestem mensalmente aos inglructorP~ uma attcstação de ~cus 
serviços. 

A Regcncia, em Nome do Irnper:Hlor, Manda r·emetter 
á Vm. a relação inclusa nominal dos instruclores rlos 
differentes corpos das Guardas Nacionaes do seu com
mando, a fim de que Vm. ordene ao Commandante 
de cada um dos corpos que mensalmente rlecm aos ins
tructores uma attestação onde s1~ declare o tempo que 
servem ou bem ou mal. 

Deus Guarde a Vm- Paço em :lU de Julho de 1832.
Diogo Antonio Feijó.-Sr·. Command;1nte Superior inte
rino das Guardas Narionacs. 

N. 221.- FÀZENDA.- EAI 2f DE .JULHO DE t8:l2. 

Declara qne na desappropriação por ulilidailr publica só pútltJ 
haver opposição da Jlarte quanto ao pre~o tia propriedade. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Prcsidcn Lc do Tri
lmnal do Thcf'ouro Publieo Nacion:~l. de I i lwrou em sessão 
do Tribunal, em consequencia do .<\viso da Secretaria 
de Estado dos N1•gorios do Impnio df' J!) do eorrente, 
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que pelos cofres da Província do Rio Grande do Sul se 
pague a Maria l\Ianoclla de Alcncastre a quantia de 
;)006000 por indemniza~;ão do valor dos terrenos que 
lhe foram tirados por ontem do ex-Governador Paulo 
José da Silva Gama~ para aformozear a praça da cidade 
de Porto Alegre; com declaração, porém, de que se a 
supplicante se oppuzer, c achar pouca a referidJ quantia, 
deverão então ter lugar as providencias da Lei de 9 de 
Setembro de 1826, pois que só nesta differença de preço, 
é que poderú haver repugnancia da supplicante, c só 
neste ponto de vista se verificará a cxcepção do direito 
de propriedade. O que participa ao Presidente da tlita 
Província para ~ua in tclligencia c execução. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Julho de 1832.
Bernardo Pereira de VascQncellos. 

N. 222.- FAZENDA.- El\1 23 DE JULHO DI<~ 1832. 

Sobre a nomeação dos empregados das Thcsourarias de Fazenda 
por occasião da installação dessas Repartições. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente uo Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional~ deliberou em sessão 
do Tribunal ue 21 do corrente, em vista do oflicio do 
Presidente da Província de S. Paulo de 22 do passado, 
em que participa haver só cumprido o decreto de no
meação do lnspector da Província, deixando de assim 
praticar a respeito dos que nomearam o Contador, Fiscal, 
Thesoureiro e Oflicial-maior da Secretaria, responder 
ao referido Presidente, que foi acertada a sua repre
sentação contra o dt:creto, que nomeou o 01Iicial-maíor 
da Secretaria, o que fica de nenhum eflei to; quanto 
porém á opposição aos outros decretos, sendo lou
vavel o zelo, com que pugna pela observancia das leis, 
não coincidem com as suas intenções os seus procedi
mentos, violando, ou preterindo algumas disposições das 
leis, que devia ter em vista. Por quanto, se entendeu, 
que não foram igualmente feitas pelo Governo as no
meações sobreditas, apenas lhe era permiLtido sus
pender a execução, e representar nos termos do art. i55 
~~ 2. o e 3. o do Codigo Criminal; c a nenhum pretexto 
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podia passar além, como passou, sem esperar a decisão, 
fazendo com que o Inspcctor nomeado, ainda não em 
exercício, c o Conselho ela Presidencia, se intromet
tessem no que, por ora~ não era da sua competencia,como 
jú assim entendeu o Tribunal; e ordenando que a Thc
souraria Geral se installasse interinamente. 

Sendo pois incontestavel o direito, e competencia, com 
que o Governo fez a nomeação d<Js pessoas, que julgou ha
bcis para os ditos empregos_, attentas as disposições de 
diversos artigos da Lei de ~de Qutubro do anno pro
ximo passado: L o porque detcrminanüo o art. 4~ que 
haja uma Thesuuraria em cada Província, sendo preciso 
que estas Thesouraria~, por obscrvancia do art. 89, se 
estabeleçam desde logo, á medida que se fôr fazendo o 
exame insti tu ido na fórma do art. 6. o ~ 9. o, e devcn
do-se neste estabelecimento attender ú escolha, e prc
ferencia de que tratam os arts. 93 e 9~, á vista do di to 
c:xan1e, bem claro é, que uma regular e perfeita execução 
da lei, pelo que pertence á primeira organização, só 
pó de ser obra do Governo, por intervenção do Tribunal 
do Thesouro, a que são dirigidas as informações dos 
Delegados incumbidos do exame ; 2. o porque, não sendo 
possivel installarem-se 3S Thesourarias, sem que se 
apresentem todos os empregados indispensaveis para 
o seu exercício, e não podendo cada um delles de per si 
considerar-se no gozo das attribuições legalmente an
nexas ao emprego, para que tiver sido nomeado, cm
IJUanto, por não estar installada a Repartição, se não 
acham em actual e effectivo serviço, claro tarnbem é, 
que a c i ta da Lei de 4 de Outubro do anno passado só teve 
em vista os tempos futuros, posteriores ao estabeleci
mento, e organização das Thesourarias, nas disposições 
relativas á proposta, nomeação, provimento dos em
pregos, o que de alguma sorte confirmam as determ i
nações dos arts. 8'1 c 96. Pol'tanto cumpre que o referido 
Presidente dê inteira execução aos sobreditos decretos. 
O que participa ao mesmo Presidente para sua intelli
gencia. 

Thesouro PuLlico Nacional em 23 de Julho de 1832.
Bernardo Pm·eira de Vasconcellos. 



DECISÔES 

N. 223.-1\IAHINHA.-El\1 2'1: DE JULHO DE 1832. 

Determina que os Commandantes dos paquetes devem enviar, 
como as outras embarea~,õcs do Estado, as partes da sua guar
nição ao Quartel-General da l\Iarinha. 

A Rcgencia~ em Nome do Imperador, lia por hem que 
pelo Quartel-General lla .Marinha se faça constar aos 
Commanuan tes dos, paquetes que elles devem enviar, 
como as outras crnlJ<ucações do Estado, as partes de 
sua guarnição ao mesmo Quartel-General. O que par
ticipo a Vm. para sua intelligencia c execução; preve
nindo-o de que depois de vir a parte do paquete Athlante 
dever-se- h a novamente informa r sobre o rcquerimcn to 
do Piloto .Manoel Anastado da Cunha~ que acompanhou 
o seu officio de hontem, c junto reverto. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 2~ de Julho de 1832.
Joaquim José Rodrigues 'Torres.-Sr. Francisco Bibiano 
de Castro. 

N. 22~ .-1\fAlUNHA. -El\1 26 DE JULHO DE 1832. 

Ordena que á bordo dos navios da Armada se não recrl!am 
eseravos com qualquer praça que seja. 

A 1\egencia, em Nome do Imperador~ Ha por bem que 
a bordo dos navios da Ar·mada se não recebam por 
maneira alguma escravos com qualquer praça quo seja, 
por convir assim ao hem do serviço naeional. O que se 
participa ao Quartel-General da Marinha para que nesta 
conformidade se expeçam as convenientes ordens. 

Deus Guarde a Ym.-Paço em 26 de Julho de 1832.
.Joaquim .José Rodrigues Torres.-Sr. Francisco Bihiano 
de Castro. 



N. 22J.-FAZENDA.-E~1 28 nE w1.no o E u~:12. 

Sobre a cobrança tle direito~ de armazenagem. 

Tentlo-Re deferido ao requerimento de Joaquim An
tonio Alva rcs_, em execução do art. 51 ~ lO da Lei ele H> 
de Novembro elo anno proximo passatlo, pelo qual sere
vogou o que estava disposto no ~ 6. o do Alvará de 26 de 
:Ma i o de 1812, não sendo as fazendas actualmente existen
tes na Alfandega sujeitas_, a titulo de demora_, a outra al
guma contribuição além da estabelecida p~la armazena
gem, bem como não precisam de despacho de prorogar,ão 
de que tratava o dito paragrapho, assim o communico a 
Y. S. para sua intelligencia c exeeução, não só a respeito 
da pretenção do supplicante como igualmente de outro;;;, 
que se acham em identicas circumstancias. 

Deus Guarcle a r. S .-Paeo em 28 (I e Julho de 1832.
Bernardo Pereira de Vasconêellos.-Sr. Conselheiro Juiz 
da AI fandcga d(~S ta Côrte. 

N. 226. -FAZENDA.-E)1]8 OE JULHO DE 18:12. 

Declara que os direitos de armazenagem só são devidos depoi~ 
de completo o rnez sobre os 40 dias de demora, e que as fari
nhas de trigo estão comprchendidas no pagamento dos mesmos 
direitos. 

Em resposta aos objectos da sua representação de 2 
do eorrente, tenho [I declarar-lhe quo os direitos de 
armazenagem só são devidos depois de eompleto o nwz 
sobre os 40 dias de demora, que na disposição geral do 
art. 51~ 1.0 lia Lei de f;) de Novembro do armo passado 
se acham comprehendidas as farinhas de trigo, c que 
tinalment,~ a respeito do despacho das machinas, livros 
e mais fazendas entradas na Alfandcga antes da citada 
lei se continue a seguir o que está em pratica até que 
haja decisão, que lhes serú communicacla. 
r.:, Deus Guarde a V. S.-Paco em 28 de Julho de l832.
Bc1·nardo Pereira de Vasconcellos.-Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfandega desta Côrte. 
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DECISÕES 

N. 227.- FAZENDA.- El\1 o 1. o DE AGOSTO DE 1832. 

Declara que o emprego de Secretario do Governo n<lo está compre
hendido nos officios de justiça e fazenda. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do Tribunal, em vista do officio do Presidente da Pro
víncia do Pará de 18 de Abril ultimo, relativo á duvida 
sobre o pagamento dos direitos do emprego de Secre
tario do Governo, que tal emprego não é comprehcndido 
debaixo da denominação de officio de justiça, ou fazenda 
para que tenha a respeito delle lugar a disposiç.ão da 
Lei de H de Outubro de 1827, e em consequencia o 
provimento de serventia vitalícia, cujo provimento 
supposto ora pertença aos Presidentes em Conselho, 
conforme o art. 18 da Lei de 14 de Junho de 1831, nem 
por isso perde a sua original e primitiva natureza de 
amovivel pelo ImperadO!\ conforme a Lei de 20 de 
Outubro de 1823 art. 4. 0 • O que participa ao sobredito 
Presidente para sua intelligencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional . em o 1. o de Agosto de 
1832.- Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

N. 228.-FAZENDA.- EM 3 DE AGOSTO DE 1832. 

Declara que o despacho do ouro em pó está ucpcndente de ordem 
superior. 

O Administrador de diversas Rendas Nacionaes, fique 
na intclligencia de que póde permittir o despacho do 
ouro em pó que pretende Aveline Campbell & C. a, 
Agentes da Sociedade de mineração do Gongo-soco, 
exigindo a respectiva guia, que remctterá ao Thesouro 
para se mandar fazer as necessarias averiguações~ advel'
tinLio que taes despachos não serão permittidos, sem 
positiva ordem superior. 

Rio em 3 do Agosto de 1832.- Bernardo Pereira de 
"Vasconcellos. 



DO 1;0VERNO. 

Co!JJrltllllica a l't'signação da Regtmcia, e rerommenda o u~o da:-; 
faculdades c meios que as leis conferem para prevenir ou 
t·rpellir qualquer perturbação fln. ordem pulllica. 

Illm. e Exm. Sr.- A difficuldatlc que encontrára a 
Regcncia em organizar um l\finisterio para substituir 
ao transacto, que se havia demittido no dia 28 do mez 
passado, moveu a mesma Regcncia a dirigir no dia 30 
daquelle mez uma mensagem ;.t Camara dos Deputado~ 
resignando o alto emprego a que fôra elevada. Este 
p:1sso tlo Poder Executivo, obrigando aqnella Camara I' 

drpois ao Senado a declararem-se em sessão permanente, 
~~ interessando, como devia, a todos os cidadãos, deu 
lugar a que por algumas horas alguns receios houvcssl' 
de ser perturbado o socego publico, mas o espírito de 
órdcm e o res~ci to ús nossas instituições livres~ ~~ ao 
Throno do Sei'íhor D. Pedro IL manifestados desd1~ 
logo pelos cidadãos de todas as classes; e hem :.~ssim 
a firme resoluc;ão, tomada no dia seguinte pela Camara 
dos Deputados, de convidar a Hegencia a permanrcrr 
no seu alto e l10nroso posto, n por Jim a prompta 
aquicscencia da mrsma Rcgencía do sincc~ro convite cb 
Camara, fizeram terminar rompletamrnte o estado de 
incerteza em que so achavam os espíritos~ removendo 
torta iflt'~a <le alteração da publica trarHJUÍllicladn n drs
armaram qnarsquer pcrlnrbauore~, rruc por ventura St' 

prrparassem a apresenlar-sr rm campo. 
R posto que seja doloroso ao Governo fatiar rm dis

conlia 1le sentimentos Pm eircumstancias como as noss:1~ 
quu aliás deviam chamar todos os BraziJeiros ú uni~o e 
1·onconl ia, não ó todavia possível que de ordem da mesma 
Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
Hei xe de rceommendar a V. Ex., qur, fazendo publica t' 
l1rrvn nanação dos acontecimentos que communico a 
llm de dr~strnir qualquer má impressão, qne noticias 
fabas ou exa.2·eraclas possam causar no :mimo dos haiJi
tantcs dPssa Província, trate ao mesmo tempo de acon
st>lhar ou procurar por todos os meios ao seu aleanct~ f}liP 

os cspiri tos, óra divergentes, se conciliem c se dirijam 
ao Hm~ f}Ue deve ser commum, de manter a Constitui(ãn 
do Impcrio e com ella a Liberdade c Ordem PL1blica, 
verdadeiras bases do Throno do nosso Joven Monarclla, 
Aug-usto Fiador da nossa pro3pcridadc; e que outro
sim, finando sejam infelizmente baldados os meios de 
I'Orwili:~çiTo e apparrça nc::;sa Provincia quem (lr qualqw·r 

111-:i:I~ÚI·::' IIE 1~{~2. :\'t 
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DECISÕES 

modo tente violar a Constituição ou as leis, ou offt'mlrr 
os direi tos tle Sua .Magestade Imperial o Senhor D. 
Pedro li, use V. Ex. de todas as faculdades e meios 
que as leis lhe conferem para prevenir ou repnllir 
semelhantes tentativas e manter, como é mister, a 
ordem publica e a tranquillidade de que tanto necessi
tamos. O que participo ú V. Ex. para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde á V. Ex.-Palacio do RiotleJaneiro em 
G de Agosto de 183'2.-Pedro de Araujo Lima.-Sr. 
Presidente ua Província. de ... 

N. 230- FAZENDA.- El\1 7 DE AGOSTO DE 1832 . 
• 

Declara que o vencimento do meio soldo concedido á familia dos 
Officiaes fallecidos antes da Lei de 6 de Novembro de 1827 dr,ve 
ser abonada desde a data da mesma lei, e á dos fallccidos poste
riormente a clla do dia de obito. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, deliberou em sessão do Tribunal em 
conformidade com o Aviso ua Secretaria de Estad'o dos 
Neg-ocias da Guerra de L o do corrente (*) responder ao 
officio do Presidente da Província da Parahyba do No r te 
de 12 ele Maio ultimo, que. sendo terminante a dispas i
ção do Decreto de 22 de Novembro de 1831 para que o 
vencimento concedido pela Carta de Lei ele ü de Novem
bro fle 1827 :'ts vi uvas, orphãos menores, filhas, e mãis 
dos Officiaes fallecidos antes da dita lei, deve ser abona
tlo desde a data ela mesma ; e ás dos fallecidos posterior
mente a clla, do dia do obito, ficam clesvanecitlas as du-· 
vidas sobre tal objccto, devendo regular pelo referido 
decreto. O que participa ao sobredito Presidente para 
sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Agosto de 1832.
Antonio Francisco de Paula e Hotlanda CaJJalcanti de Al
buquerque. 

n. Não vae publicado o ayiso da Guerra de 1 de Agosto por Sl'l' 
sua mtegra a mesma do aYJSO da Fazenda. 
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N. 2:a- FAZENDA.- El\t 8 nE .\GO:-;To m: Ht~~. 

l\landa I[UC ua Tllesouraria do Hio de Janeiro sejam escripturadas 
lodas as dcspezas, tanto as pror1rias da Provineia, como as 
geraes do lmperio. 

Antonio Francisco de Paula e Hollantla Cavalcanti dt-, 
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional deliberou em sessão do mesmo Tribunal, 
que pela Thesouraria da Província do lHo de Janeiro, 
sejam escripturadas todas as despezas, tanto as proprias 
da Província, como as que se classificam como geraes do 
lmperio. O que participa ao Inspector da referida The
som·aria para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Naeional rm 8 de Agosto de 18:J'i .
Antonio Francisco de Paula e 1lollanda Cuonlcanti de Al
buquerque. 

N. 2:3'i- FAZENDA.- E~l H DE AGOSTO DE 18:~':!. 

Dcdara que o beneficio do meio soldo eomprehende as vi uvas, li-
1 h os menores de f8 annos, Jllhas solteiras dos Officiaes de I. a 

linha, ou que desta passaram para a 2.u linha. 

• Antonio Francisco tle Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional~ deliberou em sessão do Trilmnal, em 
eonscquencia do A viso da Secretaria de Estado elos Nego
cios da Guerra de 3 do corrcn te (*) a respeito da cl uv ida 

llflll que está a Junta da Fazenda da Província de Pernam-
1mco, COID.J) do officio n. o 7, sobre meio soldo ás viuvas 
dos militares, que o Decreto de() do Junho do anno findo, 
ampliando as disposições da Carta de Lei de G de No
vembro de 1827, bem claramente explica, que seme. 
lhante beneficio só compete ás viuvas, íllhos menores 
tle 1.8 annos, e tHhas solteiras dos officiaes de i. a linha~ 
ou que desta passaram para a 2.\ e que no mesmo caso 
está D. Escolastica Joaquina tla Conceição_, vi uva elo Co
ronel Joaquim Ramos de Almeida, por isso que o pare-

(') Não vai publieauo o aviso da Gnc!Ta de 3 de Agosto por ser 
;-;ua integra a mesma do aviso da Fazenda. 

t' 1 ; 



DECiSÕE~ 

rcr do Procurador da Conia, sobre <1 ue se fundou com 
menos razão a consulta do Conselho Supremo .M.i li ta r 
de Hi ue Novembro de lH':W, c H.esolução de 17 do di to 
mez~ deixa de ser conforme a Lu i, ;'t vista do De<.: reto 
posterior d<~ ()deJunlwue u;:H. O que participa ao Pr<·· 
sidente da Provincia de Pernambuco para sua iHtl'lli
gencia c execução. 

ThesouroPublieo Nacional em H de Agosto de ,1H3':!.
_Jntonio Fmncisco de Pwtlft c I/ollandn Cavalcanti de Al
''WJltcrquc. 

N. ~3:J.-JUSTIÇA.- El\1 u lJE AGOSTO DE 18:3~. 

lh'dara <lllé ao Governo não pertence dit·igir os membros do l'o· 
der Judidario nas malcrias privativas da eompelencia destes. 

Em resposta ao seu oflleio de R do corrente, pedindo 
{H'ovidcncias úccrca da falta de cumprimento du alg-uns 
~~mprcgados dessa villa, com espf~cialidade o i. o Ta1Jel
li;1o c Escrivão de Orphãos Luiz José de Alvarenga, qw~ 
seudu por Vm. suspenso em consequeneia de sua mú 
<~onducta se ausentúra levando com sig-o a chave do earlo· 
rio: 1\lamla a Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor 
n. Pedro li~ declarar· lhe que, tendo-so Vm. rcconlw
cido autorizado pelas ]eis vara suspender aquelle Es
!:rivâo pelas prevaríca1:ões que commettêra, nas mesmas 
lc•is achar<'t o que deve praticar tanto para a sua puni
f.;ão, sendo para esse fim processado e julgado compe · 
l.entemnnte, como providenciar sobre o cartorio, poif.,• 
que o Codigo c Leis respectivas ao caso c~ quesUio 
uão precisam esclarecimentos e nem ao Governo toca di
rigir os membros do Potler Judiciario nas ma terias pro· 
prias das su:1s funcções c privativa eompctencia como a 
de que se trata. 

lJeus Guarde ú Vm .-Palacio do Hio de Janeiro mn 11 
de Agosto de '18:{2.- PPdt·o de Araujo Lima.- Sr. Juiz 
Ordinal'io e ele Orphãos do Paty do Alferes. 

• 



\. '!:Y1:.- FAZE.NDA. - E:u H DE Al;osru DE 1832. 

Mauda ancearlar pelas repal'li\:ües tlscaes de uuHtS Províncias as 
remias pertencentes a outras, abolidos os Agentes encarregados 
do recohimento de Iaos rendas. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, deliberou em sessão do Tribunal, quo 
nas Províncias da Bahia e Pernambuco se :1rrecadem 
as rendas p;~rtencentt>s a outras Províncias pelas mes-
1llas csta1.:.ões por onde se arrecadam as da propria Pro
vinda, I'Sct·ipturando-sl~ separadamente~. a fim de ser o 
seu produdo rcmcttido por meio de saquu, ou em vir
tude de ordem, como mais conveniente parecer aos res · 
pectivos Presidentes, que a tal respeito se convencioua
r~i.o, ficando abolidos os Agi~ntes encarregados do recebi
mento de taes rendas, com dispemlio inntil <la F;1zenda 
Publica. O que p:u·ticipa ao Preside11tc da Provineia 
de .... para sua intelligeuda c execução. 

Tlw~;ouro Publico Naeionalem 1~ de A~wsto de 18:N.
Anlonio Francisco d(' Paula e Hollmula Cavalcanti de Al
bUIJllefque. 

N. ~:ri. -FAZENDA.- EM 21 nE .\uosTo nE 18:~2. 

Explira o~ 2. o do art. 51 da Lei de fi) lle NoYerniJro de 1831 qtw 
ercoll o imposto de i 0

/.) de cxpediento das uwrcadorias despa
~·ttadas pelas Atfandegas. 

lllm. e Exm. Sr.-Emresposta ao Aviso dessa Hcpal'li
<;ão de 2-1 de Julho ácerca da reclamação da somma l)aga 
ua Alfandcga por fazendas vindas no navio .Malabar 
conforme a nota do Encarregado de N egocios dos Esta
dos-Unidos da America, tenho a dizer a V. Ex. que sell
do generica a disposição do~ 2. o do art. 51 da Lei de 
l:i.de Novembro de 1.~31~ devem pagar o direito de i 0 /o 
do valor de totlas e (IUaesq ucr fazendas que se drspacha
l'Cill, posto quo algumas dollas não fossem anteriormen
te sujeitas ao pagamento de todas, ou de rJuaesquer tias 
taxas que foram substituídas por aquelle direito. 

Deus Guar·cle a V. Ex.- Paço em 21 ele Agosto de 
H~:)~.-- Antonio Francisco de Paula r' lloltanda Cavalcanti 
'leAlfntqucrqw~.- ~r. Pedro de Araujo Lima. 
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:270 DECISÕE~ 

N. :23B.- JUSTIÇA.- EM2i DE AGOSTO DE 183~. 

Declara que os Juizes de Paz não têm ingerencia no detailw do 
serviço das Guardas Nacionaes, e dá providencias a respeito de. 
armamento. 

Sobre o seu o meio ele 18 do correu te, tenho a rcspon· 
der-lhe que incleviclamen te se intromet teu o Juiz de Paz 
da freguezia do Engenho Velho em mandar sustar a 
ordem que Vm. havia expedido para que das duas com
panhias da Guarda Nacional daquella freguezia, que 
fazem parte do õ. o batalhão da mesma Guarda, se pres· 
tassc quatro cidadãos para com elles se preencher o de·· 
talhenos dias em que o referido batalhão désse a guar
niçãoda cidade, não devendo julgar-se por isso autori· 
zado com a representação que diz me fizera, p0rque are
cebi depois do dia marcado para o serviço. Cumpre-me, 
porém, advertir á Vm. que as sobreditas companhias se 
acham sem armamento segundo as reclamações que se 
me têm feito, o que Vm. deverá attender quando se fizer 
o detalhe do serviço ordenando ~n tretanto aos seus res
pectivos Capitães que exijam dos Commandan tes dos 
extinctos corpos de Milicias o armamento de que se ser
viam, e quando a isso se não prestem Vm. me repre
sentará para se darem as providencias precisas. 

Deus Guarde á Vm.- Paço em 21 de Agosto de 18:32. 
-Pedro de Araujo Lima.- Sr. Commandante Superior 
interino das Guardas Nacionaes. 

N. 237.- FAZENDA.- EM 23 o E AGosTo nE ,,s:J::?. 

Additamento ao Regulamento das Alfandegas de 2õ de Abril a 
que se refere o Decreto de i6 de Julho deste anno. 

Art. L o Os actuaes empregados das Alfandegas com 
propriedade, ou serventia vitalícia, que tiverem scr
vcntuarios, receberão pela Thesouraria da Província a 
titulo de pensão a terça parte da lotação, pela qual ti
verem pago os novos direi tos; e quando sejam idoneos 
para servirem pessoalmente, terão a opção do venci
mento, que se estabelece no rep:lilamento desta data, 
e do correspondente á dita lot(lção. 



DO tiOVERNO. 

Art. ~.li o~ ~ervrn I U:1l'ÍO>; ('111 C\ercir i o, rpiC depois do 
exame, tk que trata o~ U." du art. li." da Lei de 4 de 
OutuiJro de t83l, forem julgados idoncos para o ser
viço, c ficarem empregados nas Alfamlegas, terão a 
op<;ão ou dos clous terços da lotação, pela qual tiverem 
pago os novos dir·eitos~ ou da quota, que lhes tocar no 
rendimento, segundo o que se estabelece no art. ü. o 

do referido rcgulamen to. 
Art. 3. o A opção, no caso dos dous arts. antecedentes, 

será feita antes de principiar a executa r-se o regula
mento, e uma vez feita não poderú o empregado revo-
gai-a. · 

Art. 4. o A quota rejeitada pelos proprietarios, e scr
ven tua rios vi talicios, CJLlC forem conservados em seus 
empregos, ou providos em ontros da AHandega depois 
do rcgulamcn to, bem como a quota do emprego vago, 
pertence a Fazenda Nacional. 

Art. ti. o D'ora em <liantc os emprcga<los das Alfan
degas servirão súmente pelos seus decretos, e nomea
tões, e não pagarão direitos alguns de Chancellaria. 

Hio de .Janeiro em 23 de Agosto de 1R32.- Antonio 
Franci.l!co de Paula e Hollanda Cavalcanti lle Albuquerque. 

N. 238.- ll\IPEBIO.- Ei\t: 2~) DE AGOSTO DE 1832. 

Deelara que a lei não autoriza as Camaras Municivaes para al
terarem o numero dos seus empregados, e as funcçõcs dos 
mesmos. 

Senuo presente á Regencia o officio da Camara Muni
cipal da vill1 de Cantagallo na data do L o do corrente 
mez, em que participa que, tendo em vista os interesses 
e commodidadc dos povos do seu districto, a cujo bene
ficio julgou dever escudar-se no art. 71 da Lei do i. Q de 
On tubro de 1828, estabclecêra a postura que incluiu 
por copia, autorizando o respectivo Procurador a no
mear Procuradores Delegauos, para servirem um em 
rada d istricto debaixo de sua responsabilidade: Manda a 
mesma Hegencia pela Secretaria de Estauo dos Negocios 
do lmpnio, declarar :'t referida Camara Municipal, que 
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O Illllllt'l'O dn:-: Cflljll't~gado~, t' a~ flllll'tf•t'S IJIII' jllll' lt>Í 
llws são n1areadas, n;lo podem St'l' alterado~ :J. titulo de 
posturas~ as quaes s(l podem u•r por objec to o que a !e i 
tem determinado. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 25 de Agosto de 18:32. 
-Antonio Francisr.o de Paula f> Hollanda Ccwalfant,; de 
Aflmquerque. 

N. ~39.- PAZENDA.- El\i 27 DE AGOSTO DE H~:J~. 

Declara que as eartas de sobreviveneia de nfllcios, verille::ul:t 
aincla ern vid.a do scrventuario vitalieio, não estão sujeitas au 
pagamento de novos c vrllws direitos. 

O Recebedor dos novos e velho:; direitos fiqne 0:1 in
l.elligencia ele que em conformidade com o parecei· do 
Conselheiro Procurador Fiscal, 1\fanocl Rodrigues Franco 
não tleverá pagar direitos pela serventia do oflicio dn 
Guarda-mór da supplicação de rrue se: lhe ha de pass:1r 
carta por se luver YcriHcado ainua em vida elo S('l'

ventuario vitalício a sobrevi vencia em Sl~U filho, 1le quP 
tinha mercê, só terá lugar pelo f a llncimrn to tl:lqueiiP 
primeiro serventnario. 

Hio em 27 de Ag-osto de 1832.- Antonio Frouci.-:cv 
th~ Prmla e Hollandrt Cavalcanti de AllmqnPJ'fJlte. 

N. 2í0.-.JUSTIÇA.- E~ 27 DE At~OSTO DF. !R~~2. 

Approva a creação''d~ um eorpo <lt~ Guardas Nac:iona1's na villa 
de NossaScnlwra da Guia de l\Iangaratill.'L 

Manda a Hcgencia, em Nome do Imperatlor o Senhor 
D. Pedro li, pela Sccrrlaria de Estado tlos Ne,v;ocios da 
Justiça~ declarar á Camara .Municipal da rílla de Nossa 
Senhora da Guia ue .Mangaratiba, qufl approva a creação 
do corpo de Guarda. Nacional, que propôz no seu otTicio 
da ta do de 1 do corrcn te d~vendo por tanto porcetler-st~ 
á eleição de um Major CoJ.ftinandante c do Sargento Aju
dante para o dito corpo rdfconformidade do Tit. :1.° Cap. 
:L o art. 4,0 da Lei de 18 de Agoslo do anno pass:ulo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto flp 18:1~. 
-Pedro rlr• Araujo Limo. 

,F\·A:A.P· 
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N. ~41 .- JUSTI~:A- EM 2S llE .\tiUS'f(,) l>E 1H32. 

IWclara ímrompativt~is as func(:(lr,s dr Dnlegado do Juiz de P;lZ, 

como srrvi~o das GuarJas Nacionaes. 

Pedinjo Vm. no seu officio de 2 do corrente que se 
lhe declarasse se os Delt>gados desse Districto, que sa
hiram eleitos Officiaes das Guardas Nacionacs devem 
continuar no exercício de Delegados, ou de Ofllciaes das 
ditas Guardas, e se deve dirigir-se aos Capitães das com
panhias quando necessitar de alguma ronda ou patrulha 
visto não existirem mais os Commandant.es das Guardas 
Municipaes e de Esquadra, Manda a Regencia, em Nome 
'lo Imperador o Senhor D. Pedro 11, responder-lhe qu(~ a 
Lei de t8 de Agosto do anno passado, no Tit. 2. o Cap.1.o 
art. f l declarou incompa Livel o serviço das referidas 
Guardas com as funcçõcs das Autoridades Administra
tivas e Judiciarias, que tem direito de requisitar a força 
pubJica, c que estando neste caso os Delegados, não 
podem continuar no exercício de taes empregos, e 
quanto ás Guardas 1\Iunicipacs como foram cxtinctas pela 
c reação das Nacionaes, que aos Com ma nela n trs destas ~c 
deve Vm. dirigir quando julgat' neccssario fazer qualquer 
requisição. 

Deus Guanle a Vm .- Palacio c lo Rio de Janeiro em 
28 de Ag-osto de 1832.--Pedro de Araujo Lima.-Sr. 
Juiz de Paz supplcnte da frcguezia <lc Jgu:-tssú. 

N. 242.-GUERRA.- EM 28 DE AGOSTO. DE 1832. 

Faculta aos Presidentes das províncias a concessão das licrnças 
ao..- OIJiciaes 1\lilitarcs. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo reconhecidos os emLaraços, 
que soffrem o~ Officiacs Militares das differcntes Pro
víncias com a obrigação de recorrer á Sect·ctaria de Es
tado dos Negocios da Guerra para obterem o beneficio, 
que com igualdade a todos franquea a Lei de 30 Agosto 
de i83f, autorizando o Governo a conceder licenças com 
vencimento de tempo e meio soldo, mas que as grandes 
distancias em que se acham algumas Prov-íncias tornam 
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difficil a oblt~l', e menus provej I oso por ser recebido 
mui tas vezes fúra de tempo opportnno, e sendo um devi' r 
do Governo remover tacs embaraços: Manda a Regencia, 
em Nome Imperador, autorizar a V. Ex. r1ara conceder 
em tlovidos termos, e em conformidade ao disposto 
no art. H da referida Lei, as licenças que lhe forem 
requeridas pelos Officiacs, c Officiaes inferiores perten
centes a essa Prorincia, ou nclla élestacados sem tempo 
determinado: devendo no fim de cada um mez, par
ticipar a esta Secretaria de Estado quars os Officiaes, ou 
Officiaes inferiores cffectivamcntc licenciados, r por 
quanto tempo. a flm de que o Governo pos~a deliberar, 
segundo as occurrAncías. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Rio fie Janeiro em 
28 de Agosto cle:l8:l2 .- Bento Barrozo Pereira.-- Sr. 
Presidentr da Província de ..... 

N. 2~:~.- ..\fARINHA. - Ei\1 29 DE AGOSTO DE 1832. 

Approva a acrcaçào no Arsenal de Marinha da Bahia de uma en
ferm:tria para o tratamento (Jas pra~:as da armada, rrgendo-s(~ 
interinamente pelo regulamento dos tJospitaes rrgillLPHtaes. 

lllm. e Exm. Sr.-A Regencia, em Nome do Irnpe
raclor, á quem foi presente o ortlcio que V. Ex. dirigira 
á esta Secretaria (lo Estado em data de H> elo mez passado 
sob n. o cíD, não sú participando a deliJJeração que tomára 
em conscqucncia da extincção do Hospital Militar dessa 
Cidade, oude se recolhiam_, e tratavam os doentes da 
Armada, de manuar restabelecer ahi no Arsen;1I de Ma
rin:la uma enfermaria, que havia, e em que se curavam 
os presos :'entenciaclos a galés, fazendo-se porém os 
arranjos precisos para o curativo e tra Lamento daquelles 
doentes, mas tarnlJCm pedindo a neccssaria autorização a 
semelhante respeito_, vi5to que o supphmento da e<:;quadra 
não está a cargo do dito arsenal: Manda significar a V. Ex. 
que approva esta providencia, ordenando por tanto que 
em tal objecto i'C observe interinamente no que fôr 
applicavel o regulamento dado aos hospi taes regimen
taes, segundo o qual a despcza elos doentes sabe dos 
vencimentos que os mesmos t~m emquanto promptos, 
t:nmprindo aos respectivos Cheft;s, quando pedirem taes 
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veucirnelllo~ mandar nota dos qtw devem ser entre:.. 
gues ú pessoa, a tJuom V. Ex. ti\'Cl' encJncgado da 
aLlmi ll istraçJo da sobredita enfermaria. O quo tudo 
participo a V. Ex. para sua inlclligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palac.io do lHo do Janci r o em 
2H de Agosto de 18:~2.-Bento Barroso Pereira.- Sr. 
Presillctl te da Província da Bahia. 

N. ·2H.-~IARI~HA.-Eu 30 DE AGOSTO DE 1832. 

Sobre o ponto dos operario.-; do Ar.,cnal de l\Iarinha da Côrte. 

Sohre o objecto da representação do Apontador do 
Arsenal de l\'L1rinlta Luiz José da Costa Fortinho, que 
Vm. me transmittiu com seu officio do 2:3 do corrente, 
Manda a H.egencia, em Nome do Imperador, declarar a 
Vm. que, quando na occasião do ponto se achar que 
algum dos indivíduos não presentes, não pó<le com
parecer por estar empregado então em outro serviço, 
que embaraça que ello se apresente, se faça disso nota, 
que deverá ser assignada por algum dos Officiaes da 
lnspecção, c além disso, se o impedimento fôr habitual, 
cumpre que uma vez em cada semana se apresente ao 
Apon lado r a qualquer hora. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 30 <lc Agosto de 1832. 
-Bento Barroso Pereira.-Sr. João José Dias Camargo. 

N. 21~).-FAZENDA.-El\1 30 DE AGOSTO DE 1832. 

Declara que os dizimos e subsidio voluntario foram abolidos o 
substituidos pelos direitos de 2 °/0 do Consulado e 20 °/0 do 
consumo da aguardente. 

Antonio Francisco de Paula' e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Presidente elo Tribunal elo Thesouro Pu
bliCo Nacional, deliberou em sessão do Tribunal de 2H 
do corrente, em vista do officio do Presidente tla Pro
víncia de f~oyaz de 'i de Junho ultimo sob n. 0 13, de-
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r"larar que n~io só os dízimos, coi>Ilo o subsidio volun
tario são comprehenditlos na abolição~ conforme o 
art. til ~ 1~ da Lei ele 15 de Novembro do 1831, de 
todos os impostos sobro as aguardentes, do quaesq uer 
denominações, que fossem' c substi tuidos pelos 2 °/., de 
Consulado, c 20 °/8 de consumo. O que participa ao re
ferido Presidente para sua intclligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Agosto de !832. 
-Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

N. 246.-~FAZENDA.-E:\t 30 DK AGOSTO DE 1832. 

Previne o caso de extravio das 2.as vias das guias que se re
mettem ex-officio pelas Alfandegas para a exportação de mer
cadorias já despachadas. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, Presidente do Tribuna I do Thesouro 
Publico Nacional, deliberou em sessão do Tribunal, que 
succedencto ex traviar·se alguma das 2. 118 vias que se 
costumam passar nas Alfandegas, c remetter ex.-officio 
para exportação de mercadorias jú despachadas, con
forme ü disposto na Provisão de 31 de Janeiro de 1.829, 
será b:~stante por desonerar o proprietario de taes mer
cadorias da responsabilidade imposta pela dita Pro
visão~ a apresentação da certiflão passada pela respec
tiva Alfandcga~ do que tal 2. a via com eft'eito se passou 
c remettcu. O que participa ao Presidente da Pro
víncia de .•.•. para. :ma intclligcncia, e expedição das 
convenientes ordens. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Agosto do 18:3'~. 
-Antonio Francisco de Prwla c llollanda Cavalcanti de 
.Albuquerque. 
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N. 247 .-FAZENDA .-E~I 3ú DE AliOSTO DE 18~32. 

SofJre o supprirnento is Províncias para occorrer ás respectivas 
despezas. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Naciona,, deliberou em sessão do mesmo Tri
bunal, que o Presidente da Província de Santa Ca
tharina suspenda o saque de letras sobro o Thesouro 
Nacional, no qual têm sido aceitas todas as que até 
o pres.ente se têm sacado, conforme o ultimo officio 
da Junta de 3 do corrente; aLi vortindo que~ quando 
lhe seja necessario supprimento para occorrer ás tlcs
pezas da Província, com anticipJ.ção o requererá pelo 
Ministerio respc~ti v o para se daram as providencias, 
que convierem. O que participa ao sobredito Presi
dente, para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Agosto de 1832. 
-Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque. 

N. 248.-JUSTIÇA.-El\I 31 DE AGOSTO DE 1832. 

O P!'esidente da Camara servindo interinamente de Ouvidor 
da comarca, que tiver de passar a Presidencia ao seu imme
diato, a este deve tambcm transmittir o exercício do lugar 
de Ouvidor. 

111m. c Exm. Sr· .-A Regcncia, a quem foi prcsen te 
o officie de V. Ex. de ~O do mPz antecedente, com
municando os conflictos de opiniões que têm occor
rido entre a Camara .Municipal da vílla do Príncipe 
e um dos Vereadores della, que, declarando-se impe
dido para presidir a mesma Camara, sustenta todavia 
que deve continuar no exercício da vara de Ouvidor 
da comarca pela ausencia do Bacharel Gabriel Mendes 
dos Santos, manda declarar á V. Ex., para o fazer á 
n~ferida Camara, que, estando ffi;Jrcada pela Portaria 
Cin~ular de U de Março de 1829 a maneira por que 
devem set· feitas taes substituições, competindo ao;, 
Vereadores mais votados t' por ronscq ucncia Presidente~ 
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das Camaras Municip:ws cntt·arcm no cxcrcicio dos lu
gares de Ouvidores l}U:mdo vagos, uma vez que elles, 
por impedimento ou qu<llfJUCr ouLro motivo deixarem 
a Presitlcncia lia Camara o passe esta ilO Vereador im
media to, como no caso presente, está claro que a este 
deve igualmente devolver-se o exercício daquelle lugar, 
porque só na qualidade llc Presiclente da referida Ca
mara é que lhe pódc competir tal ex~rcicio, por isso, 
uma vez que o Vereador Semcão Vaz Mourão queira 
rom effeito continuar as funcções de Ouvidot·, deverá 
reassumir a Prt'sidencia da Cam3ra, aliás passará a 
substituição deste lugar ao Vereador que ciTectiva
mcnte estivet' no exercício tamhem tlc Presidente. 
Quanto á falta lle Magistrado para os lugares que V. Ex. 
refere, em tempo opportuno se darão as convenientes 
providencias, porque estando a concluir-se nas Camaras 
Legisla ti v as a discussão do Cod igo do Processo pelo qual 
taes lugares são alterados, convóm aguaruar a publi
cação dellc. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de .Janeiro 
em :a ue Agosto lle :1832.-Pedro de Araujo Lima.
Sr. Presiuen tf: da Província ele Minas Geraes . 

• 

N. :!í\J .-FAZENDA.- EI\1 i. 0 DE SETEMBHO DE 183~. 

Manda que pela:-; i\lesas de (li versas rendas se arrecadem os emo
lumentos das visitas de saulle das crnharcaçües~ e se façam as 
llespezas eom o pessoal da respectiva Inspecção de Saude. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, deliberou em sessão do Tribunal, que 
pela Administração de diversas Rendas Nacionaes fossem 
d'ol'a r,m uiantc arrccauados os emolumentos das visitas 
das embarcações, o que até agora se fazia pela Inspecção 
dcSaude, cscripturando separadamente este rendimento, 
c fazendo delle entrega mensalmente na Thesouraria da 
Província; outrosim que pela sobredita Inspecção se 
pagassem as re~pecti vas folhas da despeza até onde che
!.ta"sem os rendimento:-; até agora arrecadados, apresen-
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I ando na suLrt>tlita Tltt>solll'aria a l'(i!Jia para se }JI'tweder 
{t di~Vida I'SCI'Íptnraçâo, SI~JH]O por t•IJa jlag·as as folhas_, 
qtw se dcvcrcmy c as que se fornm vencendo. O qu1· 
p~1rticipo ao Conselheiro Inspcctot· da Provinei~1 para 
sua intclligencia e execução. 

Tllesouro Publico Nacional em I. o de Sr~trmbro 
de 18:32.- Antonio Francisco dr Paula e Hollanda Ca
valctmti de Albuquerqtle. 

N. 250.- .MARI\'HA.- El\1 3 DE sETE:~mno DE ts;.:J2. 

Estabelece regra para supprir-sc a falta de algum opcrario em 
qualqnf\1' rlas:'c das o!Tieinas ilo ArsPn:-~.1 de Marinha. 

Não podrndo ainda ter lugar o augmcnlo dos salarios 
dos operarios desse Arsenal, contemplados nas pro
postas, que tt1 m subido ú esta Secretaria de Est:Hlo, com 
tudo, corno as circnmstancias elos apremlizes, que C." tão 
traballtanclo sem Ycncímento algum, são mui pecu
liares, quando do seu tralwlho já se tira u tilitladc ; 
)lancb a Hrgcncia, em Nome do Imperador, reenviar a 
Vm. a ultima das ditas propostas, afim ~te que fazen(lo 
procruer aos devidos exames organize, c rcmetta á esta 
mesma Secretaria uma outra proposta parcial dos apren
dizes em taes circumstancias alli contemplados, que te
nham pelo seu trabalho incontcstavcl direito a algum 
vencimento_, que deverá ser marcado na mesma pro
porção. E para conciliar desde já a justiça_, que possam 
ter os outros opera rios~ com a devida economia; Resol
veu outrosim a mesma Regencia, que fique estabelecido 
em regr<l, que quando em qua!quer cla~sc lenha de sup
prir-se a falta de algum operario, em lugar de se aLl
mittir um de novo_, srja preferido aquelle da classe in
ferior, que rstando cabalmente habilitaflo para traba
lhar na irnmrdiata_, se fizer digno dessa contemplação 
pela sua conducta, c prestima na respectiva classe in· 
fcrior. O que tudo participo a Vm. para sua intelli
p-encia e éxccução. 

Deus Gual'!le a Vm .-Paro em 3 de Setembro dt' 
18:32.- Bento Ban·oso Pereira.- Sr. Francisco Bi
hiano de Caslro. 



r·--:--~ -..... ---:-· ....-~------ ....._,_.... ·----·~- ___.. ----~ -~---~ --- --------·----~--- -----------·--

DECISÕE:S 

~. 2~1.- FAZENDA.·- E:\I r., o~<: sETE"BRo nE 1832. 

:.'obre o pagamento pelo Thesouro das prnsues, tenças, congruas 
c gratificaçues. 

O Thesoureiro Geral interino dos ordenados, jur·os e 
pensões d'or::~ em diante fará o pagamento das pensõPs, 
tenças, cong-ruas c gratificações, aos quarteis conforme 
dispõe o Titulo 4. o do Alvará de 28 Je Junho de -1808~ 
cuja obserYancia é suscitada pelo art. 88 da Lei de ,_., de 
Outubro do anno passado. 

Rio em 4 de Setembro de !832.-Antonio Francisco 
de Paula e Hollanda Cavalcanti de Albnquerque. 

N. 252.- FAZENDA.- El\1 ~ OE SETEMBRO DR 1832 . 

.Manda proceder ao arrendamento de todos os proprios c ter~ 

renos nacionaes que não forem precisos para o serviço pu
blico. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti 
de Albuquerque clelilwrou em sessão do Tribunal que 
se proceda ao arrrndamento de todos os proprios na
cionaes c terrenos, q-:1e não forem precisos para o ser
viço publico_, em conformidade do disposto no ~ H> do 
art. 51 da Lei de Hi de Novembro do anno passado. O 
que participa ao Presidente da Província de ..... para 
que assim o faça executa r com toda a urgencia. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Setembro ur 
t 832.- Antonio Francisco de Paula e llollanda C aval~ 
canti de Albuquerque. 

N. 253.- .JUSTIÇA.- E~1 4 nE SETEMBRO DE J832. 

Resolve duvida !~obre a eleição de Vereadores na freguezia de 
Guapimirim. 

Expondo Vm. no seu officio de 2S do mez antecedente 
<1 duvida que lhe occorrr sobre a maneira por que se 
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dr.ve proceder JW~:':l freo;nezi.1 :'t ell'i(ãn doq Vet·cadorrs 
para a respertiva Camara 1\lunic!pal visto pertencrr· o 
seu territorio a dous municipios: ~bnd;J a 1\rgrnr,ia, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, decla
rar-lhe que devendo a referida fmgnezia pertencer ao 
Município onde estú collocada a Igreja Matriz na con
formidade do art. 1.0 da Lei de 8 de Novernhro do anno 
pa~sado, os seus freg-uezes deverão unir-se aos do me:; mo 
munici pio para a eleição referida. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em 
4 de Setembro de 1832.-Pedro de Ara1~jo Lima.-Sr. 
Juiz de Puz de N. S. da Ajuda tle Gutipimirim. 

N. 2tií.-JUSTIÇA.- El\I ~DE SETEl\IBRO DR 1832. 

A' Assemhléa Eleitoral compete decidir as questões qur occm·· 
rerem na eleição de Vereadores. 

Em resposta ao seu officio de 3 do corrente mrz em 
que pede esclarecimento sobro os indivíduos da Guarda 
Narional, que devem votar na proxima eleição tios Ve
readores: Manda a Rcgen(:ia, em Nome do lmprradot· o 
Senhor D. Pedro Il, declarar a Vm. que as qualidades 
para votar nas rleições ths Camaras Municipaes aeham-sn 
marcadas na Lei do 1. o de Outubro de 1828_, que lhe 
serve de regimento, competindo ;'t assembléa eleitoral, 
na conformidade do art. 6. 0 da mesma Lei, tleciLlir as 
questões que a esse respeito occonert\m. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em õ de Sf'tembro de fR32. 
Peflr'o rle A1·aujo Lima.- Si·. Juiz de Paz da freguezia 
do Engenho Velho. 

N. 2r-in.-MARINHA.-El\l t) DE s~<:TE:mmo DE 1R32. 

Sohr~ o ponto dos operarios do Arsenal de :Marinha em addita
mcnto ao aviso de 30 do mcr. passado. 

Em solução ao quo Vm. r,~pre."en t:1ra em seu officio 
de hontem ~ Manda a Hrgt>ncia, em Nome do Imperador, 
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deci;Jrar :1 Vm. que a disposição do Avi~o de :10 Jo mez 
findo ~~ comprehcn~íva flos moçoR, sorvcn tr•s e outros 
rmprrgados jornaleiros do almoxarifado da marinha; 
devendo poróm a not:1 das faltas do comparecimento 
destes ao ponto, por motivo de serviço, ser assignada 
peJo Almoxar-ifc. 

Deus Gunrdc a Vm.-Paco em ti de Setembro de1832. 
-Bento Barroso Pereira.~Sr. João Jost~ Dias Camargo. 

N. 2~G.-MARINHA.-El\l iO DE SETEIHRBO DE 18:l2. 

l\Janda fornecer rações aos escravos da nação em serviço na ar
mação de S. Domingos. 

A' vista da rr,presentação do Capitão de Mar e Guerra 
Pedro Borges Corrêa de Sá, que a esta Secretaria de 
Estado transmittira o lnspector do Arsenal de Marinha 
com officio de 7 do corrente, pedindo providencias para 
serem fornecidos de rações os escravos da armação de 
S. Domingos, em numero de 19, como consta da relação 
junta por cópia; Resolveu a Regencia_, em Nome do Im
perador_., que aos ditos escravos se faça o mencionado 
fornecimento, na fórma praticada com os outros escravos 
da Nação, empregados no referido Arsenal. O que par
ticipo a Vm. para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 10 de Setembro de 
1832.- Bento Barroso Pereira.- Sr. João .José Dia~ 
Camargo. 

N. 2n7 .-IMPERIO.-EM to nE sETEMBRo nE 1832 . . 
Declara que o cidadão nomeado membro ordinario do Conselho 

Geral de Província e ao mesmo tempo supplente do Conselho 
do Governo, não tem opção entre os dous cargos, mas deve 
de preferencia servir aquelle. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia o 
otncio de V. Ex. com a data de 9 de Junho deste anno, 
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e!n o qual participa que, tendo a Cama r a Municipal dessa 
Cidade submettido á decisão do Governo em Conselho a 
duvida em que se acha, se o Tenente Coronel Francisco 
Marques d'Elvas Portugal, que era membro do numero 
do Conselho da Província, e supplente ~m exercício no 
C,-mselho do Governo, pollia preferir este áquelle lugar, 
visto que pelo Decr·eto de 12 de Agosto do anno pass:.Hlo 
tinha a opção de um delles, pois que á dit<J Camara pa
recia que, sendo elle supplen te no Conselho do Governo, 
se bem que se achava em exercício neste, não podia tet· 
a opção, e nem deixar ele oecupar um lugar, em que era 
e!Tectivo, por outro, em que era supplente, o GovernG 
em Consellw resolvera que se pedissem esclarecimentos 
a tal respeito, continuanuo entretanto o mencionado 
Conselheiro no dito exercicio: A mesma H.egencb, con
formando-se com a opinião da Camai·a.Municipal, Manda,. 
em Nome do Imperauor, declarar a V. Ex .• que a opção, 
pcrmi ttida pelo sobredito Dr~creto, não compete áquel tes 
cidadãos, que sendo membros ordinarios de um dos 
Conselhos, estão incluído...; no numero dos supplen te...; 
do outro, pois que neste caso j:t a prefcrencia, bem po
sitivamente detaminada na eleiç;1o, não deve ser alte
rada a arbítrio Llo eleito; sendo certo que se se permi
tisse a opção em taes circumstancia.;, a cada passo 
resulta ria dei! e grave i ncon venien te em prej uizo do 
serviço publico; porquanto o cidadão nomeado membro 
ordinario de um Conselho se excus3I'ia tle servir com <I 

motivo de achar-se incluído na lista geral dossupplentes 
do outro, o que a respúito de muitos era de esperJr tJUU 
assim acontecesse. 

Deus Gua['tle a V. EL-Palacio do Rio de Janeiro em 
·lO de Setem!Jro ele 18:32.-Antonio Francisco de Pnnlct o 
Hollanda Cavalcanti de Alúuquerque.- Sr. José Jo;uptim 
Machado de Oliveira. 

X. ~:JS.-FAZENI}\.- ~,1 18 DE SST.El\IB!W DE Jt):JZ. 

S}]Jl'0 vario; 1{U83ito.; relativo; ao; direito; do; r:o!lro> na 
Provinda do Hio Grande do Sul. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergtteiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli~ 
berou em sessão elo Tribunal em vista do officio da Junta. 
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da Fazeuda da Província do Hio Grande do Sul, de H de 
Ma ~·ço sob n. o O, ( *) sobre Yarios qucsi tos rclati vos aos di-

(') Para melhor rntelligencia desta ordem vai tr:m~cripto por 
e:xtracto o utlicio da .Junta de Fazcuda a que se refere a mesma 
ordem. 

c< '1. o Se, gnardad:t a di~;posi<;<io da Lei de 1a de :NovPmhro 
tle 1831, na parte que i~enta de direitos todos os generos de 
illl[lül'Laçào, e exporta~·üo t!c lllllas para outras l'rt)vincias do 
lmpel'Ío, se deviam cousidl'rat' como isentos os de 20% nos 
eonros, eqallelel'idos pt'la Carta de Lei de 30 lle .\gosto de 
-1828, em lu~ar do quinto e1n cspctie, tlue, como direito terrilo
ria I, se cobrava. >> 

Pareceu it .Junta que 1levia suhsi!"tir a cobrauça dos ditos 
20% por nüo serCill esses direitos de cxportaçiio, mas LPnilo
riaes, eml)(lra a citada Lei de 1828 mtulasse a fôrma <le sua 
cobraiH;a, que cntenclt·ra ser menos vantajosa á Fazenda Na
doual, e ao coJltllJCl"Cio, pela iusuíficirncia das avaliaçües, cuja 
pauta se achav;t I'OillHtellida aos mesmos especulauores, que 
de,·iam pagar os dil'l!itos. 

o Thesonreiro Geral couconlou ua •~outiuuac_·no <la reft•rida 
eobrauça, porque, f'emlo este direílo Lenilorial, nrw se achava 
eolllprdtellllido lla Lei de 1H31; e por ser o consumo deste ge
uero lüra do Jmperio. 

" 2. 0 ~e, conservados os direitos de 20 °/0 , dc,·iam ser pagos 
ua dita Província, ou na do Hio de Jaueiro; e se, ueste l'aso, a 
Junta podia :-acar, sobre o Tltesouro, conLat1do ct:JH estes t'utulos 
para suas lll'f;Jll'zas. >> 

A Jmlla foi de pare<'('!', que deviam ~cr arrecadados 110 Rio 
Gt'andc do ~ui, por tOIJelituirem a melhor parte de sua renda. 

Foi do me~mo voto o dito Tltesoureiro Geral, accrescentaudo 
que a citada Lei de 28, que estabeleceu este direito posiLh'o á 
dita Prm·iuei:t, d!'Lel'lllillou que nella fos~e arr·,·cadado. 

« 3.o Se eSLI'S direitos comprehendiam sómeute os couros 
Yarcuus ou se lambem os cavallarcs. >> 

Pareceu á .Juuta que deviam ser sujeitos á este pagamento 
tanto uu~. como outroc:,porque a Lei nli(J especificou a qualidade 
dos que deviam pagar. 

c< 4. 0 Se. F),bolidos lodos OS dir('Í[O);, IJtlC ~C pagaY:lfll IIOS He
p.islo~·, e Portes Sl'tcos, e 11:-w ~e Yeriiic<nHlo a t'ohrauça. do 
Dizimo de todas as produc~·üe~, qur se cou•ollttm 110 iuu·nor, 
se de,ia coutiuuar 11a l'obraiii;a destes pela taxa eel'la de 
400 reis por cahe~·a de gado vaccum,.cavallar, e muar un,; JlOrtos 
secc,o~. ou anecadar o dizimo real dos gcueros detluzido do 
seu valor. n 

" E 0. 0 Se esta r1·gra devia seguir-se pelo que re~peita,·a /!S 
taxas cnt:1s de 80 rds por :•rroh:1 d1~ sebo, e de graxa, 100 re1s 
por alqul'ire de ~rigo, tiú réis por anoba de utalc, e_por arroba 
de ebar!JIH', HO reis por cuJa couro vacnnn, c (iO rc1s por cada 
um rav:dlar estalJeleciflas provis11riamente pel;l Junta do Go~ 
Yemo em17 de A~osto de 1H32, c approYadas pelo Conselho da 
Fazenda e111 ProYisüo de 10 de l\Iaio de 1S23, l> 

Eutcndeutlo que uão podia ~ullsislir o dito plano formado 
sobre bast~s incertas, e ,-;u·i:weis, porque os preços dos ~eueros 
muito differiam tlos que cutüo n~gularam as ta:xns estabcletidas 
co11tu dizimo; e n:lo se 1:ohr:mdu sepmdo clle a dccirua parte 
da;; pwdw'~·~-~l"' da Proviuda, Ltlllo I:Prquc as cpwta:-; watTada~ 
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rei tos dos couros, c conforme a resposta do Conselheiro 
Procura<lor da Fazenda, approvar em quanto ao primeiro 
c segundo a opinião da Junta com que se conforma o 
Deputado TIJesonreiro geral pelas razões, que ex pendem, 
e que accrcsce a de ter· sido o imposto do quinto sobre 
os couros, depois da Lei de 30 de Agosto de 1828, con
siderado, não direito de exj~~ortação, mas sim territorial, 
como se vê das tabellas, q ne têm si <lo npresen ta das nos 
orçamentos; quanto ao ter...:eiro a opinião da mesma Junta 
com que lambem se conforma o tlito Tlwsoureiro geral, 
pois que siTo altendiveis ns razões em que se funda; a 
respeito do quarto a opinião do Thmoureíro geral, que 
justamente contrariou a Lla Junta com argumentos, que 
por le.Q'aes considera sol idos e incontestaveis, preferi v eis 
aos que só ou principalmPnle se fundam na conveniencia 
c ínteresse.':l da Fazenda Nacional, que aliás mal se atten
dcm •ruando se julgam desligados dos interesses, c con
n~nicncias particulares; c pelo qne pertence linalmcntc 

não t:orrespoutliam ao detimo dos valores reaes dos gencros 
como por que se tlcixa v a de colH·:n dizimo de 200.000 cabeças de 
gatlo de consumo, que ú razão de 400 n~is moutava it 80:000$000 
:lllllllallllClllC; pat'C(;('ll Ú .Junta,-quc O dizimo tle tOdOS OS ar
tigos sujeitos a este imposto, dc,·ia ser recellido na razão de 
10°/o, regulado por 11111a pauta, orgauizada annnalmente por· • 
'.'!'l:l Commissão rul hu1: it rista, do..; preços do mercado, e pela 
fonaa, que melhor <·onricssc a Fazenda, procctlendo-~c a sua 
collrauça como atlligalllcut<', ou ua export[u:ão, segundo o D~-
c_reto <le H> de Abril de 1S21- ficando porém os couros ah-
vtadus de quaestfll<•r direitos, além do Leniturial do quiulO, no 
20 °/o ua exporl:H;fto. • 

Ao Tlwsoureiro Geral pareceu qnr, estando ha 11 annos em 
rxe<·nç~w a refel'ida 1axa, approvnda p<~lo Conselho da Fazenda, 
Thest~nro Nacional, e L:~is de Orçameuto, sendo os geucros, 
S<:Jhr~ 1111e recabia o imposto, do cousurllo de Provinda á Pro
Vlllcta, e de alimentos sujeitos á conupç·ão, principalmente o 
char·quc; c cumprindo aLteiHicr ao falHico do ch:mtue, con
duct;lio do g-ado para as cllarquea!las, salal'Íos dos contluctores, 
per!las de bois na-; extensas viagens; e a qw~ na fôrma estallc
Jcer.da, se cobravam os illdieados 10 °/

0 
de dizimo, porque se 

devia eonlpreltender no calculo o dit·eito do quiuto dos com·os, 
por ser geu1~ro produzido do mesmo gado, nlío se devia alter·ar· 
a taxa estabelecida ua exportação do dranrue, seiH!, .graxa, 
pon_Las, e cabel lo, ponpw qualquer augmento. [H'tHluzrrta seu
saçoes tlesagradaveis, que se deviam evitar, pt'llJCipalmeute nas 
actuaes cir·cumstaneias; c pOI'IJile urw convinha soiu·ccarregat· 
estes g"l~llcr·o~, de maneira, rpw se emlwt·açasse o p1·ogn~sso de 
sua cxport:l;\~~o. E lfuando em tempos mais sercrws se rcgu-
1~-.;sem os dtzuuo~, r·ouviria l'aZt'l-o por Lei, ('Olll pkrw eouhe
Clllleuto de causa, ouvido previamcute o respeetiYo C ouse! h o 
t.;<•ral, e attenditlus o-; iutt·n·,,~e" <lo~ collllller'·ialltcs, prudut:
!ore~ c ,·ou;;!lmidon~s. 
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ao quinto_, a continuação do que até agora se tem prali* 
cad o, a peza I' tias razões ponderadas pela Junta, que só 
poderão ser attendidas por medida legislativa. O que 
participa ao Presidente tia referida Província, para sua 
in telligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Setembro de it32. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 25B.-JUSTIÇA.-El\I 1s uE sETEMnno DE v~:J't. 

Hcclara que aos Juizes de Paz n~io compete sentenciar no.-; 
crimes publico.;. 

Representando João Alexandre de Abreu Correia, no 
incluso requerimento, que, por se haver demorado al
g-uns dias em uma viagem repentina que lhe foi mister 
fazer, fôra por Vm. suspenso elo eal'go de Delegado, e 
condernnado na pena do art. 157 do Codigo Criminal, 
pedindo ser alliviatlo da dita pena e restituído ao mesmo 
cargo: Manda a Regcncia, em Nome do lmpPrador o 
Senhor D. Pedro H, deelarar a Vm., para sua intellí-

• gencía_, que, o crime de que se trata, não é daquelles, 
que lhe compete s .. entcnciar, pois sendo crime publico 
deveria remetter o processo depois de fei lo ao Juiz Cl·i
minal respectivo, a quem competia ímpór a pena~ de
vendo Vm. vortanlo deferir ao supplicautc como fôr de 

• justiça. 
Deus Guarde a Vm.- P:tlacio do Rio de Janeir·o em H; 

de Setembto de 183:::?. -llonorio llernwto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz de Paz dv cu r a to da A ldêia da Pedra, termo 
da villa de S. Sulvadur tio~ Campos. 

N. 2()0.- JU STH.,:A.- EM '20 DE SETE~lBl\0 DE U·tl::!. 

Hc:-oolvc duvidas sobre vo!~t!_Jlü para os vo;lo; lias t;uanla~ 
l\'aeiol!acs, c escusa do' Yo!ados. 

Foi prcspnlP á Rngenci:1. ('fll \'omc do l1npcnulor o 
S:•nlJOr n. P<·dro 11, o offkio !lo Yw. dn 11 do ('UITPll!l': 
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e cumpre-me rrsponuer-lhr que ··~ licito ~os Guardas 
Nacionaes votarem para os respectivos postos em qual
quer cidadão a listado para o serviço ord inario, porém 
não pertencendo elle á arma para que fôr eleito se po
derá escusar. 

Deus Guarde a Vm .-Pala cio do Rio de .Janeiro em 20 
de Setembro de -1832.- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz de Paz da frcguczia da Sacra Fam Ilia. 

N. 2tH .-JUSTIÇA.- E;u 20 DE SETElUBRO DE 1832. 

O Presidente da Província não exorllila nem offencle a indepen
dencia do poder judiciario quando ouvindo a qualquer Magis
trado accusatlo, interpõe o seu parecer ~\cerca da criminalidade 
do aeto. 

· Accuso a recepção de seu offlcio de 31 do mez antece
dente que tendo levado ao eonhecimento da Regencia, 
Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, 
responder-lhe, que competindo pela Lei de -14 de Junho 
do anno passado, ao Presidente em Conselho a attribuição 
de suspender Magistrados, o mesmo Presidente não exor
bita, nem offende a independencia do Poder Judiciario, 
quando, ouvindo ao Magistrado accusado, interpõe o 
seu juizo ácerca da criminalidade do acto, sobre que 
versa a queixa que foi dirigida a elle e conselho contra 
o Magistrado ouvido, por cujo motivo o Governo não 
descobre por ora abuso no procedimento do Presidente 
e conselho dessa Província contra quem Vm. se queixa 
no c i ta do officio, antes espera que elle se conterá nos 
limites de suas attribuições e que fará justiça a Vm. 

Deus Guarde a Vm.- Pala cio do Rio de .Janeiro em 20 
de Sete:rtlbro de 183~.- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz ele Fora da vi lia de S. João de El-Rci. 

r~.' t 1 
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N. 2G2.-JUST1ÇA.- EJU 22 D8 :"ETK'IIBBO DE 18:)2. 

Drelara que nas occasiões de pcrturlJaçfio da lranqnilliuade pn
hlica, o Corpo Municipal Permanente, fica sujeito ús ordens 
directamente expeuidas pela Secretaria de Estatlo. 

Tendo-se ordenado por Aviso de õ de Junho do rorrrntc 
anno que o Corpo de Guanlas Municipaes Pel'mancntcs 
estivesse deb:lixo das ordens do Commandante superior 
das Guardas Nacionaes todas as vezes que estas se J'(m
nissem para obrar eft'cctivamente contra os perturba
elores da ordem c tranquillidade puulka; a Regrncia, 
em Nome do Itnpel'atlor o Senhor D. Pedro li, Manda 
ueclarar a Vm., para sua intelligencia, que Hca sem 
effeito nessa parte o referido Aviso, devendo aquelle 
corpo em taes circumstancias obrar em conformidade 
das onlens que llw forem dirigidas directa mente por 
esta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 22 de Setembro Llc 1832. 
-Honorio Hermeto Carne{ro Leiio.-Sr. Commandante 
superior in ter i no d:ts Guardas Nacionaes. 

N. 263.-FAZENDA.- E)I2~ DE SETEJUBRO DF.1832. 

Declara que a moeda nacional importada de umas para outras 
provlncias é isenta do pagamento de quaesquer direitos. 

Nicolúo Pereira de Campos Vergueiro, Presidcnt.r, 
interino do Tribunal do Thesouro Put.>lico Nacional, 
deliberou em sessão do mesmo Tribunal, em conformi
dade com o parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, 
declarar que a moeda nacional importada de umas para 
outras Províncias do lmperio é isenta de 1% estabelecido 
no ~ 2. o do art. 51 da Lei de Hi tlc Novembro de 18:11, c llA 

quaesquer outros direitos ou imposições. sendo porém á 
cnsta dos donos as despeza5 de conducção. O qut parti
cipa ao Presidente da Província do ..... l)ara sua in
tclligencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional em 24 de Setembro dP 
1832.- Nicoláo Pereira de Campos VergueiTo. 



N. 2Gí.-GUERHA.-E\1 2í DE sEr~<:mmo DE -1832. 

Manda receber na fortaleza de Viliegaig-non 01 p1·eso:; de justi~a 
que par:l alli forem enviado:;. 

Illm. c Ex.m. SI'.- Expeça V. Ex.. ordens ao Com
mandante cb fortaleza de Vi !lega ignon para receber 
fiS presos dr. .Tnstiç:1 que para alli forem rnriados pelo 
Chanccller interino lia C:tsa ela Supplicaçiio, prcvcninlio-e 
igu::llmcn te de que a rf·messa de taes presos será :-~com
panhacb d0 escolta de Guarda~ Permanentes, os quacs 
devem ficar a ll i rlestac::td os para os guardar. 

Deus GuC~rdc a V. Ex..- Paço em 2'~: tle Setembro de 
1832.- Antonio Jo.~é Fcrrâra de Brito.- S1·. ~hnorl da 
Fonseca Lima c Silr.1 

N. 2GJ.-l\I:\B. L~ I L\.=-- Eu 2~; nr: sErr.mnw DE 18:12. 

Sobre a conveniencia de serem assignados pelo Presidente da Pro~ 
vincia os pas.;aportcs ele cmbarc;u:õrs despa~hadas pelo porto 
da villa da Parnahyba. 

lllm. e Ex.m. Sr.- Sendo prcsen te á Re::;encia, em 
Nom0 llo Imp0raJor, o o meio que V. Ex.. dirigiu a esta 
Secretaria de Estado sob n. o 26 com data de !5 do mez 
findo, participando haver delegado ao Juiz de Paz da 
villa da Parn1hyba~· unico porto de mar que tem esqa 
Província, a faculdade de assignar os-Vistos- e os 
passaportes dos navios que dahi sahcm para empregar-se 
assim n<\ navegação de cabotagem, eomo na de alto mar, 
pelas razões indicadas no citado officio; Manda ella sfgni
ficar a V. Ex.. que com quanto mereça a sua ::tppro
vação um tal expediente, como consentaneo com os in
teresses, e commodidade do commen~io a que cumpre 
at tender-se, todavia convêm declarar que bom seria 
para mais authenticidade elo ti tu lo, que os passaportes 
novos fossem sempre expedidos em nome do Presidente 
c por cllc assign:tdos, enviando-se ao Juiz de Paz da dita 
villa com a conveniente antecipação, um numero suf
Hcien te de exemplares a~si m promptos par;1 os enr;hfwcom 

DF.CTSÓF.!I Di' Hl~:? 37 
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o nome, r, ma i:-; CJretmBI anci:ts da~ emhal'C;IÇÕt'S paI' a 
que se dest in:-~ renL da mesma maneira que se pratica nas 
Provincias de S. Paulo, e do Rio Grande do Sul, sendo 
certo que a disposição do Decreto de 29 de Abril de ,1831, 
autorjza a assignatura dos -Vistos- peJa competente 
autoridade dos portos onde tocarem as embarcações de 
cabotagem. 

Deus Gnnrde a V. Ex.- Pnlacio do Rio fl1~ Janeiro 
em 25 de Setembro de !832.- Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Vice-Presidente da Provincia do Piaully. 

N. 2{)6.- JUSTIÇA.- EM 9.7 DE SETElUBRO DE ~18:J2. 

Permitte que os officiaes da Contadoria e Secretaria da In tendencía 
Geral da Policia continuem a perceber 320 reis de emolumento;; 
de cada um termo de apresentação. 

A Regencia, tomando em consideração o que nova
mente representaram os officiaes ela Contadoria e Secre
taria da lntendencia geral da Policia sobre o prejuízo, 
que lhes resultava de terem sido reduzidos a 80 réis 
segundo a portaria por Vm. expedida em 5 de Junho do 
êorrente anno, os termos de apresentação~ quando es
tavam na posse de levarem por cada um 320 réis, na con
formidade da tabella dos emolumentos, porque se re
gulam ; e bem assim a resposta dada peJo Procurador 
da Corôa, Soberania, e Fazenda Nacional a tal respeito. 
Ha por bem, em Nome do Imperador o Sr. D. Pedro 11, 
que os supplicantes continuem na percepção dos 320 
réis por cada termo de apresentação, uma vez que nada 
mais se exija do titulo, que em consequcncia dclla se 
passar ao apresentado. O que communico a Vm. para 
sua in tell igencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 27 de Setembro de 
1832.- Honorio Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Ajudante 
do Intendente Geral da Policia. 
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N. 2ü7.- JUSTIÇA.- E~t27 DE SETE:\IRHO DE i832. 

Ordena que os Juizes não remettam á Secretaria de Estado autos 
pendentes, e sim cópias aulllenticas quando o julguem neces· 
s.ario. 

Tendo levado ao conhecimento Lla Regencia o seu om. 
cio de 24, do corrente~ acompanhado elos autos originaes 
nntre partes Jo:1quinJ Antunes da Costa e Jasé Teixeira 
de Lemos: 1\landa, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, reenviar a Vm. os ditos autos e mais papeis a 
ellrs annexos, allV(Ttindo-llle que não deve júmais reM 
mettcr a esta Secretaria de Estado autos pemJentcs, e que 
uo caso ele julgar nccess:~rio instruir a sua resposta com 
o contexto drlles, o uevc fazer por via de cópias authen· 
ticas. 

Jkus Guarde a Vm.- Pala do <lo Rio de Janeiro em 
27 de Sr,tembro de 1832.-Hmwrio Ilermete Carneiro 
Leào.-Sr. JLiiz de Fóra pela lei da Villa Real da Praia 
Grande. 

N. 2ü8.- ESTHA~GEIHOS.- E:\1 '.ZH D!~ SETEJUBHO 

DE 1832. 

lh·elara rfUC o:-; nr,s-oeio:-; relativos á colonizaf,âO e~tran~·eira foram 
transfPritlos p:tra a Hcparlir;;lu do I111pcrio desde 7 de OutubrO 
de iS::m. 

Em resposta ao oflicio, que á Secretaria de Estadn 
dos Negados Estrangeiros dirigiu em H de Julho pas
sado a C:lllJara Municipal de Nova Friburgo; Manda· 
Ille significar a Regencia, em Nome do Imperador, pela 
referida Secretaria de Estado, que desde 7 de Outubro 
de ~182~~ se acham inteiramente desligados desta Repar
tição os negocias r ela ti vos á .colonização estrangeira, 
sendo naquella época transfendos todos os respectivos 
documentos desta para a Heparlição do Imperio. 

Palacio do Governo em 28 de Setembro de 1832.
Bolfo da SilNt Lisbôa. 
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N. 269.- GVEHR.A.- EJ\1 28 DE SETEMBHO HE 1832. 

Declara que deverão ser dirigidas dircctamente <i Secretaria da 
Estado dos Negocios da Guerra as communieaçces que ti verem 
relação com objectos militares. 

lllm. e Exm Sr.- Tendo a Repartição da Guerra 
sido informada pelas communicações que lhe tem feito 
a dos Negocias Estrangeiros, das noticias políticas CJUe 
V. Ex. tem transmittido a esta ultima Hepartiçã('_, 
muitas das quaes tem relação com objectos militares, 
como seja o movimento de tropas, pagamento de soldos_, 
etc., determina a Regcncia~ em No me do Imperador, 
que Eempre que se ofl'ereccr ma teria semelhante V. Ex. 
se communique clircctamenle com a Secretaria de Es
tado dos Negocias da Guerra; a quem compele o co
nhncimento, e decisão de tudo que é relativo ú negados 
militares; assim como deverá V. Ex. rcmetter a esta 
Hepartição os mappas da força uos corpos da Província, 
que ha muito tempo aqui se não recebem. Por esta oc
casião tenho a satisfaç.ão de annunciar ú V. Ex. tJtW o 
Governo brevemente estará habilitado :1 amortizar parte 
da divida atrazada tla tropa cessa Província, logo que 
passe o orçamcn to fllle se acha em discussão na Camara 
dos Deputados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Río de Janeiro em 
:28 de ~e lembro de 1832.- Antero José Ferreira de Brito. 
·-Sr. Ma nocl Antonio Gal vão. 

N. :-2/0. ~ L\IPEHIO.- El\1 u 1. o Dll UUTllBRO DE i8:J2. 

Declara que a (plinfa-fcira não é feriado, lo;;o que na semana 
ha outro dia fcriatlo. 

Sendo presente á Hegencia o otlicio de 28 do mez 
passado, no qual Vrn. participa o irregular procedimen
to de seus alumno~, em não comparecerem na aula á 
competente lição no dia 27 do mesmo mez com o pre· 
texto de sor dia santo o dia 29 apezar de se haver deter
mina 'lo pelo Aviso de 20 de Março, que tal pretexto era 
inadmissi vd e que por isso não devia ser observado: 
a mesma Rrg~ncía., ::.empre solicita Iut in~trurç5o da 
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moGidade, e desejantlo obstar aos abu.sos, que prejudi-
tfuem á sua regular applieação: Ha por bem, em Nome 
do Imperador, Declarar a Vm., para o fazer constar aos 
seus alumnos, que a quinta-feira não é feriado, todas as 
vezes que na semana occorrer outro dia feriado por 
qualquer motivo <JUe seja; devendo Vm. participar por 
esta Secrclaria de Estado qualquer alteração, que se 
pl'etcnda d::tr a esta determinação, para terem lugar 
ul te ri ores providencias. 

Deus Guarde a Vm.- PalaciQ. do Hio de Janeiro em o 
L o de Outubro do 1s:32 .-- Nicoldo Pereira de Campos 
Vergueiro.- Sr. lgnacio Xavier Gayozo . 

• 

N. 27l.-ll\1PERIO.-E1I i. 0 DE OUTUBRO DE 18:32. 

Sobre o procedimento da mesa parochial da villa de l\Iaricá não 
aceitando as ceduias de votantes que na parte espiritual per
tencem á parochia da dita vil! a, e na civil á outra. 

Tendo subido ao conhecimento da Hcgencia um re
querimento dos moradores além da serra de Inoam, no 
qual pedem que as suas cedulas para as eleições de Juizes 
de Paz c Vereadores sejam recebidas pela mesa da As
scmbléa Parochial da freguezia da villa de Maricá, que 
recusou aceitai-a:) na occasião das ditas eleições alli 
proximamente feitas: jflnda a mesma Rtgeneia, em 
~orne do Imperador, pelaS ·r:·t't~l :·ia de Estado dos Nego
cios do Imperio dcclarnr ú C t~uara l\lunicipal ela refe
ritla vi lia, que bem procedüll a mencionada mesa quando 
se negou a receber as ceuulas dos supplicantes, isto é, 
quando os não reconheceu por cidadãos do seu districto, 
a pezar das razões por elles allegadas; porquanto, não 
sendo da competencia dos Bispos fazer a divisão dos ter
ritorios respectivos das parochias, nem alterar eousa 
alguma nos que estão competentemente designados, ao 
menos pelo ({UC pertence a e!Icitos temporaes c eivi:.;, 
nada influe ou opéra a Provi:..;;io episropal dn 111 de De-

'"""f f,-· ........ !
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• zembro de -1831, que desligou os supplicantes da fregue-
zia de S. Gonçalo no que toca ao espit·itual, para que 
tambem se considere desligados do territorio da mesma 
fre~uczía no que pertence aos actos tcmporaes, civis c 
poli ti c os. 

PalaciodoRiode Janeiro em o L 0 de0utubro de 1832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

• -·-
N. 272.- FAZENDA.- Elt o i. o DE OUTUBRO DE 1832 . 

• 
Sobre o pagamento dos ordenados aos empregados publicos que 

são Deputados á Assemhléa Geral Legislativa. 

Nicoláo Pereira de Campos Verguei r· o, Prcsid ente in te
ri no do Tribunal do Thesouro Publico Nacion:1l, tlclibe
rou em sessão do mesmo Tribunal, em consequencia do 
officio da Junta da Fazenda de Pernambuco du 27 de Julho 
ui ti mo sob n. o 17, e conforme a resposta elo Conselheiro 
Procuraflor Fiscal, que os membros das Camaras Legis
lativas, sendo empreg:Hlos publieos, devem continuar 
a vencer os seus ordenados durante o tempo que decorre 
desde o dia em que deixam os seus empregos até o em 
que tomam assento na respectiva Camara, que deverão 
começar a vencer.os ditos ordenados do dia seguinte ao 
do encerramento da Assembléa Geral; que os vencimen
tos de taes ordenados cessam não só nos quatro mezes 
das sessões ordinarias, mas tambem HO tempo das proro
gações, e de quaesquer sessões extraordinarias; q uc os 
empregados, que nos intervallos das sessões não volta
rem a servir seus empregos~ só terão direi to aos orde
nados respectivos, quando se verificar o caso do art. 33 
da Constituição; e que finalmente aos Desembargadores, 
que estiverem em algum dos casos mencionados para 
vencerem os ordenados, se p:1garão t<lmbcm as propinas, 
que se acham estabelecidas. O que participa ao Presi
dente da Província de ... !)ara sua intclligencia e execu
ção. 

Thesouro Publico Nacíona l em o 1. o de On tubro de 
l8~l2.- Nicolâo Pereira rle Crtrnpos Vergueiro. 



~. 27:~. -·FAZENDA.- EM 2 I> E 0\JTUBRO DE 1832. 

Declara que a extinrção do Conselho de Fazenda não cnYolve a 
dos Juizes dos Feitos da Fazenda della, aetualmenle existen
tes nas Províncias e Helações. 

Nicoláo Pereira tle Campos Verguciro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão uo mesmo Tribunal, em vista uo oillcio 
1lo Presidente da Província de .Mineis Gerae~ tle 23 de 
Agosto sob 11. 0 ti2, relativo ús duvidas, r1ue occorrem ua 
respectiva Tllesoul'aria a respeito da continuação do~ 
processos pendentes no Juizo dos Feitos, para onde devPm 
passar o~ autos findos~ e o destino qne der e ter o Escri
vão, Solicilador, Meirinlto c seu EqcrivJo, declarar que 
a exlincção do Conselho da Fazenda, pela Lni de 1: de Ou
tubro do anno passado, não envolve a dos Juizes dos 
]feitos dclla actualmcntc existentes nas Províncias~ e 
Relações. O que participa ao sobrellito Presiclentc para 
sua intelligencia c execução. 

Tllesom·o Publito Nacional ('111 2 de Outubro de 1832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 27l!.-FAZENDA.- El\1 3 DE OUTUBRO DE 1832. 

Declara que por marinhas se consid•!n quinze braças de ter· 
reno, contadas do ponto, onde clmga_ a maré nas maiores 
enchentes. • 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
deliberou em sessão do mesmo Tribunal, que por mari
nhas se consideram quinze braças de terreno, contadas 
do ponto, onde chega a maré nas maiores enchentes, 
como já foi declarado em Aviso de 13 e Circular de 21 de 
.Julho de 1827, que as marinhas de que trata o art. õ1 § 
1-1 ua Lei de 1õ de Novembro de 1831, e que se devem 
aforar, com excepção das reclamadas pelas Camaras Mu
nicipaes para logradouros publicas, são todas aquellas a 
que couber tal denominação em toda a extensão do Im
perio, e que, conforme se deduz do referido artigo e pa
ragrapho, cumprP qur os Presidcntf's em Conselho 
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deliberem razoavelmente Lanto a respeito das porções de 
terrenos~ que hão de aforar-se, como a respeito da esti
pulação do fôro respectivo, sem dependencia de hasta 
publica, que não é certamente a mais justa reguladora 
em semelhantes casos. O que participa ao Presidente 
da Província de ... para sua intellig·encia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Outubro de 1832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vtwgueiro. 

N. 27~ .·- I:<'AZENDA .- El\1 3 DE OUTUBRO DE 1832. 

Declara que as fazendas importadas (TcYem pagar direitos de i 0/ 0 

de expediente, ainda nos des;:aclw; Jiyrcs, em todas as Alfan
degas em que se despacharem. 

Nicoláo Pereira ele Campos Verp:uciro, Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional~ de
liberou em sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio 
do Presidente da Província de S. Paulo de 21 de Julho 
ultimo sob n. o 1õ, que acompanhou o do lnspector 
interino da The~ouraria da Província, relativo a duvidas 
rrue occorreram ao Juiz ela Alfandep:a de Santos sobre 
a execução do art. õi ~ 2. 0 da Lei de iõ de Novembro de 
1831, e deliberação que tomára a respeito~ e confor
mando-se com o parecer do Conselheiro Procurador 
Fiscal, não approvar a decisão de ficarem desoneradas 
do pagamento de i -aaquellas fazendas, que já o te
nham pago em ou~a Alfandega, pois que é geral a dis
posição do sobrefliTo artigo e paragrapho, quo sujeita 
áquelle pagamento todas as fazendas, e em todas as Al
fandegas, em que se despacharem por não ser pagamento 
de direitos:> mas só de emolumentos ora substituídos 
pelo referido 1 %, e que sempre se pagavam, ainda que 
as fazendas tivessem o drspacho livre; approvando po
rém a maneira por que se ordenou fosse extrahiflo o dito 
l 0

/ 0 , e bem assim que se cobrem os direi tos, e imposições 
elas mercadori~já recolhidas á AJfandega antes do 1. 0 

de Julho, conforme as leb~ e regulamentos até então 
em vigor. O que parttcipa ao referido Presidente para 
sua intelligencia c execução. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Outubro de !832. 
- Nicoláo Pereira tk Campos Vergueiro. 
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N. ~71).- FAZE:'-JlL\.- Ku ~1 DE OIJ1TJlRO DE u;:J2. 

Declara que o~ genero..; de estiva estão sujeito~' ao pagamento 
dos direitos de i 0/ 0 de expefliente. 

Nicolúo Pereira ele Campos Yerg-ueiro, Presidente in
terino do Trihnnal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tribunalj em vista do oflicio 
da Junta da Fazenda da Província da Bahia de ~O de 
Agosto ultimo, que acompanhou a rcprescnt:1ção do 
Consul Bri tannico reJa ti v a ao pagamento de 1 "/o qne 
julga IJão comprchemler os generos de estiva, e confor
ma nclo-sc com o parecer do Conselheiro Procurador 
Fiscal, que aclopta as razões ex pendidas pelo Provedor da 
resprctiva Alfandega, que ~e conserve a pratica estabe
lccicla no cumprimento do ~ 2. 0 elo art. ül ela Lei de Hi 
de Novembro de t831, de se cobrar o sobredito i 0

/ 0 de 
todos os gencros e mercadorias, e que{~ seguida na Al
fandcga desta Côrte em conformidade da decisão do 
Tribunal do Thesouro. O qtw participa ao Presidente da 
:-:olll·edi ta Provi ncia para sua in telligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Outubro de 1832. 
- Nicolâo Pereira df' Campos Vergueiro. 

~. 277.- IMPERIO.- E:u: 3 DE OUTUBRO DE 1832. 

!lcclara que competem ás Camaras Munici_paes as deliberações 
sobre a falta de comparecimento dos Vereadores ás sessões, e 
sobre a imposição das multas aos que deixarem de comparecer 
sem cansa justifieada. 

Sendo presente ú Rcgencia o officio da Camara Muni
cipal da cidade de Cabo Frio na data de i4 de Agosto do 
corrente anno, em que pede csclarecimen tos sobre a 
duvida em que se acha, se á maioria da Camara, ou ao 
seu Presidente, compete julgar sobre a justiça dos impe
dimentos dos seus Vereadores, quando não comparecem 
ás suas sessões, e igualmente sobre a imposição das 
multas: Manda a mesma Rcgencia, em Nome elo Impe
rador_, pela Secretaria de Estado dos Negocios do Irnperio 
<leclarar-lhe, que, posto que a participação do impedi
mento justo deva ser feit:1 :w Prrsident(~ tia Cam:.~r.;_;, 

ftRC.IS()ES DE fi-\:~2. 3R 



como dispõe o art. 28 da Lei do 1." de Outubl'o de !828, 
comtudo a deliberação sobre a justiça do impedimento, 
ou falta de participação, e tambem sobre a imposiç.ão 
da rnult:l, p1~rtence á Camara, pela fórma estabelecida 
no art. 34 da mesma Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 1832.
Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 278.- MARINHA.-· EM :l m: ouTUBRO DE 1832. 

Determina que os navios da Armada que precisarem de limpar 
os respectivos porões, pintar c recorrer de calafeto~ o possam 
fazer de seis em seis mezes, ond~ qnér que estiverem. 

Illm. e Exm. Sr.- Resolvendo a Regencia, em Nome 
do Imperador, como mais conveniente ao serviço na
cional, que os navios da Armada, que precisarem de 
limpar os respectivos porões, pinta r, recorrer de cala
fetos, o possam fazer de seis em seis mezes onde quér 
que estiverem: assim o participo a V. Ex. para sua. 
intelligencia, e para o fazer constar a quem compete na. 
fórma do estylo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio <lo Rio de .Janeiro em 
3 de Outubro de 1832. -Antero José Ferreira de Brito.
Sr. Presidente da Província dc •.... 

N. 27H.-MARINHA.- EM :3 DE OUTUBRO D.E 1832. 

Sobre o pagamento aos indivíduos que cobram seus vencimentos 
pela Repartição da Marinha. 

Convindo que os pagamentos á cargo dessa Repartição, 
pelo que respeita a todos os indivíduos que por ella 
cobram seus vencimentos_, se façam todos os mezes em 
dias certos, e annunciados com antecedP-ncia nos perío
dicos (];) mesma maneira que se pratica no Arsenal dr 
Gtwr;·a : cumpre, para qnr ~i' pos~;1 le\'ar a efl't··ito r:.;ta 
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providenciJ, que Ym., conforme o estado do cofre, de
clare ll esta Secretaria de Estado_, no fim de cada mez, 
a somma que no seguinte se faz necessaria para seme
lhante fim, com designação dos dias em que poderão 
verificar-se taes pagamentos~ segundo a clasgíficação 
que delles se deve fazer; a hem de solicitar-se do The
souro Publico a entrega de tal somma, ou por inteil'o ou 
em parcellas, de modo que se não falte ao pagamento 
annunciado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3 de Outubro de i832. 
-Antero José Ferreira de Brito.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

2\;. 280.- JUSTIÇA.- El\l ;) DE OUTUBRO DE 1832 . 

.Manda observar o detalhe marcado para a Guarda Nacional da 
capital nas occasiões de perturbação da ordem publica. 

Convindo em occasião de perturbação publica distri
lmir a Guarda Nacional c mais força disponível de ma
neira que possa melhor operar e acudir aos pontos em 
que se fizer mais necessal'ia a sua c.oadju v ação; A Re
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
Tem ordenado que em taes ocGasiõe~ se observe o de ta lhe 
marcado na relação inclusa, assignada pelo Official
maior desta Secretal'ia d(! Estado, que se remette a Vm. 
para seu conhecimento e Jcvida execução na parte que 
lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 de Outubro de !832.
Honorio Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Commandante 
Superior interino das Guardas Nacionaes. 

Apontanaent,os da naaneira por que deve ser dls
t,ribuida ~Guarda Nacional ne!!llt,a capital ena 
occasiões de perturbação publica a. que se re
f"ere o aviso desta dat.a. 

O batalhão da freguczia da Candelaria no Largo do Paço 
tomando todas as bocas das ruas que têm para alli direcção, . ~ 
devendo logo reforçar a guarda do Palacio e llanc~o. 

O batalhão da freguezia de Santa Rita deverá render a guarda • 
da cadêa com quarenta homens, e mandar toda a força que 
puder pa1·a o Ar8enal da Marinha, ciucoenta para a fortaleza da 
Conceiç~ão e quarenta para a cadêa da Ilha das Cobras. 

O hatalhão da freguezia do Sacramento deverá reforçar a 
guarda do Thesouro e ma•·char par·a o largo da Carioca pondo-se 
~·m linha na ladeira de Santo Antonio. 
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O batalhão da fceguezia de S. José deverá mandar dncoenta 
homens ou sessenta para o Arsenal de Guerra, e apt'esenla-
1'Clll-se ao Dit·ector do mesmo,~ a mais gente d8verá reunir-se 
BO llrincipio da ladeira de Santa 'fhereza. 

O batalhão da freguezia de Santa Anua se dcrct'á reunir· ao 
truartel do 3. 0 batalhão fie caçadores de linha. 

Totla a cavallaria da r;uar<ia Nacional deverá reunir-se no 
largo da Ajuda. 

Toei a a força de 1 a linha tanto de cava llaria como de infan
taria, se deverá reunir rw Campo tia Honra, dentro do qu:H'tcl 
grande, devendo mandar para o Ar~enal de Guerra serventes 
necessarios para quatro peça-; que devct'ilo alli estar promptas 
a marcharem municiadas com metralha. • 

Logo que haja movimento se deverá mutlar o Santo e Senha 
do dia. 

O Corpo das Guardas Munidpaes l'errnanenl•~s deverá estar 
todo reunido e disp~mivel no seu respectivo quanel e não de
verá dalli sahir sem ordem por eseripto do Exm. 1\Iiuisrro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Ju;;tiça em a de Outuhl'o 
de 1832.- .João Cm'neiro de Campos. 

N. i81. -JUSTIÇA .-El\1 G DE OUTUBRO DE 1832. 

Declara que é da attribuição das Camaras i\Iunicipaes o pa
gamento do ordenado dos careereiros. 

Representando o Juiz pela Lei da Villa de Santo 
Antonio de Sá, em omcio de 24 do mcz antecedente, 
a urgente necessidade de assalariar-se um carcereiro 
para a prisão publica da mesma Villa e que a referida 
Camara Municipal recusa fazer esta despeza por não 
ser expressa na Lei de seu Reg-imento; Manda a He
gencia, em Nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça; declarar á referitb 
Camara que o pagamento do ordenado aos carcereiros 
não é illegal visto que semelhante clespeza é autoriza
da. pela Ordenação ; que o art. 74 da Lei do 1. o de 
Outubro ele 1828 ordena que as Camaras ·paguem aos 
empregados o que estivet· determinado por lei, accres
cendo que esta disposição não se pódc considerar 
como alheia das a ttribuições de lias visto que lhes 
compete o reparo das cadêas e sua inspccção, e que 
por tanto espera que a sobredita Camara continue a 
fazer o pagamento do ordenado do carcereiro até que o 
Corpo Legislativo outra cousa determine. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 dr On tnbro de 18~l2, 
,-Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
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N. 282.-IMPElUO.-EM () DE OUTUBRO DE 1832. 

Manda manter os habitantes da Colonia Leopoldiua ua posse 
das terras que lhes foram concedidas. 

lllm.e Exm. Sr.-Tendo levado á presença da Re
grncia uma representação documentada dos Allemães 
e Suissos, que em gram1e parte formam a Colonia 
Leopoldina, na com:1rca de Porto Seguro; e igual
mente as 11otas do Consul das cidades Anseaticas, e 
do da Suissa, nas quaes, mostranclo a posse, em que 
elles se acham tlos terrenos, que lhes foram concedidos, 
e a constante actividade, rrue têm desenvolvido na 
sua cultura, em heneflcio do commercio, c das rendas 
publicas; pedem providencias contra a prohibição, que 
lhes foi intim~llla pela Camara Municipal de Villa Vi
çosa, a qual com o prctex to de não se acharem contlr
mados os ti tu los de suas concessões, os in hibiu de 
disporem lhTementt~ de suas proprie<lades, e de aug
mentarem af1ue!les seus estabelecimentos pelo benefi
cio de sua inllustria : a mesma Regencia Tomando em 
consideração a jnsta !'epresentação dos supplicantes, 
no estado prospero.) em que consta achar-se a dita Co
lonia : Ha por bem, em Nome do Imperador. que 
V. Ex. faça saber à referida Camara Municipal, que 
os habitantes da Colonia Lcopoldina devem ser man
tidos nfl posse· das terras, que lhes foram concedidas, 
dentro dos limites elas SU:;LS medições_, podendo livre
mente cultivai-as, e usar l!t•llas, como bem quizerem, 
e até 3lienar o dirrito que nellas têm, posto que os 
seus titulos estejam dependente::; de confirmação da 
Assembléa Geral Lrgislati v a; visto que nem póde ser a 
elles imputavcl a demora da dita confirmação, nem ella 
póde enfraquecer o direito de posse legalmente adqui
rido pela concessão do Governo, medição do terreno, 
e grande aproveitamento delle em manifesta utilidade 
publica ; direito que a dita Camara Municipal deve 
respeitar, abstendo-se por isso de oppôr-lhe qualquer 
estorvo : e Ha ontrosim por :bem recommcndar a 
V. Ex. a protecção, de que se fazem dignos estes co
lonos por sua conducta pacifica\ e pelas vantagens, que 
re,ul tam de seus estabelecimentos_ 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 6 de Outubro de 1.832.-Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro.-Sr. Joaquim .Tosô Pinheiro de Vasconcellos. 



UECl~ÚES 

N. 28:3.- PAZEN DA.- EM 6 DP. OUTUBRO DE 183~. 

Permitte o embarque do café de qualquer qualidade. 

O Administrador de diversas rendas nacionaes fique 
na intelligencia de que póde permittir o embarque de 
café de qualquer qualidade na fónna da Portaria de 22 
de Agosto, (*) que o limitou ao da t.a, fazendo-se na 
ponte os exames necess~uios para sua verificar:ão, po
dendo, no caso de que por má arrumação das saccas esta 
se difficulte a bordo dos barcos, faze l-as desembarcar. 

Rio em 6 de Outubro de !832.- Nicoláo Pereira de 
Campos Vergueiro. 

N. ~8~. - ESTRANGEIHOS. - EM t; Dft~ OUTUBRO 
DE 1.832. 

Declara que os empregados do exterior principiam a receber os 
respectivos vencimentos desde a data de sua partida para o 
lugar de seu destino. 

Illm. c Exm. Sr.- Representando o r.onsul Geral do 
lmperio nos Estados-Unidos, que em 7 de Fevereiro do 
corrente anno partíra do Havrc para o seu destino; e 
sendo regra estabelecida, que os empregados do exterior 
principiam nessa occasião a vencer seus respectivos 
ordenados; rogo a V. Ex. qut~ira ordenar aos Ag-entes 
incumbidos uc taes pagamentos, que hajam de abonar 
ao dito Consul GeraL os seus vencimentos desde o men
cionado dia 7 de Fevereil'o; pois que elles recusaram 
fazcl-o sem determinação expressa de V. Ex. 

Deus Guard.: a V. Ex.- Pal:1cio (lo Governo em 8 de 
Outubro de 183t. .-Bento da Silva .Lisboa.- Sr. Ministro 
e Secretario do E'tado dos Negocios da Fazenda. 

(") O Administrado!' de divr~rsas rendas nacionaes fiq·1e na 
intelli12;cncia de que póue permittit· o emharque do café em 
IJualquer lugar sendo da primeira qualidade, devendo ir á ponte 
1 e~>()CCtiva para a neccssaria contagem. 

Río ik .Lneíi'O e.n 22 de Agosto df~ -1832.- Antonio Francisro 
rir J>aufn (' lloffrnuln Cru·ofcnn.fi tfr A lhrupurqHr. 
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~. ~8:).-l\IARINH,\.- EM 8 ng OUTUBRO DE 18;)~. 

Providencía a respeito do destino da mohitia dos navios de~ar~ 
mados. 

Mo~trando a experienci3 que as mobili3s pertencentes 
aos navios da Armada se extraviam, estragam, e des
troncam~ quando dellrs se retiram por orcasião de des
armamento, previno a Vm., hem como faço ao lnspector 
do Arsenal de Marinha, dé que semelhantes objer.tos 
poderão ser come nados a bordo· dos navio." desarmados, 
para onde igualmente poderão voltar os que se acharem 
fóra delles, ficando em todo o caso carregados aos Mestres 
debaixo da ínspecção dos respectivos Cornmandantcs. 
Por esta occasião previno outrosim :t Vm. de que de 
bordo do brigue barca Olinda de v não passa r para a 
corveta Santa Cruz todos os objedos pet·tencentes 
áquellc, que possam servir a esta, visto dever o dito 
brigue barca ser al icnado. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de OuLubro de 1.832.
Antero José Ff?rreirrt ile Brito. - Sr. João .Tost'• Dias 
Camargo. 

N. 28t; .-.MARINHA.-· E~r 8 DE ouTvnnn DE IH:L2. 

Manda que os Guardas-Marinhas qne tiverem ronclnhln o:-> sPus 
~stuúos, os Voluntarios e Aspirantes. cOtnfletentrmente llalti
litados. sil'Vam á hordo dos]navios que f'rnzam. 

Convindo que os Gna nlas-Marin !tas q ne ti verem ccm
duido os seus estudos sirvam á bordo do.·~ navios que 
cruzam, revesanuo nns com os outros a fim de adqui
rirem a pratica e conhecimento necrs;;ario da vida do 
mar; cumpre que Vm. faça as nomeaçõc~, e dt~ as pro
videncias qtw precisas forem, a fim de que se leve a 
effeito semelhante providencia que deverá fazcr-s(• 
extensiva aos Votuntarios {' Aspirante.:; eompetcntr
mcnte hahilitarlos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de Outubro de 1832.
Antfro .Jm;rf F'erreira dP Brito.- Sr . .lo . .:;{~ Pflrrira Pinto. 



N. 287. ···- .MAHINHA.- Eu n DE ()UTUnno DE ht32. 

Manda sujeitar a reYista mensal os GuarJas-Marinhas, Aspirantes, 
Voluntari,Js e Capell<le~ do numero que se acllarem desembar
cados. 

A Rcgeneia, em Nome do Imperador~ tendo em vista 
a maior rcgulariuade e disciplina do serviço, Ha por 
bem que todos os mezes se passe uma revista por esse 
Quartel-Gencra l aos Gnanl<.1s-Marinhas, Aspiran tcs, 
Voluntarios c Capellães do numero que se acharnm 
desembarcados a tim de se ter um mais pcrfei lo conhe
cimento de suas cit·.cumst:lnci:·IS a bem tio mesmo serviço; 
devendo Vm. communiear a esta Secretaria de Esta
do quaes foram os quo não compareceram, e o motivo 
porque. 

Deus Gual'dc a Vm.- Paço em 9 de Outubro de 1332.
Antero José Ferreira de Brito.- Sr. Jo."ó PNeira Pinto. 

~. 288. ·- MARINHA.- El\1 9 DE OUTUHRO DE 1832. 

l\Ianrla passar pelo Quartel General da .Marinha os titnlos r1c 
pra•:a dos Aspirantes A Guardas Marinhas. 

Convindo que :-~os indivíduos que obtiverem :-~s praças 
de Aspirantes, c de Guardas-Marinhas se passe um título 
de tacs praças, visto que com :1 cxtincção da respectiva 
companl1ia. já se lhes não podem expedir os que antes 
se lhes davam assignados na fôrma tia I ri pelo Comman
danto da mrsma companhia, cujas func:çõcs foram in
terinamente incumbidas ao Quartel Genel'al da .Marinha 
por Aviso de IH de Março ultimo; Hesolveu a Regencia, 
em Nome do Impt~r:ldor, qnc (~m quanto se não esta
belece alguma ontra providencia sobre este objecto, se 
passem por esse mrsmo Qua rtcl General, os referidos 
titulos, assígnados por Vm. na qualidade de encar
regado do expediente daquclla Hcpartição. O que lhe 
participo para su:1 intclligeucia e execução. 

Deus Guard8 a Vm.- Paço em U de Outubro de 1832.
Antero José Ferreira de Brito.- Sr. José Pereira Pinto. 
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N. 289.- FAZENDA.- El\1 9 DE OUTUBRO DE 1832. 

l\Ianda cobrar emolumentos de duas visitas das embarcações que 
são obrigadas a quarentena. 

O Administrador de diversas rendas nar.ionaes fique 
na intelligencia de que, em conformidade do ~ 3. 0 do 
Alvará de 28 de Julho de 1810, devem cobrar-se emo
lumentos de duas visitas das embarcações que são obri
gadas a quarentena a respeito do que representou em 
~~m do rnez passado. 

B.io em H de Outubro dr, 1832.- Nicoldo Pereira de 
Campos Vergueiro. 

N. 290.- FAZENDA.- E:\J 9 DE OUTUBRO DE 1832. 

De clara que a Província de 1\linas Geraes não está comprehendida 
na cobrança do imposto sobre botequins e tavernas. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tribunal, em conformidade 
com o parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, a ppro
var a deliberação do Inspector interino da Thesouraria 
da Província de Minas Geraes, relativa a não compre
llender aquella Província a cobrança do imposto sobre 
botequins e tavernas, de que trata o Regulamento de 
14 de Janeiro deste anno. O que participa ao Presidente 
da sobrcd i ta Província em resposta ao seu oficio de 24 
de Agosto sob n. 11 ()7. 

Thesouro Publieo Nacional em 9 de Outuhro tle i832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 291.- IMPERIO.-Ku 10 DE ouTUBRO DE 1832. 

Declara que a ninguem é livre a renuncia ào fôro de cidad·ão 
brazileiro, fóra dos casos marcados na Constituição. 

Manda a Regencia, em No me do Imperador, particip:.1r 
a Vm. , em resposta ao seu oflicio de ~ dtt A ~os to deste 
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anno. (fllt~ a uin~·npm t'· liYre renunriar o fur·o de cirladJo 
hrazileit·o, que comprehende não só direitos, mas 
tamlJem onus, que a socieda,de tt•m o jw; de exiQ"ir, 
·pois qtw a Constituição no art. ti. 6 marcou a acrp1isição 
dos direitos d() cidad:Io, e no art. 7. 0 a perda dos 
11wsmos, o qrw exclue qualquer Otltro meio de adqui
ríl-os, utl perdel-os; c deve servir de regra a Vm. no 
caso de qur~ trata o seu dito officio,c nos mais que 
pos-<am dar-se de snmelhante natureza. 

Deus Gu:-~rde a Vm.- Palacio do Hio de Janeiro em 
H) de Ontuhro dn Hr!2 .- Nicoláo Pereira de Campos 
Yergueiro.- ~r. Angtdo Jost~ da Expeetaç;lo M~mdont:.:L 

N. 292.-fMPERIO.-E~Ill DEOUTUBRO DE 1832. 

Explica a cohranr,a do imposto municipal sobre o gado do 
consumo. 

Sen(lo presente ú Reg·cncia o otllcio do Pre~iden te da 
Provint'ia de Pernambuco, na data de H ile Agosto 
p:-~s~;~do, arompa11hando uma rcpre~entação da Camara 
Municipal da vil la de I~uarasRú, rm que JWde providen
cia~ sobre o embaraço, que encontra na arrecadação da 
i tn po~i()i'o de um cruzado em cabeça de gado, que se 
Lallta naquPIJa villa, e á cuja s~tlisfação se negam os ha
hit:llllc~: ~bncla a mesma Rrgfncía, em Nome do Im
llerador, pela Set_;retaria dr Estado dos Negocias elo Im
llL'l'iu participar ao Vice-Prt··sidentc daquella Provin
cia, para o fuer con:;tar á dita C·tmara, que, quanto 
ao p:1~amento do que se está devendo de tempo anterior 
da 111encionada imposi~ão, pertence a sua decisão ao 
Poder Judiciario; c qu:mto ao que se vencer para o 
fnluro, púde :1 C:l!nara usar do direito, que lhe con
eedn o al't. 77 da Lei do 1. o de Outubro de 1828, não 
só para propôr a contlrmação U{~sta r,ontribuiç~o, como 
tambcm o au.~mento de saa renda por rneio de outra. 

Pai:H~io do Rio tle Janeiro ~~m H dt• Outnhro de 18:~2. 
- Nirnldn Pl'l'i'im de Carnpo.ç l't1'.rfUPitn. 
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N. 293.-IJ\i.PELUO. -El\1 H DE OUTUBI\0 DE !832. 

D.~clara que devem comparecer ;is scssües extraortlinarias das 
eamaras municipacs, os Vereadores, occupados uos exames de 
contas. 

Tendo levado ao conheci mcn to da l\c•genci:1 '' repre
~en tação, que V m. na qua I idade de Presidente da Cama r a 
Municipal da villa de lLagucally, lhe dirigiu na data de 
'!.7 do mez passado, expondo que, apezar de lhe ser pre~ 
1:iso particip~r algumas duvidas occorridas na apuração 
das listas para Vereadores, o outros oh,jcetos, que de
pendem de decisão, uão póde faze l-o por terem faltado ús 
se~sões alguns Vereadores, o que tem dado eausa a não 
se tratarem dos referidos objeetos; c q uc por esse mo ti v o 
pede providencias, que obstem ú taes abusos: a mesma 
Reg('ncia, cstrauhando muito a falta de comparecimento 
dos Vereadores nas sessões. para que são convocados, 
mostrando com isto indifferença tal pelo bem do muni
cípio, que, a generalizar-se, tenderia á diE:solução delle; 
Ha por bem, em Nome do Imperador. que Vm. o . .; con
voque de novo; c convoque mesmo os que estão dispen
sados de comparecer, como oecupados no exame das 
contas; pois que tal dispensa não póde eomprehendcr 
casos extraordinarios, em que o serviço ficasse inter·
rompido com a falta dos dispensados; c faça impôr as 
multas da lei aos omissos; dando tle tudo conta cir
cumstanciada á esta Secretaria de Esta do, par a se pro
ceder depois como fôr conveniente. 

Deus Guarde a Vm.'-Péllacio do Rio de Janeiro em 41 
de Outubro dr, 1832.- Nicoláo Pereira de Campos Ver
gueiro.-Sr. Manoel Antonio Lopes de Carvalho. 

N. 291.-GUEHRA.-E~I H DE OUTUBRO DI!: 18:~2. 

Declara que só devem ser remettidos por intermedio dos Prcsi~ 

dentes, os requerimentos dirigidos ao Governo Imperial. 

lllm. e Exm. Sr.-O requerimento que fez á As
sembléa Geral Leg-islativa o ~1ajor gl'aduado de La linha 
Francisco de Arruda Camara, e que V. EL remettcu 
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indevidamente ao Governo com officio de 13 de Se
tembro do corrente anno, foi (para não estorvar a re
clamação do supplicante) mandado entregar nesta data 
na Camara dos Deputados, onde o recorrente deve pro
curar o seu deferimento: porém fique V. Ex. na in
telligencia de que só das representações dirigidas a 
Sua Magestade o Imperador é que tem lugar a remessa 
ao Governo por intermedio de V. Ex. e com a sua 
informação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa1acio do Rio de Janeiro 
em H de Outubro de 1832.-Antero Jo!é Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. !9t>.-JUSTIÇA.- E!U H DE OUTUBRO DE 1832. 

Re~olve duvidas sobre a nomeação e demissão de Delegados dos 
Juizes de Paz: 

Sobre as duvidas que se lhe offerecem, cuja resolução 
Vm. pede em seu officio de 2 do corrente, ácerca das 
qualid~des que devem ter os Delegados dos Juizes de 
Jlaz e sua demissão, tenho de responder á Vm., que, 
não estabelecendo a Lei de 6 de Junho de 1831 as quali
dades que devem ter taes empregados, cumpre que Vm. 
siga em suas nomeações as regras geraes de direito, 
segundo as quaes são aptos para todos os empregos, quér 
civis, quér militares, os cidadãos que tiverem chegado 
á maioridade, que pelo Decreto de 3i de Outubro do 
anno passado, se obtem ao~ 21 annos completos; e que 
não tendo a mesma lei marcado numero corto de Dele
gados, póde Vm. nomear os que lhe parecerem neces
sarios, e cassar a nomeação dos que forem escusados, 
na certeza de que taes empregos são de commissão, 
amoviveis a arbítrio da autoridade que os nomêa. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
H de Outubro de 1832.- Honorio Hermeto Carneiro 
Lt!âo.- Sr. Juiz de Paz supplentc da villa de S. Sal· 
vador elos Campos. 



DO GOVERNO. 

N. ~96.- MARINHA.-CoNSULTA no CoNsELHo SuPREMO 

MILITAR DE 12 DE OUTUBRO DE 1832. 

Reintegra a Manoel José Vieira, no posto de 2. 0 Tenente da 
Armada de que fôra demittido, conforme requerêra, com in
demnização dos soldos que deixou de perceber por tal motivo. 

Senhor.- Manda Vossa Magestade Imperial, por Por
taria da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha 
de 9 de Agosto do corrente anno, que o Conselho Su
premo Militar consulte com effeito o que parecer sobre 
o requerimento junto de Manoel José Vieira, ex-2.0 Te
nente da Armada Nacional e Imperial, em que pede ser 
reintegrado no dito posto, de que foi demittido. 

A certidão de idade que o supplicante apresenta, re
conhecida, e legalizada, não deixa a menor duvida sobre 
a sua naturalidade e _por consequencia, de ser cidadão 
brazileiro; e sendo a incerteza desta circumstancia a 
que deu lugar á demissão que lhe foi declarada por De
creto de 13 de Março deste anno ; parece ao Conselho, 
que é de manifesta justiça a reintegração que o suppli
cante requer, com indemnização dos soldos que tem 
deixado de receber em virtude da demissão.- Rio de 
Janeiro, L 0 de Outubro de 1832.-Lobato.-Sampaio.
de Lamare. 

Foram voto~ o Conselheiro de Guerra Francisco Maria 
Telles, € os Vogaes Luiz da Cunha Moreira, e José 
Manoel de AlmeidJ. 

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

Paço em 12 tle Outubro de 1832. 

p f 1 2. 

FRANCISCO DE L1MA E SILVA. 

JOSÉ DA COSTA CARVALHO. 

JoÃo BnAuLio MoNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito .. 

• 
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DECISÕE~ 

N. 297.-J[STIÇA.-Eu 13 DE OUTUHRDO E i83~. 

Declara incompatível o cargo de Juiz de Paz com o de Oiflcial 
da Guarda Nacional. 

Sendo presente ;, Regencia, em Nome do lmperador 
o Senhor D. Pedro li_, o officio ele Vm. de 27 dopas
~aclo, cumpre-mo respomler-ll~e rruc, sen;1o incomnativel 
o exercicio do cargo de Juiz de Paz com o de Guarda 
Nacional, na fórma do art. H da Lei de 18 de Agm;to 
do anno passado, não podia por·tanto ser Vm. eleito 
Cornmandante clo hatalhfio desse clistrieto c o foi nulla
mentc, por isso proceda quanto antes a nova eleição 
para o referido posto. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
13 de Outubro do 1832.- Honorio Hermeto Carneiro 
Leão.- Sr. Juiz de Pn de Cantagallo. 

N. 2U8.- JUSTIÇA.-E:\1 Hi DE OUTUBRO DE 18)2. 

Resolve duvidas a respeito do cumprimento de avocatorios. 

A Hegcncia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente a resposta dada por Vm. na data de n do corrente 
mez, em virtude do que lhe foi ordenado em Aviso de 
22 do mez antecedente, Manda declarar a Vm. quo o~ l2 
do art. 179 Lia Constituição, não inhibc a que as auto
rü1adcs judiciarias a quem o conhecimento de um ne
gocio pertencer avoquem os autos e caus<~s pendentes 
perante outra autoridnde juuicial'ia; que Vm. terá 
oiJsci·vaclo continuar o Corregedor uo crime da Côrte e 
casa depois ela Constituição avocar as causas cujo conhc
Gimento lhe pertence por lei, não obstante haverem 
começado em outros Juizos; e que isto júmais tem en
trado em duvida por ser claro o mencionado paragrapho 
da Constituição, que sú quiz manter a imlcpendencia 
do Poder Judicial, prohibindo que os outros Poderes 
Politicos pudessem avoc!r causas pendentes; que por
tanto a sua duvida ao cumprimento dos avocatorios do 
Juiz dos Orpllãos úa villa de Mangaratiha não pódc ser 
sustentada rom o tlisposto no referido paragrapho da 
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Constituição~ c menos ainda na allegação que faz Llc se 
achar preventa a jurisuicção uaque1le Juiz de Orphãos a 
respeito do.~ inventa rios por clle avocados; por quanto 
Plll direito só se dá prevenção dejurisdicção entre dous 
Juizes competentes c com jurisdicção cumulativa p.'lra 
o conhecimento de algum ncgor,io, mas que Vm. desde 
que St) creou a vi lia de Mangara tib:1, não é competente , 
nem tem jurisclicção para conhecer de causas e fazer 
irnccntarios ele orpltãos do districto da dita villa no
vamellte creada, c por isso mal allega semelhante pre
venção que nJo pódc existir: á vista (lo qur, ordena a 
Rcgencia que Vm. cumpra os avoeatorios do Juiz dos 
Orphãos da Mangaratiba, uma Yez que estes sejam rela
tivos á inventa rios de orphãos de sua j urisclicção ; c que 
tendo <!inda depois da de ela ração que se lhe faz, alguma 
duvida em pôr o- cumpra-se- nas tlitas aYocatoriag 
o participe irnmcdiatamente para se tomarem as me
didas que parecerem convenientes. 

Drus Guardo a Vm.- Paco em 15 elo Outubro de 1832. 
- Honorio Herrneto Carneiro Leilo.- Sr. Juiz de Orpllâos 
da v illa de S. Francigeo X a viel' de ltagua hy. 

N. 2~HJ . .._,_JUSTIÇA.- E:'II l:J DE ou'funno nE 183:t. 

Ordena rrue SI' organizem dow; 1mtalltClc3 de 6uardas Nacionaes 
uo muniripio de Cabo Frio. 

Manda a Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, pela Secretaria de E-.;tado dos Negocias da 
Justiça participar á Camara .Municipal da cidade de 
Cabo Frio qne houve por bem annuir ~~ representação 
do Juiz de Paz de Araruama, c ordena que uos Guardas 
1\"adon~es da dita paroehia se organize um üatathão, 
uma vez que taes Guardas formem pelo meuos quatro 
ccmp:mhir1s, c outrosim, visto que a referida Camara 
em seu orTício ele 20 de Julho qur~ remctte por cúpitl em 
H.

0 fi con~ o de i tlo corTt~ntc, l'<'.pres~uta que as outras 
tres freguezias do scll municipio têm 348 guanbs alis
tado~ p;H·a o serviço ord i llil rio: Onlcn:1 ta mbcm a Re
~~·encia que P~te:; f!·nardas formem um OHtro hatalttâo 

p l -i s 
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composto de quatro companhias e que a Camara nesta 
intelligencia passe a marcar as paradas das companhias 
e batalhões, e o participe aos Juizes de Paz para fazerem 
proceder ás eleições respectivas, e feitas que sejam dê 
a mesma Camara conta da organização feita, das paradas 
e força activa e de reserva de cada companhia c ba
talhão. 

Palacio do Rio de Janeiro em :15 de Outuhro de 1832. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

N. 300.-FAZENDA.-EM !õ DE OUTUBRO DE !832. 

Permitte ás embarcações que entrarem por arribada forçada o 
despacho de mercadorias que bastem para occorrer ás des~ 

pezas com a mesma arribada. 

Não sendo comprehendidas nas disposições do Decreto 
de 20 de Dezembro do anno passado as embarcações 
que entrarem neste porto por arribada forçada e devi
damente justificada, fique V. S., pois~ na intelligencia 
de que a taes embarcações será permittido o despacho 
das fazendas que bastem para a~ despezas indispensaveis 
só mente. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em iõ de Outubro de 
:1832.- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.- Sr. Con
selheiriJ Juiz da Alfandega desta Côrtc. 

N. 301. - IMPERIO.- EM 15 DE OUTUBRO DE 1832. 

Declara que não tem lugar a accumulação do ordenado que 
pretende o actual Director do Curso Juridico de S. Paulo 
com o soldo do posto que tem no Exercito. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia o officio 
de V. Ex. na data do i. o de Setembro proximo pas~ado, 
em que expõe as razões por que julga compGtir~lhe o 
pagamento do soldo da sua patente, e do ordenado e da 
gratificação do emprego do Director do Curso Jurídico 



dessa ridade: A mf'~ma Bt~.g,•nria. em Nome do Impc
l'ador~ me ordena qtJt' em resposta diga a V. Ex., que 
nJo tem lugar a aecllmnlação qne V. Ex. pretende da
q ne li rs venci rn e n tos, porque as di ;;;posições do Decreto 
de 12 de Janeiro dt• ·1ni4, t' do Aviso de 30 de Dezembro 
dr 1790, apenas lhe :.~s:-;c,!:·nram a conservação do seu 
posto, apezar daquelle emprego civil que occupa, sem 
com tudo lhe permi t tirem a ar.cumulação pretendida. 

Deus Guarde a V. E\..- Palacio elo Rio de Janeiro em 
1;} d<.J Outubro tle 1832.- Njcoláo Pereira de Campos Ver
flUPiro.- Sr. José Arouclu· 7le Toledo Hendon. 

N. :w2.- IMPERIO.- E.u t:-> nE ourunno DE 1832. 

ncelara subsistente a obriga~ão dos propt'ietarios de repararem 
as estradas nas suas testadas, apczar da Lei de 26 de Agosto 
de iS28. 

Sendo prcsr~n te ú Hegencia o rccfliCrimento de D. Joa
quina Rosa de S. José, no qual se queixa de haver sido 
instigada pela Camara Municipal dJ villa de Paraty a 
fim de reparar na testada da sua fazenda a estrada, que 
se dirige ;) Província de S. Paulo; c as informações da 
dita Camara, que põe em duvida, se a tnsposição ela Lei 
de 2G de Agosto ue 1828 comprehende toda a estrada, 
ou sómente a porção della entre o Rancho da Patrulha, 
c o Alto: Manda a mesma HPgencia, em Nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio, declarar ú referida Camara Mun ici pai, que a Lei 
de 2{) de Agosto não desonerou aos proprietarios da obri
g-ação, que <l'antes tinham, de fazer os cünvenientcs re
paros da estrada nas suas respectivas testadas; sendo os 
subsídios estabelecidos naquella Lei applicados para se 
rcconstniir a mesma estrada, mais solidamente, e com 
maior facilidade no seu transito; c que nesta confor
midade deve subsistir, como d'antes, a obrigação dos 
proprietarios. · 

Palacio do Rio de Janeiro em H5 de Outubro de t832. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vergneiro. 

DECHÕES DF. 1832, 40 
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N. 303.-l\fARINHA.- El\1 17 DE OUTUBRO DE 18:~::?. 

Dá providencias :icerca das salvas, e emlmntlciramrnto; d(•-; 
navios da Armada. 

Vm. expedirú as ordens, e communicaçõcs nut·rs~;J · 
rias para que se continue a ob-;ervar a Ltbt~lla das 
salvas, e embandeiramcntos dos navios da Armada q11t~ 
está em vigôr, c que por cópia at:ornpanhou o seu offiL:io 
de 11. do corrente, devent~ por·óm notar eomo dia dt~ 
cumprimento á Sua M;'lgcstade o Impcnllbr, c ú Hc
gencia, o do na talicio do mesmo Aug-usto Sc11hor, urn_ ~ 
de Dezgmbro, para que n dita talwlla iiqne em tudo 
conforme com a que pela Repartir;ão da Guerra se trans
mittiu ás fortalezas, e mais cstaçõt~s que lllc estão su
bordinadas. 

Deus Guarde a Vm.- Par·o rrn 17 de Outuhro dt· 
1832.- Antero .José Ferreira de Rrito.- Sr. José P1'l't'i r:t 
Pinto. 

N. 30í.-FAZENDA. -E~I 19 DE OUTUBRO DE 18:32. 

Pondera a inconveniencia de se cornmunicarem ás commbsües 
dos Conselhos Geraes os livros c documentos origiuacs fóra 
dos archivos das Repartições de Fazenda. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao ornei o elo Con~rlho 
Geral da Provinda da ParahylJa com data d1~ 13 de Agosto 
deste anno a que se refere o de V. Ex. de 6 do eorr(•n te, 
exigindo que a Junta da Fazenda ilaquclla Provincia 
preste ao Conselho Geral de !la os documentos origi
naes, folhas, linhas c mais papeis de despeza que vcrili
quem a legalidade e moralidade das uespezas contem
pladas no balanço da mes~:.ta Junta, tenho pois a ponderat· 
a V. Ex. que, posto os arts. iOiJ e 10{) da Lei do q, de 
Outubro de 1831 mandem (JUe as Repartições de Fazenda 
apresentem ás com missões dos Conselhos Geraes das Pro
vincias os livros, linhas_, folhas. e mais documentos 
.originaes da receita e despeza para o exame da sua le
_galid::tde, comtuclo niTo se estende tanto que possam ~er 
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cotnpdliJ.os a fazer essa ap!'t'St~ntação fóra do-; seus res· 
peclivos archivos, carlorios, ou secretarias, nem tal 
ul'sviação por limitada qun sl'ja será conveniente ao 
neccssario expcuien te e boa guarda de taes li v r os e do
cmnentos. A pralil.:a elas commis~ões tla Asscmbléa 
Geral confirma quanto levo dito. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 19 ele Outubro de 
1..832.- Nicoláo Pereira rle Campos Vergueiro.- Sr. Mi
nistro c Secretario dt· Estado elos Negocias do Imperio. 

N. 303.-JC:STl~~A. -E.11 lO DE OUTUBRO DE 1832. 

Hevoga a ordem parJ supprimento de papel, livros c objectos 
neccssarlus ao expediente dos Juizes de Paz. 

A' vista do que V m. Pxpõe em seu officio de lõ do 
corrente sobre o supprimento de papel~ livros c mais 
oh.iectos nccessarios p<tra o expediente dos Juizes de Paz, 
feito por essa HepartiçiTo em virtude da Ordem expedida 
por esta Secretaria de Estado <to seu antecessor na data 
de 14 de Julllo do anuo passado, Manda a Regencia, em 
Nome do Imp(~ratlor, rcvognr a dita ordem, por não ter 
fundamcn to legal, e que Vm. consequentemente sus
Jlenda todo c qualqncr supprimento, que peJos referidos 
Juizes de Paz lhe fôr requisitado. 

Drus Gnarde a Vm.- Paço em t9 d(') Outubro de 1832. 
- Ilonorio Henneto Carneiro Leão.-:- Sr. Ajudante do 
Intendente Geral da Policia. 

N. :JOl3.- FAZENDA.- E:u 20 DE oUTUBRo DE 1832. 

Declara isrnta de direitos a moeda nacional importada de umas 
para outras Províncias do Imperio. (Vide ordem n. 0 263 de 2~ 
do mez pa'iSado.) 

Nico,áo Pereira de Campos Verguciro, Presidente 
in ferino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
deliberou em srssão do mesmo Tribunal declarar que a 
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moeda importada de umas pa1·a outras Prm iuci;J:-; du 
Imprrio_, é isenta de 1% estabelecido no~ 2. 0 do art. H:i 
da Lei de Hi de Novembro de 1831, c de quacsquer 
outros direitos e imposições, sendo, pori~m~ á custa 
dos donos as despezas de condução, como se commu
nicou ao Conselheiro Juiz da Alfanclega de3ta Côrte, 
CI!l Aviz~ de 21 de Setembro proximo passado. O que 
tudo participa ao Conselheiro Inspector da The!'ouraria 
da Província do HIO d(~ Janeiro para sua intclligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 20de Outubro de 18:3:::!. 
- Nicoláo Perei1·a de Crrmpos Vergueiro. 

N. 307.- FAZENDA. -EM 20 DE OU1TBRf) BE 1S:J2. 

Sobre terrenos ele marinha. (Viu 01 dcrn n. o 274 de 3 deste mrz.) 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro_, Presidente 
interíno do Tribunal do Thesouro Publico Nacional_, 
deliberou em sessão do mesmo Trilmnal declarar ao 
Conselheiro Inspector da Thesouraria da Província elo 
Rio de Janeiro, que por m::Jrinhas se consiueram quinze 
braças de terreno, contvdas do ponto, finde chega a maró 
nas maiores enchentes; que as marinhas, de que trata 
o art. õl ~i~ da Lei de 15 de Novembro de 18:>1, c que 
se devem aforar~ com excepção das reclamadas pelas 
CamarasMunicipaes para logradouros publicos, são todas 
aquellas, a que couber tal denominação em toda a ex
teução do Impcrio, c que, conforme se deduz do referido 
artigo c paragrapho, cumpre haver razoavcl de I i beração 
tanto a respeito das porções de terrenos, que hiio de 
aforar-se, como da estipulação do fôro respectivo, sem 
dependencia de hasta publica, que não é certamente 
a mais justa reguladora em semelhantes casos. O que 
participa ao referido Inspector para sua intelligencia c 
governo. . 

Tl1esouro PnblJco Nacional em 20 de Ou tullro de 
1H32 .-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

• 
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N. :ws.- FAZENDA.- Eu 20 nE ouTuBRo nEtS:l2. 

Sobre o pagamento dos ordt~nados dos empr1•gados publieos que 
s:1o membros do Corpo Legislativo. (Vükordem n. 0 272do:l." 
deste rnez.) 

Nicolilo Pereira de Campos y,•r;rneiro, PresiilcntP inte
rino do Trihun:-~1 do Thesouro Puhliro Nêlcional. delihl'
rnn em se.-;são do mesmo Tribuna I fazer scientc ;lO Conse
liteiro Inspector da Ttwsonraria da Provinda do Rio de 
Jarwiro dr que os membres das Camaras I..~·gislativas, 
sendo em pregados pnhl icos, devem con tin na r a vencer 
os seus ordenados durante o tempo, que decorre desde o 
dia, em que deixam os seus empregos até o em que 
tornam assento na respectiva Camara ; que deverão 
comcç:-~r a vencer os ditos ordenados do dia seg·uinte ao 
do encerramento da A~sembléa Geral; que os venci
mentos de taes ordenados cessam não só nos quatro 
mezes das sessões onlin:-~rias, mas tambem no tempo das 
prorogaçõcs c de quaesquer sessões extraordinarias; 
que os empregados, que nos inlervallos das St~ssões não 
voltarem a servir seus empreg·os, só terão direito aos 
ordenados rr~peclivos. quando se vcriOcar o c,aso do 
art. :m da Constituição; c que finalmente aos Desem
hargauores, que estiverem em algum dos casos mencio
nados para vencerem os ordcna(los, se pagarão tambem 
as propinas, que se acham estabelecidas. O que tudo 
participa ao sobredito Inspector para sua intelligencia 
e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Outubro de 1832. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 309.- FAZEND.\.- El\1 20 DE OUTUBRO DE 18:J2. 

Sobre o extravio das 2.as vias dos dcspaehos de cxporla~ão. 
(Vide onlem n. o 216 de 30 de Agosto deste annó.) 

• Nieoláo Pcr·cira de Campos Vergueiro, Presidente in
lt~rino uo Tribunal do Thesouro Publico Nacional~ deli
berou rm sessão elo mesmo Tribunal partieipar ao 
Conselheiro lnspector da Thcsouraria da Provincia do 
Rio de Janeiro que em Cirrular 1le :m de Ago:~lo e Aviso 



da mesma data se ordennu <tos Pre.;idenles das Provín
cias, e ao Con.,elllt'iro Juiz J:1 Alf~mdeg·a (\esta CôrtP, 
que succetlendo extraviar-se alguJnas da., 2.as vias que 
SL) costurn:llll passar rt;Js Alt'andeg:ts, e remctler ex-offl
ciú pHa exportação de mercadorias j;'t Jespacllauas, será 
hastan te, por dPsonet·a r o propriülario de laes merca
tlorias da resr1onsabJiidade, a apresentação da certidão 
passada pela re;-;pediva Alfandcga, de que tal 2.a via se 
passou e remell<'ll. O que p:1rticipa ao sobreJit0 Inspec
tor para sua intdligellcia. 

Thesonro Publico N 1cional em 20 de OutniJro de 183~. 
- Nicollio Pereira de Cmnpos Verqueiro. 

N. 310.-IMPEIHO.-E.u 20 DE ouTUBRO DE 1832. 

Autoriza a admis;:;ão (}e pensionistas no Seminario (}e S. Joaquim. 

Sendo pre~en tn á H.egencia o ofTieio de V. Revm. na 
uata de lG do corrente, em que expõe a necessidade de 
se aumitlilem pensionistas no Semi na rio de S. Joaquim, 
pagando o mesmo que pagam os do Seminario de S. José., 
a fim de se poder com este vencimento fazer face ás 
despezas a que é obrig-aJo aquclle estabelecimento: Ha 
por bem a mesma Regencia, em Nome do Imperauor, 
conceder a V. Bevm. a. necessaria licença para a ad
missão dos referidos pensionistas_, por ser esta provi
dencia de reconhecida utilidade. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 20 de Outubro de 1832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.-t::. Francisco 
Manoel do Monte Cannello. 

N. :Jli .- Il\IPELUO.- E:u 22 DE OUTUBRO nE 1832 .. 

Approva a dolilJcraçfio de uma Mesa P:trochial de excluir da vo
tação na eleição de Vereadorre-3 c .Juizes de Paz, os menore. 
de 2õ armos. 

111m. c E'(m. Sr.- Sendo prcs.cnlc ú Rcgencia o 
o!lirio de V. Ex. n:t data rle :-.! du r·otTente, acompa-
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nhanuo ou I roda Camara Municipal dessa ci(lnde,:} qual_, 
participando ter a .Mesa Parocllial excluído da votação 
os menores de 2;) armos, fnmlado nm arts. 91 e H2 do 
Til. 4.° Cap. G. 0 da Con:Hitni<;ão elo Imprrio, pcr)-!unta 
se apezar daquella disposi(:ão devem julgar-se apt.os para 
votarem, e serem votados nas eleições para Vereadore~ 
e Juizes do Paz, os lla!Jilitaclos pelo Der,reto de :H de 
Outubro de 1831: A mesma Regcncia Ha por bem, em 
Nome Llo Imperador, que se responda a V. Ex. para o 
fazer prei'ente á referida Camara, que hem julgou a 
Mesa Parocbial em não admittir á votação os me1JOrcs 
de 2t> annos, visto que a disposição do mencionado De
creto não póde invalidar o Artigo Constitucional. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio elo llio de Janeiro 
em ~2 de Outubro de 1832.- Nicoláo Pereira de Carnpos 
Vergueiro.- Sr. Manoel Lobo de Miranda Henriqw:s. 

N. 312.-ESTRANGEIROS.-El\:123 DE OUTUBRO DE 1832. 

l\landa que os Agentes nos paizes estrangeiros remettam as contas 
de despezas feitas com soccorros, á nacionaes desvalidos, para 
indemnização ela Fazenda Publica. 

I IIm. e Exm. Sr.- Na conformidade do Aviso de 
V. Ex. de 20 do corrente mcz, expedi as necessarias 
ordens para fJUE', sempre que os nossos Ag·cntes nos 
paizes estr;• gciros prestem soecorros á nacionars dr:s
validos, . emettam as respectivas contas na mesma oe
easião, em que se apresentarem as pessoas soccorriJas, 
para melhor potlcr srr imlemnizatla a Fazenda Puhlica. 
O que tenho a honra de participar a V. ~x. para sua 
intelligencia. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Governo em 2:l 
de Outubro de 1832.- Bento da Silva Lisboa.- Sr. Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da .Marinha. 
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N. 313.- JUSTIÇA.- K\I 2~J DE OUTUBRO DE 18:~~. 

Declara que os empregados publicos são isentos do serviço activo 
das Guardas Nacionaes. 

Scml o prrscn te á Regencia o officio ua Camara Mu
nicipal da villa de Sauto Anlonio de Sú, de H) do cor
l'entr., pedindo que seus mr.mbros sejam dispensados do 
serviço activo das Guardas Nacionaes: Manda, em Nome 
do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Justiça declarar á referida Camara que a Lei de 18 
de Agosto de 1831, cornprehcmle na lista de reserva os 
empregados publicas, e que por tanto cumpre que elles 
requeiram a verificação desta disposição perante o Con
selho de qualificação ou perante o Jury de revista por 
appellação no caso de que aquelle conselho lhes não defira 
e que só esgotados esses meios ordinarios poderão extra
ordinariamente recorrer ao Governo. 

Palacio do lHo de Janeiro Am 23 de Outubro de 1832. 
- Ilonorio Herrneto Carneiro Lelio. 

N. 314.-FAZENDA.- El\1 24 DE OUTUBRO DE 1832. 

Declara que se deve entender, concedida sem vencimento, uma 
licen~a em que não ha declara~ão expressa. 

Nicoláo Perci r a de Campos Verguei r o_, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou rm sessão uo mesmo Tribunal_, em consequencia 
do Aviso da Secretaria de Estado dos Ne~ocios Ja Justiça 
de -18 do corrente, e em solução ao oflicio da Junta da 
Fazenda de Pernambuco de -10 de Setembro sou n. 0 22, de
clarar que a licença concedida ao Desembargador Anto
nio Manoel da Rosa Malheiro se deve entender sem 
vencimento de ordenado, visto não haver nrlla dedara
ção, nem o ter pecl ido o supplican te quando a requereu. 
O que participa ao Presidente da sobredita Província 
para sua in telligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 24 de Outubro de 1832. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 



DO GOVERNO. 

N. 3t>.- JUSTIÇA.- E'I 2~) DE OUTUBP.O DE IH:J~. 

Bá. providencias para qtw os Comulrs r Vii~P-ConsufPs da na1:IIe 
portugueza não continuem a dar certil1eadosdaqueflanatio
nalidade aos Brazileiros do~~. o do art. 6. 0 da Cnnstihlit;iin. 

111m. c Exm. Sr.- Constando á Hegcnci:1, em Nome 
do Imperador o Senlwr D. Pedro li, fJue alguns cida
dãos brazileiros do ~ 4." do art. n." da f:onstil.llir,;lo .. 
f1ucrcndo ev:1clir-sc elo servic;o das Gll;JI'das N:H~ion:1es. 
têm recorrido :1os Consules r, Vice-Consules da nar,:lo 
porlugneza, residrnlcs neste Imperio, e dcllcs 1l~m 
oblido. talvez por falta da ncccss:ni;J indag:u:ão, cnrlifi
cados ele serem ci<ladãos portu,Q·uez('S; e qucre11do nll:1 
fazer r:('Ssar semelhante procedimento, que se torna 
tanto mais escandaloso, porque, concorrendo para viola!' 
as lei~ do paiz, é tambnm contrario {Js proprias lt·is 
portuguczas, que não dão aos Consules a faculdadt>, dl' 
naturalizár cidadãos a individuas~ que perd(•r:1m essa 
qualidacle pela terem adquirido neste Irnperio em Yir
tude da Constituição: Ha por lwm~ que V. Ex. (~xija, da 
maneira a mais terminante~ que os referidos Cons11les 
n Vico-Consulcs não (l<'em semelllantes certiliea<los aos 
nascidos em Portugal, ou snas colonias, qne residiam no 
Brazil na «'~poca da deelaração de sna Indnpnnllcnc:ia nas 
respectivas Provincias~ tornando as devidas caut<~l:ls 
para que niTo sejam facilmente iltndi<los a <'.<;;l(' I'I'Sfl«'ito, 
como o têm sido até o presente. 

Deus Guartle a V. Ex. - Paco em ~m d<: Ont.ubro 
de 1832.- Honorio Hermeto Carnêiro Leão.- Sr. Bento 
da Silva Lisbôa. 

N. 316.- JUSTIÇA.- EM '::W DE ouTnnno nE Ht:~ 

Sú aos Presidentes das Relações comprtn da!' fil't'lll~a pal'a 
advogar. 

Illm. c Exm. Sr. -Accuso a recepção do oflkio d< 1 

V. Ex. de 28 de Agosto ultimo c em rrsposta ; onlr·na 
a Regencia, em Nome do Imperador, qne ru di~.~·a a 
V. Ex., nu e hem decidiu o Conselho üm não ronccdcr 
.~ João Bar} tis ta de Souza, licença para ad vo.u:ar, por snr 
asso da competencia dos Presid<·n tes das HcLJl,:ões: po-

DEcrsüEs DE ~s:u. 4,f 
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dt·ntlo todada os Juizrs, á vista da falta de advogado~, 
permittir que as proprias partes assignem seus papeis, 
uu os ~olicitadon•s c procuradores que os ditos Juizes 
poderáo admittir. Quanto porém ao officio de Promotor 
Fiscal de lestamentos; e de Curador Geral póde ser 
provido pelo Presidente em Conselho. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 
2ü de Outubro de 1832. - Honorio Hermeto Carneiro 
Lello.- Sr. Prf'sidcn te da Província de Goyaz. 

N. :H 7.- FAZE~ DA.- Eu 2ti DE OUTUBRO DE 1832. 

Determina qnr os Pmpregados que forem aposentados apre
~entem documentos que comprovem o tempo de serviço, para 
declaração do rcspectiyo vencimento. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, de
liberou em sessão do mesmo Tribunal, que, devendo ser 
pelo sobredito Tribunal declarado o ordenado, que com
pete na conformidade do art. 9~ da Lei de 4 de Outubro 
de 1831 aos empregados que forem aposentados, cumpre 
que estes apresentem os documentos, que compr.ovem 
os annos, que tiverem de serviço, aos respectivos Pre
sidentes, que os enviarão ao Tribunal com as obser
vações, fJlle julgarem conveniente fazer .a respeito. 
O qu~ participa ao Presidente da Província ,de ..... . 
para sua intelligencia c execução. 

Thesouro Puhlico Nacional em 2!J de Outubro de HtJ2. 
- Nicolâo Pereira tle Cmnpos Vergueiro. 

N. :HH.- GUEHHA.- EM 2;) DE OUTUBRO DE 1832. 

Exi~l' a NmPssa de uma conta que apresente a. despeza. mili1:1r 
1le cada Província. 

Solicita a B.egencia, em Nome do Imperador, pela 
mais severa ob·wrvancia das leis annuaes ele fixação 
de receita e dcspt•za do Imperio, ordena que, com a 
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brevidade possiveJ, envie V. Ex. a c~ la Scnelaria de 
Estudo dos Ncgocios da Guerra, uma conta que, apre
sentando (por uma audição sómente em cacta mez) a 
despcza militar dessa Província, perteneente ao anno 
financeiro de 1831- 1832, confrontada com o credito 
concedido, ou designnuo p:1ra elb no mesmo anuo, 
mostre qual seja o saldo resultante ; seguindo-se-lhe 
em addiçõcs distinctas as quantias que~ pcrtencenuo ao 
dito anno, possam ainda cs ta r por pagar; ou as que 
fossem por ventura pagas do dito saldo, e eram perten
centes a anno anterior: e que esta Imperial Determi
nação se seguirá com o anlio financeiro actual, c com 
os que se lhe seguirem ; devendo então a conta achar-se 
nesta Secretaria de Estado até o dia 30 do mez de Se
tembro immediato. O que participo a V. Ex. para sua 
intelligencia e execução , prevenindo-o de que com 
a remessa desta conta se não entende sobrestada a da 
conta mensal exigida pelas Circulares ele 23 de Setembro 
de 1831, e 28 de Setembro deste anno. 

Deus Guarde V. Ex. -Pala cio elo H. i o de Janeiro 
em 2õ de Outubro de 1832. -Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente d3 Província de ..•. 

'-"\:A:./V·\f\:f\:A./-' 

N. 31U- JUSTIÇA.- El\1 26 DE OUTUBRO DE 1832. 

Hesolve duvidas a respeito dos certilicados de nacionalidade es
trangeira apresentados por pessoas comprelwndidas Ho § '~. 'l 

do art. 6. o da Constituição. 

Sendo presente á Regencia, em Nome do ltllpcr:dlor, 
o of!ieio que Vm. me dirigiu na data de lO do corrente 
mez, no qual, expondo ter visto no conselho de qualiO
('a<;ão a que presidiu para organização das Guard;-~s Na
(:ionacs dessa freguezia apresnntarem eertific:1clos de 
que eram Portuguezes pessoas comprehend idas nu ~ '~·.o 
do art. ü. o da Constituição; e Domingos Autouio Lages, 
residente no Brazil a vinte aunos depois de <Jualilicado, 
não tendo nesse acto allegado co usa algttma; pretendera 
agora isentar-se do serviço das mesmas Guardas Nacio
naes apresentando para t)ssc fim um documento de l{lle 

ó subclito portugucz passado pelo Vicc-Consul de Por
tugal nessa villa ~ coueluc p edinclo esclareci meu to~ 
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sobre os seguintes quesitos : L o se deve considerar 
estrangeiro qualquer que lhe apt·esente tal habilitação 
ou entrar no exame da veracidade com que foi obtida ; 
':Z. I) se deve attender c tomar conhecimento de reclama
çCícs sobre este objecto de autoridades estrangeiras ou 
t~spcrar que isto lhe seja determinado pela Repartição 
GOlll pc tcn te. 

Manda a mesma Regencia responder-lhe quanto ao 
1. o quesito~ que Vm. deve conhecer da veracidade dos 
certifie::u:1os de estrangeiros que lhe forem apresentados 
pelos nascidos em Portugal ou suas colonias e que 
achando que tacs indivíduos residiam nu Brazil na época 
da dcclaraf)io de sua Inclt'pcndencia nas respectivas 
Pro~'i ueias, os deve cumpcllir ao serviço das Guardas 
N:JclOJt:J.Cs_, a1lvcrtindo-o que aquelles que na occasião 
do :distarnento não tiver declarado a sua qualidade de 
l!slran:::eiro_, se depois se apresentarem como taes c de 
facto o forem, q uc Vm. deve procurar examinar se usa
ram de laço brazileiro, e se votaram em eleições, e em 
taes casos os far;a processar como incursos nos arts. J37.:o 
:wtc 302 do Codigo Criminal; e quanto ao 2. 0 .:> que Vm. 
d<>vc attent11'r ús reclamacões das autoridades cstran
~·eiras, nma vez que sejam ojuslas, e desa ttenuer as que o 
não forem, usando sempre com cllas em sua correspon~ 
dnncia de lermos polidos c decentes. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
211 dt~ OutulmJ de 18:)~.- llonorio Hermeto Carneiro 
Drào.- Sr. Juiz clr Paz supplentcda villa de Campus. 

~, ~LW.-l\IAlUNHA.- EM 2.7 DE OUTUBRO DE 18:32. 

Heltmuilla t!lte os Commaw..lanles dos navios da Armada, logo 
que rcgr1:ssan:m das coHunissõcs em que se achavam empre
g-ados, rPmettatn as informaçües a que são obrigados a dar 
relativas aos Officiaes, dos mesmos navios. 

Vm. exigir:'t do ex-Comm:mdante do brigue barca 
Pirajá, as inf::>rmaçües relativas aos officiaes do mesmo 
hrigrw que lhe r,mnpre dar em consequcncia tle se haver 
recolllido da commissão em qne se acllava empregado; 
ronvinclo por esta occasiêlO prevenir a Vm. de que.:> logo 
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que os navios da At·m;aJla regressem de suas com missões 
deverá fazer semelhante exigencia dos respectivos Com
mandantes, tiscalisantlo assim a observancia do que dis
põe o Regimento Provisional a tal respeito. 

Deus Guarde a Ym.- Paço em 27 de Outubro de 183:!. 
-AnteroJoséFerreiradeBrito.-Sr. José Pereira Pinto. 

N. 3::H.-JUSTICA.-E»~JO DI~ OUTUBRO DI': 1832 . .. 
Annnlla a clei0ão de UIJL Juiz de Paz para Comrnandantc de 

!Jatalhão das Guardas Nacionacs, por incompatibilidade entre 
os tlous cargos. 

A Regrncia_, a rruem foi presente o officio da Camara 
l\1unicipal da villa de S. Pedro de Cantagallo de 18 rle 
Ag·osto ultimo, servindo de informação ao requerimento 
de alguns Offlciaes do batalhão das Gu:1rdas Nacionacs 
da mesma vil la soiJre a illega I idade com que o Juiz de Paz 
da frcguezia_, fôra eleito Tenente Coronel do di to ba
t:1lhão. Manda, em Nome do Imperador~ pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça que a sobredita Ca
mara, declarando nulla aquella eleição por ser incom
patível o cargo de Juiz de Paz com o de Guarda Nacional, 
faça proceder· a nova eleição de Tenente Coronel. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Outnbro de 1832. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão . 

N. 322.- JUSTIÇA.- Eãt 30 DI!: OUTUBRO DE 1832. 

Deelara incompativcl o cxcrcicio dos eargo~ ele Professor de 
primeiras letras c .Juiz de Orphãos. 

Illm. e Exm. Sr -A Begcncia, em Nome do lmpe
r;Hlor, H a por hem Approvar a deliberação tomada 
por V. Ex.. em Conselho, a respeito de Francisco Pi
nlwiro Teixeira, Professor de prinwiras letras do bairro 
da Hibeira dessa cidade, resolvendo que ~~Ile optasse 
l'n tye o di to cargo, ,. o de Juiz de Orph:Ios para que fôra 
ell'1to em Pclouro. pela iurompatibilidade de exercer-se 
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amJJos sem prejuízo de uma das classes tão necessitada, 
~omo são os alumnos das aulas de primeiras letras, e os 
mfellzes orphãos. O que participo á V. Ex.. em resposta 
ao seu ollicío de 29 de Maio deste anno. 

Deus Guarde a V. Ex:. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Outubro de 1832.- Honorio Hermeto Carneiro 
Leão.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte. 

N. 323. -MARINHA.-CoNSULTA oo CoNSELHO SuPREMO 
MILITAR DE 30 DE OUTUBRO DE 1832. 

Indefere a pretenção de José Antonio de Araujo, 2. o Tenente 
da Armada em exercício de Patrão-mór, de ser contemplado 
na escala dos combatentes. 

Senhor.- Manda Vossa Mages ta de Imperial; por Por
taria da Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha 
de 6 deste mez, que o Conselho Supremo Militar con
sulte com effeito, o que parecer sobre o requerimento 
junto de José Antonio de Araujo, 2. o Tenente efiec
tivo da Armada Nacional e Imperial, em que pede ser 
admittido na respectiva escala. Parece ao Conselho_, 
que não tem lugar a pretenção do supplican te, porque_, 
sendo o seu exercício de Pa trão-mór, é opposto ã lei 
o ser elle contemplado na escala dos combatentes, regra, 
tfue não é destruída pela razão, que allega, de ter 
commandado a es:;una Jacuipe, por ser isto uma com
missão, que nada altera a disposição da lei. -Rio de 
Janeiro em 12 de Outubro de 1.832.-Moreira.-Telles. 
-Almeida .-Sampaio. -Couto. 

Foi voto o Conselhci r o ue Guerra Miguel José de Oli
veira Pinto, e o Vogal Rodrigo Antonio de Lamare. 

A Hegencia, em Nome do Imperador .-Como parece. 

Paço em 30 de Outubro de 1832. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 
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N. 32'L-MARINHA.-EA1 31 DE OUTUBRO DE 1R32. 

Sollre o tempo de duração das procurações passadas pelos credo
res da Fazenda Nacional. 

Tendo-se mandado informar o Auditor de Marinha 
acerca da duvida, em que o Contador da Marinha na 
informação, que dera sobre o requerimento de Maria 
Josó da Assumpção, e acompanhou o seu ofllcio de 28 do 
mez passado, ponderou achar-se a respeito da duração 
das procurações; e produzindo aquelle Magistrado os 
esclarecimentos constantes do seu officio jnnto por có
pia , convem que Vm. os transmitta ao referido Con
tador para seu devido conhecimento~ e por quanto 
consta que o marido da supplicante, o Escrivão extra
numeraria Antonio Francisco da Costa Arêas, veio ul
timamente para esta Côrte embarcado no brigue-barca 
Pirajá~ desnecessario é deferir-se á pretenção rJue r,lla 
tinha de ser quem recebesse aqui o meio soldo perten
cente ao dito seu marido, por haver expirado o prazo, 
que este inarcára na procuração passada à Fernando 
lgnacio das Neves. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 31 de Outubro de 
1.832.- Antero José Ferreira de Brito.- Sr . .João José 
Dias Camargo. 

Ofticio a que se refere o aviso acima. 

Illm. e Exm. Sr.-Em observ.mcia da Portaria de v. Ex. 
do i. 0 do corrente, pela qual me ordena, informe o que oc
correr ácerca do requerimento junto de Maria José da Assumpcão, 
llem como da duvida do Contador da .Marinha relativame'nte 
á duração das procnracões; cumpre-me expôr a V. Ex. o seguinte: 
Nenhuma lei lJa que' marque o tempo á duração de qualquer 
procuração: esta só deixa de subsistir, e ter Yalidade pela morte 
do constituinte, ou do procurador, pela sua renuncia, ou revoga
ção, e,tinalmente quando por sentença fôr julgada nulla: em con
seqnencia pois nada se póde oppôr ao procurador, que se apre
senta legitimamente constituído para qualquer recebimento; ha 
porém nas Repartições Publicas, como no Tllesouro, a pratica 
de se exigir certidão de vida do constituinte, por isso que, como 
já disse, pela sua morte caduca a procuração, e para supprir a 
dita certidão, tambcm se admitte outro documento, como v. g. 
carta do constituinte, de data proxirna, reconhecida por Tabellião, 
e passada em publica fôrma, para ficar na Contadoria; e pre
sentemente até admittem um .-Nós abaixo assignados-dc pes
soas fidedignas, peJo qual se mostre, que ainda vive o consti
tuinte, uma vez que a prormração tenlla excedido a um anno. 
Persuado-me que esta cautela póde ser adoptada na Contadoria 
da Marinha, visto que a providencia estabelecida pelos ~~ 4. o c 
ri. 0 do Alvará de 27 de Julho de !765 lhe não póde ser :tppli-

(
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cavei. N;1o s0 deve porém admitlir esta pratica indistindllutrnte. 
de maucira que, longe de fazer bem ás partes, lhes sirva de JIOH1 
ollst~Cl~lo, e.onto no ·caso, ela supplicante, ,cuja pror~UJ:a~àu d~vc 
sullststtr, vtsto que na :secretana drve constar, se e, ou nao. 
YiYo seu marido, o qual está e111 serviço como K'icriv;1o cl:i 
~~~cnna Bio rla Pratn. E' o quanto a semelhante respeito po~so 
mformar a V. Ex. 

Deus Guarde a.V. Ex.-Hio, 27 de Outulim de 1832.--Illm. r 
Exm. Sr. Antcm .Tosó Ferreira de Brito.- O Desrmhargaclor in
terino Auditor de fllarinha A11tonio .Josr! Fcnwwles Viflrtr Anuz
:; OIUlS. 

~. :n;i.- MARINHA.- Eu 31 DE ourunRo rm 18J2 . 

.Manda pa-;o.at· inspecç;1o :is rmbarraçiirs da A rmatla, no pri n~ 
cipi11 <le eada Htcz c scrnprc que sr; julgar eonvm1icnte. 

O hem do scrvir::o exige que Vm., sempre no prin
cipio de r.atla mcz, haja de p:1ssat· uma inspcc~ão ils 
cm!JarcaçGcs da Armada existentes neste porto, espe
cialmente as que sahirem para quaesqucr commissõns, 
ou <lei las :;e recolherem~ e fúra dessa oecasião, r.m tofla:-; 
as outras, que assim o julgar neccssario ~ devendo dar 
immediatamente conta do resultado a esta Secretaria 
de Estado, para se providenciar sobre o qnc oceorrer, 
como fór conveniente. A Rcgen(~ia, em Nome do Im
pera(lor, Coníla do seu zelo, intclligPncin, e patriotismo 
o bom desempenho de uma diligcncia, de qur~ depende 
aconscrvação ela mais rigorosa disciplina á l>ordodos 
mesmos navios, sem a qual ó incvilavd o pn~juizo do 
serviço, c da Fazenda PniJI ica. 

Deus Guartle a Vm.-?aco em 31 d1' Ontubro lln iRJ2. 
-Antero .José Ferreira de· Brito.- Sr • .Tosó PPn·ira 
Pinto. 

N. 32G.-MARINHA.-EM 31 DE OUTUBRO llE 1832. 

Sobre partes de doente dos Qfficlacs da Armada, do corpo da 
Artil!Jaria da Marinha, e dos empregados civis, das Hrparti
çõcs de Marinha. 

A Regcncia, em Nome do Imperador, Tendo em vista 
a melhor ordem, e regular-idnde do serviço; Determina. 
que d'orn em tliantc todos os Officiaes, e indivíduos da 
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Armada, c do Corpo da Artilharia" da Marinha, hem 
como todos os empregados civis das divers1s Reparti
ções da Marinha nesta Côr te, que derem pa1·te de doen
tes, hajam de remetter com a mesma p::trte aos respec
tivos Chefes, certidão de Facultativo que veritique a 
existencia da molestia allegada, devendo, quando esta 
se prolongue até o espaço de quatro mezes, repetir a re
messa de iguaes certidões em cada um delles, e tocando 
aquellc prazo, apresentarem-se impreterivelmente na 
primeira inspecção de saude, á que mensalmente se pro
cede no Arsenal de Marinha, na fórma do estylo, para 
serem examinados, e á vista do resultado do exame de
liberar-se a seu respeito o que melhor convier : Orde
nando outroslm a mesma Regencia, que á mencionada 
inspecção assistam sempre o Cirurgião-mór do referido 
Corpo da Artilharia, e o L. o Cirurgião do numero exis
tente á bordo da náo que serve de dcposi to. O que par
ticipo a Vm. para sua intelligencia, e religiosa execução 
na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 31 de Outubro de 1832. 
- Antéro José Ferreira de Brito. -Sr. José Pereira 
Pinto. 

N. 327.- FAZENDA.- El\1 31 DE OUTUBRO DE 18'32. 

Manda que a respeito das guias chamadas de miudeza" se oh
serve o que se praticava anteriormente á Provisão de 4, de 
Setembro de !829 que nesta parte Hca sem vigor. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tritlunal, em consequencia da 
representação de varios negociantes sobre os inconve
nientes, que resultam ao commercio da necessidade da 
apresentação de guias do pagamento de direitos das fa
zendas exportadas de uns para outros portos do Impcrio, 
e em vista das informações, e.conformr, a resposta do 
Conselheiro Procurador Fiscal, e voto do Tribunal, que 
a respeito das guias chamadas de miudezas se observe o 
que se praticava anteriormente á Provisão de 4 dr, Fc
vert>iro de 1829, que nesta parte fica sem vigor. O que 
participa ao Presidente da Província de •....• para sua 
intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 31 fle Ontubro de 18~1:2. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergneiro, 

DECISÕEg DE 1832. 4,2 
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N. :128.- JUSTIÇA. -EM :ll DE OUTUBRO DE 1832. 

Accorda o Imperial Beneplacito para ser executado o Breve de 
confirmação do Bispo de Cuyabá e os de concessões e faculdades 
que o acompanharam. 

Exm. e Revm. Sr.-A Regencia manda remettci' a 
V. Ex. o Breve incluso de confirm;1ção que o Santo 
Padre Gregorio XVII, ora Presidente da Univer~al Igreja 
de Deus, fez da nomeação e apresentação da mesma 
Regencia para o provimento do Bispado de Cuyabá na 
pessoa de V. Ex. acompanhado dos Breves de conces
sões e faculdades que são elo costume. A todos os ~obre
ditos Breves Ha a mesma Regencia por bem, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, Accordar o Impe
rial Beneplacito e auxilio para que se possa executar 
com declaração, porém, que ácerca da Bulla rlo jura
mento, deve V. Ex. ficar na intelligencia de que sendo 
elle muito justo e necessario para tudo o que respeita 
aos direitos do Primado do Summo Pontitlce, não sPja 
nunca visto fazer o menor prejuizo aos das temporali·· 
dades da Corôa deste Imperio, para desnaturalizar a 
V. Ex. das obrigações de subdito do mesmo Imperio e 
ficar pela degradação delles int1abili ta do para possuir 
beneficios, que sómen te são permi ttidos aos cidadãos 
brazileiros. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 3! de Outubro de 1832.- Honorio Hermeto Carneiro 
Leão.- Sr. Bispo da Diocese de Ma to Grosso. 

N. 329.-MARlNHA.-EM 2 DE NOVEl\lBRODU: 1832. 

Determina o numero de paquetes que devem ser empregados 
na correspondencia desta Côrte com as Províncias do Norte e 
Sul do Imperio. 

A Regencia, em Nome do Imperador, tendo em vista 
a maior economia da Fazenda Publica sem detrimento 
do serviço, Ha por bem De.terminar : Lo que d'ora em 
diante se empreguem unicamente dous paquetes na 
correspondencia desta Côrte com os portos do Sul~ e 
quatro na do centro, ou d'aqui para Pernambuco, 
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ficando pertencendo a esta as escunas Jacuipe, Jaguaripe 
e ltaparica, que deverão substituir aos vasos que actual
mente existem nella empregados~ e que mais convier, 
ficando desde já neste porto o brigue Paqu,ete da Bahia, 
que deverá quanto antes desarmar a fim de poder pr·epa
rar-se para servir depois como navio de guerra;~. o que 
a lotação dos paquetes em geral se regule pela tabella 
junta; 3. o que os Commandantcs~ e mais Officiaes dos 
paquetes do Sul, c centro, andem nelles sómente o 
tempo de um anno, c dous os dos paquetes do Norte; 
c t_.,, o finalmente, que pelo Quartel-General da Marinha 
não só se indique os omciaes que na confol'midade do 
artigo precedente devem já ser rendidos, mas tambem 
se proponha os que os devem substituir, para que vão 
quanto antes para Pernambuco os que tiverem de em
pregar-se nos paquetes do Norte. O que participo a 
Vm. para sua intelligencia na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2 de Novembro de 
1832.- Antero José Ferreira de Brito.-Sr. João José Dias 
Camargo. 

'I'abella da lotação dos paquetes. 

1. 0 ou 2. 0 Tenente, Commandante ............... i 
~.o Tencn te, Immediato.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Voluntario ou Piloto, servindo de Escrivão........ i 
Mestre encarregado............................ i 

N. B. A guarnição da marinhagem será regulada 
pelo Quartel-General da Marinha á vista do tamanho do 
navio.-Secretaria de Estado em 2 de Novembro de 
1832 .-Joaquim Francisco Leal. 

N. 330.-FAZENDA.-El\J 2 DE NOVEMBRO DE t:832. 

Remette a Lei do orçamento para ser sellada na Secretaria 
da Justiça. 

111m. e Exm. Sr.-Remetto, a V. Ex. a Lei, que 
orça a receita, e Um i ta a dcspeza para o anno linanceiro 
proximo futuro, a íim de que V. Ex. ~e digne mandai-a 
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sellar, devolvendo-a depois a este Tribunal para os 
ulteriores pr·ocessos nos termos da Lei de 4 de Dezem
bro de !8.30. 

Deus Gaarde a V. Ex.-Rio de Janeiro em 2 de No
vembro de 1832.-Nicolâo Pereira de Campos Vergueiro. 
-Sr. Honorio Hermcto Carneiro Leão. 

N. 331.-FAZENDA.-Elll 3 DE NOVEl\IBRO DE 1832. 

Autoriza as Thesourarias de Fazenda para augmentar as com
missões dos Collectores. 

Nicoláo Pereira de Campos V crgueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do Tribunal, e conforme o voto. do 
mesmo, autorizar as Thesourarias das Províncias a aug
mentarem razoavelmente as commissões estabelecidas 
aos Collectores nos respectivos regulamentos, tendo at
tcnção á extensão das Collectorias, e ao producto das 
rendas a seu cargo, visto que as commissões arbitra
d~s, não offerecendo, por diminutas, vantagem aos Col
lectores, têm difficultado o estabelecimento das Col
lectorias, como consra das representações, que se 
tem recebid~ de algumas Províncias. O que participa 
ao Presidente da Província de ..... para sua intelligencia 
e execução. 

Thesouro Publico Nacimlal em 3 cte Novembro de 
1832..-Nicoláo Pereira de Carnpos Vergueiro. 

N. 332. -FAZENDA .-El\1 3 DE :\'OYEl\IBRO DE 1832. 

Manda observar pontualmente as tabellas dos novos e yelhos di
reitos de 25 de Janeiro deste anno , cobrando-se cumulatiYa e 
conjunctamente uns e outros direitos. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio 
da Junta da Fazenda da Bahia de 30 de Julho relativo á 
duvida do Escrivão da Recebedoria de novos c velhos 
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dit·eitos, por encontrar nas t.abellas de tae~ direitos, 
que acompanharam o Regulamento de 25 de Janeiro, 
quantias em uma e outra para o mesmo objecto, c 
conforme a resposta fiscal e voto do Tribunal, que as 
disposições do referido regulamento devem s~r exac
tarnente observadas, emendada a illegal e lesiva pra
tica, que menciona, de se cobrarem sómente novos 
direitos de diplomas, títulos, e mais papeis, de que 
tambem os velhos são devidos, e cobrando-se cumu
lativa, e conjunctamen te uns e outros direitos, regulados 
pelas duas tabellas na conformidade do art. 6. o § L o da 
Lei de 4 de Dezembro de !830. O que participa ao Pre
sidente da Província da Bahia para sua intelligencia c 
execução. 

Tlwsouro Publico Nacional em 3 de NO\'embro de 
H~;3;2. - Nicoláo L)ereira de Campos Vergueiro. 

N. 333 .-l\fAlHNHA.-E:\1 3 DE NOVEMBRO DE !832. 

Sobre o serviç:o de limpeza, pintura e calafeto dos navios 1Ta Ar
mada. (Vide ordem n. o 278 de 3 do rnez passado.) 

Resolvendo a Regencia, em Nome do Imperador, como 
mais conveniente ao serviço nacional, que os navios 
da Armada, que precisarem de limpar os respectivos 
porões, e pintar~ e recorrer de calafeto~ o possam fazer 
de seis em seis mezes, onde quér que estiverem; assim 
o participo a Vm. para s\Ia intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 3 de Novembro de 
1832.-Antero José Ferreira de Brito.- Sr. João Jose 
Dias Camargo. 

N • 334.-MARINHA.-El\t 3 DE NOVEMBRO DE !832. 

Manda que as inspecções de saude dos Officiaes da Armada se 
façam no Arsenal de Marinha. 

Em additamento ao Aviso de 3i do mez passado pre
vino a Vm. de que as inspecções de saude de que 
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trata o mesmo aviso, d-evem ver·ificar-se no Ars~nal 
da Marinha, como fôra já detaminado por Aviso do 1. v 

de Fevereiro do anno passado, e na presença do Aju· 
dante de Ordens encarregado do expediente do Quartel· 
General da Marinha. O que participo a Vm. para sua 
intelligencia e execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 3 de Novembro de 
18:32.-Antero José Ferreira de Brito.-Sr. José Pereira 
Jlinto. 

N. 33~.- .1\IARINHA.- E"l ti DE NOVEl\IBRO DE 1832. 

'Sobre o ajuste de contas dos Mestres e outros Officiaes inferiores 
dos navio3 da Armada. 

Sobre o objccto das representações do Contador da 
1\'la!'inha que acompanharam o seu oflldo de 3 do corren
te_, Hesolveu a Rcgencia, em Nome do Imperador, quan
to ao ajustamento das contas do Mestre que servira de 
encarregado dos generos a bordo da escuna Jacuipe,. c 
.ctella de::;ertára, que se proceda em tal caso como fôr de 
lei, ou estylo; e pelo que respeita aos encarregados que 
foram do trem de artilharia do brigue barca Olinda, e 
do brigue Tres de Maio, que por segurança da Fazenda 
Publica se suspenda a abonação dos respectivos soldos., 
ou de parte dellcs, sendo o:Õrigados a apresentar na 
Contadoria os documentos de suas despezas, e os de en
tregas, a fim de se lhes fazer o ajustamento de suas 
contas~ ficando isto em regra para se praticar com serne
lhan tes empregados, quando sejam Officiaes inferiores. 
O que participa a Vm. para sua in telligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 5 de Novembro de 
1832.-Antero José Ferreira de Brito.- Sr. João José 
Dias Camargo. 
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N. :13(), -FAZENDA.- E'I :) OE NO\'EllBRO DR I 832. 

Sobre a cobrança dos dízimos dos generos de producção das 
províncias. 

Nicoláo Pereira de C:1mpos Vergneiro, Presidente in
terino do Tribunal rio The~ouro Publico Nacion~ I~ deli
berou em sessão do mesmo Tribunal, em vista dos officios 
do Presidente da Província ele S. Paulo de~ e 22 de Ou
tubro ultimo, sob n. os 23 e 2~. e conforme o voto do 
Tribunal, que na cobrança dos dízimos ele produe(;ão da 
dita Província se ponha em execução o Decreto do iG 
de Abril ele 1821, salvo o que respeita aos generos ahi 
chama(Ios ele commercio exterior, os quacs pagarão o 
dizimo nos registros. que o Presidente ílea autorizado 
a estabelecer nos portos seccos, por onde elles hajam 
de sahir da Província, damlo a Thesouraria respectiva as 
instrucções, que lhe incumbe o mencionado decreto: e 
que nestas instrucções~ além de outras provideneias 
indispensaveis para a boa fiscalisação, sejam obrigados 
DS Administradores dos registros~ que houverem de ser 
creados. a manter uma corresponclencia regular com o 
Administrador da Mesa de diversas rendas da Gôrte, 
ácerca ·dos generos a que hajam conferido as compe
tentes guias: e outrosim que p:-~ra mais facilitar a co
brança deste imposto nestas novas estações ~c admittam 
em pag:1meuto os assignados, na fórma da Lei de 23 de 
Outubro ele 1827. O que se participa ao referido Pre
sidente para sua intelligcncia c execução. 

Thesouro Publico Nacional em :S de Novembro de 
1832.- Nicoláo Pereira de Campos Vergue ir o. 

N. 337.- FAZENDA.- E'I ~DE NOVE~IBRO DE !832 . 

.Manda cobrar direitos de pharóes de uma embarcação, que tendo en
trad0 por arribada forçada, commerciou no porto, constituin
do-se por isse fóra dos precisostermosdaexcepção. 

O AdministratlOt' das diversas rendas nacionaes fiqu:-l 
na. i~tellig~ncia, tle que foi indeferida a pretenção de 
Wllham \Vmby, mestre do bergantim inglez Cognac 
Packet, de !;er isento de pagar os direitos 'de pharóeg, 

I;) I 



DECISÕiiS 

por ter entrado por arribada forçada; pois que tal isenção 
só póde ter lugar quando os navios entrados por tal 
motivo, satisfazendo sómente a necessidade, que os força 
a arribar, se habilitem para seguir os seus destinos .. e 
não quando, como no caso presente, commerciem no 
porto activa e passivamente , constituindo-se por isso 
fóra dos precisos termos da excepção. 

Rio de Janeiro em n de Novembro de 1832. -Nicoláo 
Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 338.- MARINHA.- E~I 6 DE NOVEMBRO DE 1832. 

Manda cumprir o aviso do Imperio que trata das participações que 
os Commandantes dm paquetes devem dar á Administração do 
Correio Geral da Côrte. 

Vm. transmittirá ao conhecimento dos Commandan Les 
dos paquetes, para sua devida execução, o aviso da 
Repartição do Imperio~ datado de hontcm (*), ácerca das 
participações, que os mesmos Commanúantes elevem 
fazer á Administracão do Correio Geral desL1 Côrte. na 
conformidade do §. 1 i elas Instrucções de 14 de 1\Iaio 
de 1829. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em6 de Novemhro de 
1832.- Antero José Ferreira de Brito. -Sr. José Pereira 
Pinto. 

(*) A viso do Imperio a que se refere o aviso acima. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo a Regencia, em Nome do Imperador, 
Determinado que os Commandantes dos paquetes, 11a conformi
dade do § H das Instrucções de :14 de Maio de !829, façam á Ad
ministração do Correio Geral desta Côrte, no regresso dos mesmos 
paquetes á este porto, as participações, que são rclati v as ao tempo 
da viagem, numero de passageiros, e carga, que têm conduzido: 
digne-se V. Ex. expedir as convenientes ordens aos referidos 
Comm::mdantes, para que satisfaçam aquclle artigo com a de
terminada participação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em o de Novembro de !832.
Nicoláo Pereim ele Campos Vet·gueiro.- Sr. Antero José Ferreira 
de Bri fo. 



N. :un.-- FAZENDA.- E.\1 8 nE NO\'E.\IBRO J)E i8~1~. 

ller~lara que a alJOliçrio do;; direitos tle importaç:io dr nma;.; para. 
onlra-;; Provindas, decretada pelo ~ L 0 do art. ni da Lei de H) de 
:\o\·ern hro do anno passar! o, nüo comprelwnde a.~ contrilmü:ües 
Innnicipae.;;. 

Nicoláo Percir·a de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal uo Thcsouro Publico Nacional, deli
berou em ~rssão do mt~smo Tribunal. em vista do officio 
do Presidente da Província de Minas Geraes de 18 de Ou
tubro passado ~oh ll. 0 02, relativo á duvida de continuar, 
ou não~ a cobrança da contribuição a que se suhmetteram 
os povos do termo da vi lia da Campanha, imposta sobre 
diver~os gcneros para difTcrentes obras publicas, ce
dcwlo a terça p1rte do proclueto para alfinetes da Prin
ceza , o que foi :1 pprovado por Carta H.t'~gia de G de No
vemiJro de 1800~ c conforme 3 resposta flsca I, c voto do 
Tribunal, que deve continuar a cobranc.~a daquella im
posição, w1o ob'>tante a t.lcliberação do Consel110 da Pre:">i
denc:ia ~ pois que a abolição, decretada no* L o do art. 
::>L da Lei de Hi de Novembro do anno rassauo, das im
posições de qualquer denominação sobre a importação e 
í~xportação de umas para outras Provincias, corupr·e
lwiHle sómente aquellas, cujos productos formavam ad
d ições da r e c !'i ta geral do I mperio, c eram a pplicadas 
á~ desprza..; geracs delle ; c não se póde estender ás coll
rribuições estabelecidas corno 1·endas municipaes, c pri
vativamente destinadas ús despczas dos municípios ; 
ficando com tudo dcpenJt•ntc da appt·ovação da Assemblt'•a 
:1 applicação da tt~rça par-te dPssas eontl'ibuiçõc.s ao 
mrsmo dt•stino das outras duas. O que parlieipa ao 
sobrcdítoP!'esitlcnte par-a sua intelligcncia. 

Tht•sonro Puhlko Nacional em 8 de Novcmhro de 
J 8T.:?.-Nicoláo PPreira de Campos Vergueiro. 

N. 3'&:0.-- FAZENDA.- E:\19 m: Non:l\mno DE 1832. 

Declara qur o rlespacl1o da bagagem dm Consulcs está sujc·ilo 
:ís fc.rrnalid:Hles do e-;tylo. 

Que i r a V. S. da r as prc!'isas ordens para lJ uc com toda 
a hrcviLiade se enlregut' na Alfandr,!.ta a bagagem do 

DEC[..:.úK..:. DE !832. !~3 



DECI:o;ÕES 

Consul Gc1·al da Hussia, que acaua de chegar dos Es
tados-Unido• no navio Colyseum satisfeitas as formali
dades do cstylo, visto q uc os Consules Geraes não gozam 
dalii immunidadcs, que pel'leneem :10 Corpo Diplomatieo. 

Dt'us Gnartle a V. S.- P<1co em 9 de Novembro de 
18:12. - Nicoláo Pereira de Ca1npos Vergueiro.- Sr. Con
~ellwiro Juiz da Alt'andcga desta Côrle. 

N. 3íl.- JUSTIÇA.- E.u 9 DE NOVEl\lBHO DE 183':?. 

Approva a crea~ão da companlJia de iufantaJia de Guardas I\Iu
ui<:ipaes Permanentes para o servi~o policial da capital do Pará. 

A Hegcncia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
~ente o cfficio de V. Ex. de HJ de Maio passado, Manda 
appt·ovar a creat:ão da companhia de infantaria de Guar
das Municipaes Pcnnanen trs ·pa t'il o ser v iço polida l 
dessa capital, e autorizar a V. Ex.. em Conselho para 
elevar á ~~O rt'~is o soldo dos soldatlos c dos sargentos 
e ca hos em propCJr(âO quando as-:; imo julgue con venien Lt~ 
.e não consig-a o alistamento tias pr~H:as neccs~arias pelo 
-soldo que tem mt~rcado. 

DPusGuardc a V. Ex.- f'al:leio do Hio de Janf'iro 
rm Uue Novembro de 183'1..-HonorioHPrmeto Carnei1·o 
Leão.- Sr. Presidente da Província do J>ari1. 

N. 3~::?.- FAZENDA.- E:u lO DE NoVElmno DE 1832. 

?tlamlaploceder nas T!Jesonrarias, das PJ'OYindas :w as~eutamenlo 
de todo.; o.> empregadol> e mais pessoas que Yen~am or,lruado...;, 
tru ~as e pcnsõei'. 

Nieoláo Pcrein tlc Ca rnpos Yer~·ueír·o, Prf'si,~en te in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, de
liberou em sessão do mesmo Tribunal, que os Presiden
tes das Provindas dêm as mais terminante . .;; ordens 
para que nas respectivas Tht·soura rias, e em conformi
dade da Lei de~ tle Outubro se proeeda ao a~sentam~n
to de todos os empre . .{ado . .;, e mais rwsso.ts, que vpuçam 



JJO tà0\'Kil1'1i0 

ord.cnados, tenças c pensões, com distincç<To dos ~Iinis
tenos, a que pertençam, classificados r, com declar<lÇào 
dos vencimentos, sens rcsper,tivos títulos, c leis, em 
que se fundam, t·emettenrlo ao Tri h una I relaçCies exacta~, 
a fim de se formalisar o a~.;;cntamcnto ger,1l, e qne d'ora A 

em diante de seis em sei;; meze:-~ se enviem as alterações 
q~e occorrerem. O que participa ao Presitlente da Pro
vmcia de .•. p:~ra sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacion:-~l em lO 1le ~ ovemhro de 
183 '!.- Nicoláo Pereira dp, Campos Vergneiro. 

N. 3~3.- FAZE~DA.-E\1 lO DE :'<OVEMUHO DE t.832. 

Manda proceder nas Thesourarias das Províncias ao assentamento 
de todos os proprios nacion:ws. 

Nicoláo Pereir.1 de Campos Ven~uei r o, Presidente in
ter·ino do Tl'ibtfnal do Thcsonro Publico Nacional, deli
berou em se"são do mesmo Tribunal, em c,mformidatle 
da Lei de ~de Outnbro do :mno passado. que os Presi
dentes rlas Províncias mandem com totla a urgencia fa
zer o assentamento de todos os proprios nacionae.;; nas 
respectivas Thesour·arias; procedentlo ás diligencias, 
que precisas forem para que se façam com tleclal'ação 
da cpoca da sua construcção, ou acquisição, ordens, que 
êlS autorizaram, seu custo, dimensões, vaI ores actuacs, 
e seu estado, remettcndo ao Tribunal relações cin:um
stanciadas para se proceder ao assentamento geral. O que 
participa ao Presidente da Provinda de .•.• para sua 
in te li igencia e execuçãu. 

Thesouro Publico Nacion:-~1 em 10 de Novembro d.e 
1832.-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 3í\.- JUSTIÇA.- E~1 12 DE NOVEMBRO DE 1832. 

Manda verificar a collação de um Parocho, não obstante ter sido, 
o beneficio posto a concurso illegalmcnte pelo cabido com pre-. 
terição do Bispo Vigario Capitular. 

lllm. c Exm. Sr·.- Tendo recorrido;', Camara dos De
putados o Patlrt.• Antonio da Cunha f' Vasronccllos.~ 



queixando-se da oppo~Í(.'ito que t'llt:onlr:·lra da p:1rlt' dos 
<i 1JVernatlort'S dt'SSP lli~patlo na ndlação da lgTeja de S. 
Pedro c S. Paulo ue Ma mauguarc ern que fóra provido, 
pela duvida q ne se susc i 1 ú r a de pertencer o concurso ao 

, C:1bido ou ao Bispo Eleito e Vigario Capitular, a Rc
gencia, Confonnando-se com a resposta do Procurador 
da Coróa, Soberania e Fazenda NaLional~ solJre e~te ob
jecto: Ha por bem, em Nome do Imperador o ScRhor 
O. Pêdro H, que V. Ex. expct:a as onlcns neees
sarias para H'riliear-se a collat:~o do supplkante, 
porque,supposto paret;a que osacLo..; de pôr a concurso o 
bt'Hülicio t~lll qw'stào c de fncr-sc a proposta não foram 
110 rignr· ele direito legalmente praticados fH'Io cabido, 
eom pretcrit:ão do Hcv. Bispo Vig·ario Capitula!', todavia 
attentas as rircumstandas allt~gadas pelo supplieanlt', 
sal\'a a intt'.!!I'itLule da doutrina ecclesiastica para ter 
mais cnmprida oll:-er·vancia em out!'os t'asos futuros, é 
justo c me..-mo eon Vt'll it'n lo ao ser v iço da i,!.!Teja u da 
naçiio. que o supplicanle~ f]IJC tem pa."sado por provas 
repetidas t~ se 1 em ;1s~az mostrado digno do ear.~o de Pa
rocho entre na tJOS~t' e f'ruiç:io da sobredita igreja. 

Deus Guarde a Y. E,,- Pa\acio do lHo de Janeiro 
em 12 tlt~ Ntncru!Jro de t8:l2.- Honorio Hermeto Car
neiro Leaõ.-Sr. Pn'sitlente da Pro\·ineia de Pernambuco. 

N. :H,:L- JUSTH;A.- E~1 12 DE ~ovEmmu.DE 1832. 

Declara. que n;io póde l(•r lugar a creat~üo de nm lerceim CeHnman
dantc de companhias uo Corpo de Guarda" 1\Iunicipaes l'cnua
nentes do l\laranhüo. 

lllm. e Exm. Sr.- A Heg·encia, ú quem foi pre.-:cnln 
o 8fficio ue V. Ex., datado de 2 de Agosto passdo, dando 
conta de haver creado um Corpo de Guardas 1\'lunicipac.r..: 
Permanentes? com os soldos, designados na tabella, que 
acompanhou o citado oilicio. Manda, em Nome do Im
perador o Senhot· D. Pedro U, responder á V. Ex. que , 
estabelecendo o Decreto de 22 de Ou tubr·o do anno pas
sado, jã approvado pela Assembléa Geral_, sómente 1. o e 
2. o Commanclante de companhias, não pódc ter lugar a 
creação de um terceiro, que na sobredita labella vem 
mencionado; e que, snpposto a quantia designada na Lei 
do orçamento pal'a a drspeza d~ste corpo não admitta o 
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au•rm(•ntu dclla ~ colllo V. Ex. pela Ld de lO de Ou-· 
"' r · · 1· · 1 d 9 "') tuhro do anno antl'cedente, e lecrclo Ja re et'l( o e .... 

do mesmo mez, c~tá autorizado para o organizar, c acha 
iudispensavel elevai-o á maior· numero de pt·aças para 
manter a tranquilliJade e srgu!'ança da Província~ o 
Governo não terá duvida em approvar·, não as trrs com
panhias tle infantaria e uma de cavallaria, que V. E~. 
propõe, porém outra companhia mais Jc infantana 
além da ({i! C se acha jfl crcada ~ por ("ntendcr fJllC dnJ~ 
companhias destas Guardas~ com os Li!-!·eiros. q~e a Lt'.' 
ultima do orçamento manda crear nessa Provmcta, scra 
uma força sutnciente para fazer o ser·viço de lia, e manter 
a Lranquillidade c S<'.!.!;urança publica. 

Deus Guarde a V. Ex.-· Palario do lUo de Jarwiro em 
1~ de Novembro de 1832.-llonori·J Henneto Carneiro 
Ledo.- Sr. Presidente da Província de M:tr·anhão. 

N. 31().- GCEHHA- El\1 1':2 DE ~0\'E~tnHO I>E I8:J2. 

:\Ianda eorumuniear ao l\Jinisterio dos Estrangeiros a chegada a 
esle porto dos paquelcscembarca~:ões de guerra estrangeiras. 

Ordeno a Vm. que, sempre que se aproximem vasos 
de guerra c pa'}Udes cstrang;eit·os, que se dirijam a este 
porto, Vm. o haja de cornrnunicar ao Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias Estrangeiros. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 12 tle Novembro de 
1832.- Antero Josl Ferreira de Brito.- Sr. José Po-. 
Jycarpo Pessôa de Andrade. 

N. 347.- FAZENDA.- E~Il:~ I>E NOYEl\lBIW DE 1832. 

Sobre o vencimento dos empregados publieos que são memhro~ 
do Corpo Legislativo, durante o intervallo das sessões. 

Nicolúo Pereira de Campos Vergueiro, Prr~siden te in
terino do Tribunal do The~ouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Trihun:d, a requerimento ele 
Manoel elo Na se i men to Castro e Silva, Administrador· da 



OEGISÜES 

Mesa de di versas rendas da Província do Ceará, c con
forme a resposta liscal e voto do Tribunal, que seja o 
supplicante pago do ordenado d;~quelle Iug:.~r, corres
pondente aos intervallos das sessões legislativas, desde 
a data da sua nomeação, visto que a posse lhe foi indevi
damente demoráda~ e estar elle no caso do art. 33 da 
Constituição~ n considerar-se legitimamente impedido; 
c que este pagamento tenha lugar_, quanto ás quatro 
quintas partes do ordenado, por pertencer 3 quinta ao 
empregado que o substitue legalmente p:tra isso desi
gnado_, não estando nesta par te o suppl ican te no caso 
do art. 7. 0 da Lei de 11 de Outubro de 1827. O que par
ticipa ao Presidente da Província do Ceará para sua 
in te li igencia c execução. 

Thesouro Publico Nacional em ,1:3 de Novembro de 
1832.- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. :!18.- FAZENDA.- E~l l í DE NOVEMBRO DE 1832. 

Instrucções para reconhecimento, medição e demarcação dos 
terrenos de marinhas. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para 
bem se executa r a disposição da Lei de 15 de Novembro 
de 1831 no art. 51 ~ l.í, ordena, que se observem as 
instrucções srguintes: . 

Art. i. o O Inspector das ol;}ras publicas fica encarre
gado de fazer reconhecer, medi r, c demarcar os terreno-; 
de marinhas, comprehendidos no termo desta cidade: 

1." Os que devem ser reservados para logradouros 
publicos. 

2.• Os que têm sido concedidos a particulares, ou por 
estes têm sido occupados sem concessão. 

3. o Os que ainda actualmente se acham devolutos. 
Art. 2. o Para desempenho desta incumbencia serão 

entregues ao mencionado Inspector as confrontações 
dos terrenos desta especic, requisita dos pela Ca mar a 
Municipal para logradouro:; publicos, c os títulos das 
coneessões feitas aos particulares~ bem como todos os 
requerimentos dos novos pretendentes, que já hou
verem, e se forem apresentando. 

Art. 3. o Será o mesmo lnspeetor coad.iuvado por um 
Official Engenheiro, o qual se encarregará da immcdiata 
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no t;on:n.\o. 

dirPcl:5o dos l.rah:dhos por aqw~lle ortl1~nado:-;; n para 
execução destes haverá um ml'tliuor· uomeado pe!o Tri
bunal sobre proposta tio Inspeetor~ cGm o vencuncnto 
que este lhe arbitrar, e fô1· approvado pelo dito Tri
bunal, e os indivíduos que forem necessarios para tra
balhar ás on1ens do wedidor, com vencimento de sal<1rio, 
ou jornal razoavel. 

Art. 4. o Hão de considerar-se terrenos de marinha3 
Lodos os que, h~mhatlos pelas aguas do mar, ou dos rios 
navega\CÍ!-, vão até a distancia de H.) lH·aças craveiras 
para parte da terra, contadas estas tlesde os pontos a 
que chega o preamar· médio. 

Art. 5. u A' medição e demarcação dos terrenos da 
primeira cl::lssc assistirão, além dos indivíduos empre
gados neste trahalho,. o lnspector jas obras publicas, o 
Fiseal da Thesouraria da Província,, um Oflicial da mesma 
Thesouraria, que servirá de Esc ri vão das medições~ e o 
Procurador da Camara Municipal; ficando a cargo desta 
a~ despezas respectivas. 

Art. O. o O lnspector das obras publicas de accôrdo 
com o Procurador da Cama r a l\funicipa 1 poderá res
tringir a extensão dos terrenos reclamados para os lo
gradouro:-~ pu!Jiicos quando lhe parecer excessiva; e no 
caso uc d iscordancia reprcscn ta r á ao Tribunal do The .. 
som·o, informando cireumstanciadamente sobre o ob
jccto~ c suspendendo no emtan to a diligenl'ia. 

Art. 7. o A' medição, e demarcação dos trrrcnos da 
segunda classe assistirá sempre o Fiscal da Tl1esonraria 
da Província, c ~er;io convidados os respectivos conLes
sionarios, e posseiros, os quacs voderão enviar s~us pro
curadores; e as dcspezas correspondentes correrão por 
conta das partes interessadas. 

Art. ~." Na medirão e demarcacão dos terrenos da 
tercrira classe pra tl'car-se-ha o mésmo que nos da sr
gunda, sendo convidados a assistir· os pretendentes de 
novas concessões, ou S('US procuradores, c correndo as 
despezas por conta destes; e pelo que respeita aos ter
renos ainda não pedidos, a demarcação se limitará á 
linl1a da testada, ficando as drspezas ú cargo tla 'fhrsou
raria ua Província. 

Ar L. U. o Ao pas~·o, que sr forem medindo, e demar· 
cando os tf·nenos da segumb e terceira classe, o Fisral 
da ThPSQUraria da Província farú avaliar conjuncla· 
mente os terrenos occupados, ou pedidos para esse lim, 
por dous avaliadores, que sempre o acompanharão nesta 
diligencia; os quaes seriTo nomeados pelo Tribunal do 
'fhrsouro sohn• proposta do referido Fi!':c:il, I'Om o vcr1-



cimento quP esll~ llll's arbitra~·, c· fôJ' approvaclo pt'lo 
di to Tribunal. 

Nestas avalia<'õcs ~e tcrú attencão (a favor dos con
cessionarios, ou.posseiros) aos aterros, 'e outras bemfei
toria~, que lenl1am dado m;1ior valor aos lencnns. 

Art. 10. As duvidas, qnc se suscitarem sobre taes 
avaliaçües, serão decididas por arbitras nomeados pelas 
partes interessadas~ e pelo Fiscal; ou pot· um terceiro 
nome;ulo pelos mesmos arhitros, quando estas se não 
:~ccorJem ~ ficando its partes e ao Fiscal o recurso para 
o Tribunal do Thesouro. 

Art. H. A taxa do fôro será na razfío de 2 f/2 %sobre 
o preço das avaliações feila" na fónna acima pt·cseripta, 
devendo ser imposta pelo Fiscal da Thcsouraria da Pro
vineia aos emphitcutas, logo IJUJ,t concluídas sejam as 
diligencias neccssarias para cs~e fim. 

Art. 12. Os terrenos aforados tcr;1o marcos numerados 
. sc~uillamente a partir do ponto, que ao In~pector parecer 

mais conveniente; c serão regi<-<trado.:; em livro proprio 
os lermos, ffUC das medi<;õcs, e demarcações se tizerem 
com as precisas declarações, e o despacho do Prcs1dente 
do Thesouro, por que se mande p:tssar os competentes 
títulos. 

Art. 13. Nenhuma duvida on opposição, que occoner 
entre os concessionarios, posseiros, ou pretenllt'ntes, c 
quaesqucr pessoas, que por serem confinantes, ou por 
oulro algum motivo queiram obstar, fará suspender a 
diligencia da medição, e llemarcaçiio ; nem mesmo 
quando se apresente despacho de qualquer autorid<HIP, 
flUe não seja o Prcsiden te do Thesouro. 

Art. !4. Concluída a medição, e demarcação g·cral, 
o lnspcctor das obras publicas fará tirar de.:;tes tra
balhos uma planta circumstanciada, para ser arcllivada 
na Thcsouraria da Província. Esta planta será remct
tida ao referido Inspcctor todas as vezes que se oH'ere
cercm novas concessões para nclla se fazerem as devidas 
:llteraçõcs ou addicionamentos. 

Art. H>. Nas demais cidades, c vi !las litoraes uo Im
perío pôr-se-hão em pratica as precedentes instrucçôes, 
do modo que lhes forem applicaveis; uispensando-se 
pat·a esse llm a concuncnria do Inspcctor das obras pu
blicas, c mesmo do Olllcia l En!.!,'CrtllCiro, onde o 11ão 
houver: c fazendo nas outras Provi ncias as Thcsourari<. s 
respectivas as vezes do Tribuna I Jo The~ouro. 

Thesouro Publico Naeional e111 14 de Novembro de 
i 832.- Nir:oláo Pereira de Campos Vergueiro. 



no (;OVEHNO. 

Determina que a r,orrespondcncia dos Commandantc' dos Corpos 
fia Guarda Nacional, com o Governo. seja feita po1· intcrmcdio 
dos Chefes de Legião. 

Sen(l o conveniente, para regularidade (lo serviço rb~ 
Guardas Nacionaes, que toda a corrcspondencia com esta 
Secretaria de Estado seja feita pelo intermeclio de V. S., 
a Rrgencia~ rm Nome do Imperador o Senhor D. Pedro I L, 
ordena qne V. S. faça constar a todos os Com mandantes 
dos hatalhõcs e mais corpos que formam as qu:1tro hri
ç:ada;;; deste município, que as representações ou requi
siçurs que l10uverem de faze1· !leverão ser dirigidas por 
via dos Cl1efe.-.; de Legiões a V. S. para as fazer clJOgar 
dt>pois ao conllecirnl'nto do Governo. 

Drus Guarde a Y. S.- Paço em 1 í de NoYcmbro de 
·JR3z.-llonorio llcrmeto Carneiro Leilo.-Sr. Jost'· Ma
ria Pinto Peixoto. 

N. :-m0.- .JUSTIÇA.- EM J;J nE NoYE,mno nE 1832. 

Providcncin a rrspeito flas suspeiçücs po.;tas ao> mcmuros do 
Tribunal da Junta do Corumercio. 

A Regencia ~em Nome do Jmpcraclor o Senhor D. I\•. 
dro li, [I quem foi presente o requerimento junto de 
João Bonifacio Alves da Silva e outros, attendendo a 
que a Lri de !f de Dezembro de 1831, que extinguiu a 
Ch:mcellaria-mór do lmperio, não decl.1ra a autoriuaclc, 
ú 4uern compele o conhecimento das susp:~ições postas 
ao~ membro' do Tribunal da Junta do Commercio, 
A~Ticultura, Fabricas c Navegaçfio, e attendendo outro
sim a que a funcção de julgar semelhantes suspeições, 
11ão púlie pertcn(~cr ao l\linistro c Secretario de Esta1lo 
dos Nep:ocius da Justiça, como prct1~ndem os supplican
tes, · Yi..;1o qur, sendo propria de julgador, não podia 
ser da intenção da As.·;c~nbléa G~ral transferil-a para 
um me~nbro do PJLler Executivo, e queren1lo occorrer 
co:n prO\'idr':H~ia, que, sem ser conlnria á lei possa 
decidir de al~urn modo a qucst5o da suspeição dos dous 
mernb:·os do Trib·m:d declarados na petição dos suppli
cantt·s a nm de que elles n:io snfTram prejnizrJ rm st~u::< 

J:E :•,;t-IE~ llE tS:\2. !!'~ 
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direitos: 1\l:lmb pela Sel'retaria d1~ Estado dos Nep;o
l'ios da .Just Í(.:a C1niar o referido requerimento ao nicsmo 
Tribunal, e n·conllncndar-lhc que, no caso de que os 
dons mcrnJ,ros supplicados n;To rrconheçam a susp(~ição 
contra elles a ll('g·ad ·1, qUI' o Tribunal os convide a nomea
rem juntanJouLt• cum os supplicantPs Juizes a1:bitros, 
que decidam e julgtwm a ment·ionada suspeição. 

Palacio do Hio de JaiH'iro em H) de NoYembro dc~ 
18:32.- lfonorio Jfermcto Carneiro LNlo . 

.. 
N. 3:Jl.- FAZE~DA.- E:\1 1:; DE :\'On:mmo nE 1832. 

Dedara alloli(Ias todas as iulposif:(-,,.s soiJl'l' o ppsc~Hlo pelo art. f)l 
s 3. 0 tia Lei llc 1.'i tlD KoYemhro de 1831. 

Nicolúo Pereira de Campos Ver~mei ro, Presiden Lt~ ill
tcríno Üi! Trilmnal do T!Jcsouro Puhlieo ~acionai~ deli
berou Clll St~ssão do mPsmo Trihu11al, em vista do of'iicio 
1lo Presidente da Província de Pcrn;wJ!Jilco de iH dP 
Julho sub n. 0 17, em que dá ronta das allf'raçõ,~s .. qup 
julp:ou conveniente faZL'r~ em Cun~elllo~ ao Hegulamenlo 
tlc :a de l\hll'ÇO para arre('adação do~ dizimo~, e ('Oilf'or·nw 
a re.sposta Jiseal e voto uo Tribunal approvar as sobreditas 
alterações_, supprunida por(~m a qlw vem ao art. 7. o, 
r i ~ lo c s t.:l n~ m a I 1 o l i ti a s l o da:-' as i m r o" i ç õ e s s o I J r c o [W ~
eado pelo al'l. :Jl ~ :J. o da Lei de V) dn Noveml11·o de 
H3:JJ. O qun p:lrLi:3ipê1 ao referido Presidente 11ara sua 
i ul C lligellCia ü t'XeCU(;ITo. 

Thesouro Pt1blico Nacion;ll em t:-; de Novembro tlr~ 
!t-132.- Niroldo PeNiro. dl' Campos Ver!Jitriro. 

N. :3~12.- FAZK~DA.- EM 1;; DE :\oYEmmo DI~ 1832. 

Declara priyaliya da Imtn·ettsa Kacional a impressrw da legis
larJtu ~· de todos os p:qll'is tliplontatieus nm:wados dP qnaltjtter 
Heparlir~:lo do Go\crno. 

Nicolúo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terilt•J do Tr·ihuual do Tltesouro Pnhlieo Narional, dl'li~ 



h!'J'ou em sc~ss:io do mesmo Trihltrt:ll~ q1w sendo privativa 
da Impr·ensa ~acional pAio Oeercto du t:l de ~Liio de lHOH_, 
enLi'll:lidtJ na cunformidad1' do art. 21H do Codigo Cri
minal~ a imp1·1~s~ão d1 le~.dslaç;\o _,e d1' toilos o:; papeis 
diplnmaticos eman:Hlos rle qualquer Heparli1:ão do Go
vr~ntn, Ul'a m i nt:ursos nas pen:1s 111:1 rcadas no di lo artig-o 
os contraventores ~ e q11e para eonltceirueltlo dos inti'
ressarlos se tlZI'sse esta dclilleraç:lo pllllliea por odilacs. 
O que partieipt ao Presiclent1~ lla Província de .•••.. 
par:t Sllfl in Lt~ll ip:encia r, cxecw;ão. 

Tlteso11ro Pllhlicn "Nacional em l~) de NovemJn·o de 
i 83':!.- ~Vicoldo Pereirn rle Campos Vergltl'iro. 

SuhrP a Yi'llda. arurrllllPlllO OH ;JrrrwlaJJl!'lliO de terrellOS 

proprios naciona1's. 

Nicol:'to Pereira de Campos Vennwiro, Presidente in
terino do Trihnnal do Tllesouro Pul)lieo Nacional~ deli
IH'l'OU em se:-;são do mesmo Tt·illtlnal, em vista do ortlcio 
do Conselheiro Inspcctor da Thesonraria ela Província do 
H i o d ~~ Janeiro Li e 7 do corrcn li', em qw~ propõt~ a Vt'nll a 
d o tt' r r e n o d o I a r g· o da A .i u d a , tJ tte p o r d i v(' r:~ os I c m s i d o 
prl'trniJ ido por a JTentlaltll'll to ou fôi'O, conforma llil o-se 
com a resposta liscal, n yoto do Tt ibunal que llêlo póde ter 
lugar a proposra da \'CIItla por lli'C('ssitar-se dt'autori
zação da A.ssemlllt\1, nem o afora llli'lllO por não ser dos 
eomprcnltendidos nos !errenosde 1narinhas, tleque trata 
o art. l'.\1 ~ l'j, ela Lei cl1' 1:) de NoYcmbro de 1s:n~ e ser 
além disso prohibido o aforamento di' propi'Íos nacionaes 
p1~lo Alvar:'1 ~~~ ~Z:1 de :M:~io dr) 177_;)~ e ~lt'211 o :j.~Tct;_rta
mc'lllo por nao ser :1ppltcavel a d1spostçao dd"~ L> do 
arti; . .!·_o acim:1 cit,Hio a pequenas porçõ1's de lt~tTcno dentro 
da c1tladc só prnprio para edillcação, c por isso não é 
aclmis:-;iycJ, 011 ser;'1 illnsorio o arrcndall1i~nlo pur trt'S 
annns como uo dito paragrapllO se determina. Outrosim 
d('liJwrou que ;1 rí'Spcito do outro terreno no mesmo 
sitio, de que trata a resposta tlo Procnrador Fiscal da 
Província, Sr\ promoYa o cumprimento do desp:1eho de 2!> 
de Agosto exarado no incluso requerimento de Placido 
Autonio Pf•reira de Abreu. O que participo ao rcl'erido 
fllspcc to r para sua in l.clligencia e execução. 

Tllec;lilll'O P11hlil'll Nal'ional Plll 1~) de NoremiJro de 
j ~-n:?. ·- .Vir·nlrín PI'J'r'int r!e (Jrwtpns Vl'r[Jnr'iro. 
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~. 351.- FAZENDA.- EH H> DE NOVEmmo DE 1832. 

lJá exp!icaçces sobre a arrecadação do imposto tle 2ú 0
/ 0 110 

consumo ria aguardente. 

Nico]áo Pereira Je Campos Vcrguciro, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tribunal, em vista do oH1tio 
Jo Pre~identc Ja Província de Santa Catharina de 28 de 
Setembro ultimo sob n. o 18, em que participa o regula
mento, que em Consellw fizera para a arrecadaç:io ~a im
posição de 20 o / 0 no consumo Lia aguardente, conforme o 
parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, c voto do Tri
bunal, que não póde ser approvado o primeiro artigo ua
quelle regulamento, v isto ({Ue taes di rei tos devem se r a r
rccadados conforme o ralor do gcnero na oecasião, em quo 
se dtspacha para entrar no consumo, e não pelo fl'1C ha 
de ter no mercado por miuuo já sobrecarreg::Jdo com, 
Jcsprzas. direitos e interesses dos vendedores; que são 
approvados os m::Jis artigos para ensaio, excepluadosos 
de n. o 10, c seguintes por serem penaes as suas disposi
çõe~, c exceuerem por isso ás a t tribu içõcs das au t oritlatles 
administrativas, devendo os extraviatlores S8r punidos 
conforme as leis respectivas: e que a inlelligencia do 
~ 13 do art. :51 da Lei de 1:5 de Novembro de 1831 não 
póde ser outra que a literal, comprehenúemlo na sua 
amplitude a abolição do dizimo a re~peito Lia aguardente. 
O que participa ao referido Presi1Jente para sua intdli
gencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em Hi de Xovembro de 
1832.- Nico'do Pereira de Campos Vcrgueiro . 

• 
N. :J::>G.- FAZENDA.- E!U 15 DE NO\'E~IBRO DE 183~. 

Sobre a arrecadação dos dizimo~. 

Nicoláo Pereira de Campos V crgueiro, Presidcn te iu~ 
terino do Tribunal do Thesouro Publico Naeionêll, deli
berou em sessão do mesmo Tribuna l,em vista do o me i o uo 
Prcsit1ente da Província de Santa Catharina, de 28 de 
Setembro sob n. o lU, relativo ás allerações, r1ue fez em 
Conselho no Regulamento de 31 de ~L:rço pata a arrcca
dação dos dizimo:::, e conforme a re,':posta liscal e votv do 



DO LIOVEUi\10. 

Tri l1unal approvar as sobreditas allera(;ões, Pxcepluando: 
Lo a que é relativa aos termos de obriga(~ão e louvação, 
por ser mais conveniente o que se é!Clla estabelecido nos 
~~ t). 0

, U. 0 e 10 do dito regul3mento, que atltndeu 
para o expediente da cobrança, quando seja po1· meios 
j tHJ iti3es, porque em tal caso sendo os pa.sa men tos ven
cidos em tlilTerentes é1 ocas, e convindo produzir em 
juizo os titulas originac~, ó mnis conveniente que se 
prouuzam os relatiYos ú essas dill'nentes épocas, em ve1. 
das C('rtídões, que aliás seria preciso c:xlrahir, e que 
lambem attcmleu ú necessidade de se rcmetter o livro 
Llo lallçamento para a Thesouraria no devido tempo a Hm 
de regular-se a exaeta tomada das contas aos Collcclores ~ 
2. 0 a que SUUSlituiu OS ta\ões por COlllll'eirnento:-:, por 
isso que, tendo-se julgado conveniente ('Slabclecer u 
generalizar este met!Jodo, preciso é que se não allmittam 
escmas ú pratica Llt'lle, e principalmente a que se aprt'
scnta da falta de idoneidade de Collec.;torrs e Escriv~ies, 
quando parece que nwnos lJabilidade se prceisa para o 
uso uos talões, do que o dos conhecimentos. O q1w 
participa ao refcriuo Pnsideutc p3ra sua intelligencia. 
e ex e c U\àO. 

Thcsou r o Pu LI i co Na c i o na I em Hi de Novemuro de 
1832.- Nicoldo Pereira de Campos Vcrgueiro. 

N. 3;-)G.-JUSTICA.- E:u 1G DE :\TOVDtnRo DE 18:1:!. 
" 

A distribuição dos eidarlãos ai istarlos pa1 a a Guarda 1\'"acional, em 
corupanllias e corpo', coulpPtc á Camara ~Itwicipal couJ recur~o 
ao Govcmo. 

Em r e::. posta ao cfficio de Vm. de 10 do con ente em 
que dá parte que~ tendo de proceder á eleição de Capitão 
para a 2.a companhia de cavallaria da Guarda Nacional 
drss:-~ freguezia, entrava em duvida se deveria reputar 
lambem vago o posto de Tenente c proceder á sua eleicão 
em consequencia de llle ler offici:1do o Alferes acllar~se 
com manJando a referida compan hiél, por ter paFsado o 
Tenente d~lla por ?ruem do Cornmandantc uo corpo para 
~ arm_a de ~nfantena; se me o1Terecc dizer-lhe par~ sua 
lil telltgen~ra f!UC ?S c hl'fcs dos corpos não ~:odem por 
s,ua propna. a_utoralade fazer tacs passagens, pois ó á 
Calllara i\Iunicipal com recurso ao Governo 'JUL' cu1llllele 
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pdo art. 3~ da Lei de !8 de Agosto do anno passado a 
di:ôlribui(ão I' repartição em companhias e em corpos 
das Guardas Na;·iollaes dos cidadãos alistados pat·a ella, 
e que sendo portanto a passagem ele fJUe f:1z meJH,'ilo onlt• 
nada só pelo cheft~ do corpo (o que conYirú averi.!!·twr i, 
não :-e deve .,.repu La r vago o posto par:t procctl<'r-:-n a 
nova cleir_;ão, antc•s tl1~ve ser <.:hamado o Tenente referido 
para fazer o servi<;o da I'O!ll!lalllti:t. 

Dt~us Guarde a Vm.-Palacio dn Hio de Janeiro nm J() 
de Noví'mbro de LS:)~.- /lnnorio Hernwto Crtrn('iro Leão. 
-Sr. Juiz de Paz supplenlt• da fn~guezia do Eug·enlw 
Yclltu . 

. \!anda prnr1'"~ar os Ctvtunandante;; Lli~ lialaiiiCiCS da;; Gt1ardas 
Xar:ionaP;;, que sem lllotivn jn.-.;tu neg-arelll-:.;e üs rcrtnisir;.ües dos 
nlaghtra dos. 

Em resposta ao ol'ti<.:io Je ;~1 de Setembro dcsle ;mno, 
em qne Vm. eommuttiea t.l'rcm-se evadido os pt·esos da 
cadt\t dessa vill:t por se haver IIPgado o Tenente Co
rollel Commandante do lJatalllão dessn rnnnieipio, ;'t rc
quisit~ãn íf!It~ Vm. lltt~ liwra dt~ nrna guaeda para a dita 
r a cl ~~a sobre o q u e p ed c p r u v ide n da s ; d t • v o d e c la r a r a 
Y1n. para sna illtt~lligeneia, qnt' o arl. 88 da Lei dt) IH 
dt) Agosto de Hnl, impõe penas nos Commandantes qrw 
dl'ixarem de prcstar·-:,e ;\s requisiçõt~s fei 1~1s pelos Ma
gistr'ados civis; tlllC cumpre portanto qtw sejam JH'occs
sadososqucst'ITI motivo justo nep:arern-sca taes requisi
ções, proccd(~llllu-se todavia com discrit;ilo e disccrnin
tlo-se as faltas occasionadaspor cttlpa grave, tlólo ou mú 
vontade dos Commandantcs das qnc tiverem por origem 
as dillienldades locaes ou 0utras causas jtLstas; a fim de 
se punirem as pt·iml'ira.q c se relevarem as sPgunclas, fa
zendo-se advertir quando haja negligeneia em se remo
verem essas difliculdade:o.. 

Deus Guanlt~ ;i Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 17 
de Novelll!Jr de u~:J:2.-1lonorio Ilermeto Carneiro Leào. 
-~r. Juiz ordinario da villa de S. João do Prinl'ipc. 



DO t;O\ ER.\0. 

1\I'!'OIJJIIII'!ld;-J a pris;1n !lo::; indiriclnos que m~ar!'m tlr annas of
fen:-;iyas) e a exern1;:lo da lllcdida polir:ial rpw yeda a r:-;tatla de 
rrrarujos CJII terra, depois do sol posto. 

Communicando o DcscmiJarp-ndor encarrrp-:tdo do ex
p.~dienle da lntentendencia Grral da Policia, queaos 
prPLos c;1poeiras ('outros indiriduos semelltantes tl~m 
sido proxilllanwntu achados sovelões c outros instru
merltos desta uatureza oecultos em ma ri miJas, dentro de 
ped;lços de canna de assucai' e 110 cabo de cllicotinhos 
prdus ff::itos no p:liz, r. S. far{t const<lr o referido a 
todos os ColumaHdantes dos Corpos das Guard;1s Nacio
naes para qno (•sU•s llaj:tJll de )H8\Cilir as patrulhas rcs
PI'cli\'as fJUe tenllalll a IJ1aior vigilancia so!Jre este oh
jr•cto, o examinar cscrupulosaHH~nte tacs intliviJuos, 
prendendo-os no caso de achada dm referidos instru
lllcJ!Los p;•ra serelll pllnidos na confor!llidade das Leis. 
E p()rq ue ctms ta ta miJem que as onlcns do Governo que 
Yf'dam a l'stada de m~rinllCiros tlll tcna dl'pois do sol 
posto tt·m estado em CS(IUCC'imento IIILilll:liJlCntL•, V. S. 
darú iguallll811 te as providellcias JlCCcssarias para que 
esta mr•dida flolicial continue a ser restrictamcute oiJ
S!'I'\'3da. 

Deu . .- Gnarrle :'t V. S.- Paco rm 17 de Novembro de 
J H3:i. -- 1/onorio llermet o Cnrneiro LPân. - S ,. . Josr'• I\Ia
rLl Pinto Peixoto. 

N. :30U.-.J[STIÇA.-E" :li DE ~0\.E~mrw DE 183::?. 

Derlara que os Dele~arlos, EsrriY;1es f' Orticiars dr .Justir:a rlo .Juizo 
de Paz, s;to diSJIPnsados de lodo o serdl:o das G11ardas ~a~~io!lars, 
por incornpatillilidadr em amlros o:-; e:xpn·ieios. 

Tendo presente o om(·io de Y111. de H do COITt'llL<\ e a 
s!la corrcspondencia, juuta por cúpia, com o Comman
J:tlll!' do hal:llll:1o da G!!artla Nacional d1•.<;sa 1ire!.!.'nrzia 
soln·e a I'i'!jltisiç:lo f.Jil.e e5lü liH' J'az de suhstr~.tnir ~;s cm
p~·cg~l~los do ~;(•[[ J IIIZO, fi Uü JlCl'lCil('('l'!~lll a-n Si~ I' \'IÇO Ol'

d tlla!'lu, por !JUtl·os q llf' p:•J·tem::alll ao sPrvic:o de resena, 
Clllll[Jl'c-lllr~ respouder-IIH' qLw os Dclc.!.rados, Clllquanto 
:'\isL:rem sãn dispens;1dos de !!ldO o sn\·i1.:o rL1s CtJ:Irda:-: 
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Nacionacs~ rrut'~r ordinario q111\r de reserva, por srr in
t:ompativeis arnbGs OS exercícios, hem como OS 011lciaes 
de .lusti(~a do Juizo ele P,1z c os Escrivães. mas não os 
Clll pregados no ma to. Qu:m to ao destaca men lO pcrma
Tlt~n te que Vm. requer no c i ta do o meio, não póJe por 
ora tnr lug·ar por se não mostrar a urgente llcL:e:.;sidade 
que delln haja. 

ll~us Guarde a Vm.- Palar,io rlo Rio de Janriro em 
17 de Novembro de 18~~2.-Honorio Ilenneto Canu>ir'o 
Leão.- Sr . .ln iz d<~ Paz· supplen w da fregurzia de Sa
qtiarrmn. 

N. 3GO.- FAZEND.\.- E~r 17 DE NOVE~mno DE 1832. 

nrclara qnc os lentes proprictarios dos Cnrsos Jnrhlico~ tt~m di~ 

rcito a accurnular os ordenados das cadeiras que rrgrrelll; r os 
sulJstitutos sórncnte ao proprio orrtcnado. 

Nícoláo Prrcira de C·m1pos Verg-nciro, Presidente in
terino doTrihnnal do Tllesonro Pnhlico Nacionfll, dcli
hcrou em sessão do mesmo Tribunal, rm conwqoenria 
elo A viso <la Secretaria de Estado dos Negocias <lo Imp:>
rio de 1:3 do corren LP (*),r ela ti v o á~ duvidas~~ nr O!'Cor
rem sobre a intellia:rncia da ordem do Thesouro dr•17 de 
Maio deste anno, expedida em conformidade do Aviso da 
d1ta Secretaria de 7 d<H]uelle mcz, detenninan(lo que os 
Lentes dos Cttrsos Jurídicos recebes,em o ordenado não 
só daque;las ca~lciras. de que são proprictarios, mas tam
bem das outras vagas, de que fussern incumbidt)S, c 
que os substitutos empregados no exercício de qual
quer dellas por· mais da terça parte do anno leetivo ven~ 
(~esscm mais a dílferenca do ordenado resocctivo ao de 
Lente; c em declaração· e alteração dos sobreJitos avi
sos, ordenar que os Lentes proprietarios dos referidos 
Cursos Jurídicos, que n)gercm outras cadeiras, eonti
Hucm a receber o or<lenado, que a ellas corrcsponde, ou 
tacs cadeiras f'StPjam absolutamente vagas, ou desoccn
JHdas por impedimento dos propriet:1ríos; mas que os 

C) N5o vai pu!Jlicadn o Aviso dJ Imprrio de i3 M Nnvrmhro 
por ~"l' a Sll:l intPgr·a a rtl 0 Silla do ayj..;o d l l•\tZf'nda. 
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f'Ub~titutos, quando forem chamados ao exercício de 
;dguma cadeira, uão tenliam por isso gratificação algu~ 
ma, porque o ordenado constante, que lhes é d:aclo, tem 
por objecto ef'se exercício casu<ll. O que participa ao 
Presidente da Província de S. Paulo para sw.a intelli
grncia e exeruc;ão. 

Thcsouro Puhli(:o Naeional em 17 de Novembro de 
18:1'2.- Nicolâo Pm·eira de Campos Vergueiro. 

~. :~1)1 .- MARlNHA.- EM 17 DE NOVIDIBRO DE i832. 

Manrla fornecer :'.enu;:-,fralmente ·fardamento aos esrravos da 
nação em servico no Arsenal de Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador, tomando em 
consideração o qne represPn tára o Inspf~ctor do ArsPna l 
de Marinha no officio da ta do de hon tem ; H nu v e por bem 
Re-;olver· que aos escravos da Fazenda Publica do s1·xo 
masculino e~istentes no mesmo Arsenal se dê um far
damento ele seis em seis mezcs, além d:~ quantia desti
Tiílda par a o seu susten lo, e vestuario. O que participa 
a Vm. para sua inlelligencia c exeeução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço om 17 de Novembro de 
t8:l2.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José 
Dias Cam:Jrgc. 

N. 36.2.- JUSTIÇA.-E:jJ22 DE :'iOVEUBRO DI~ 18:32. 

Declara que com a publicaç1o do Codigo do Processo Cl'iminal 
ficará extincto o lugar de Juiz Conservador da nação britanni
ca, passando para os Juizes de Direito o julgamento das cau
sas cíveis e crimes dos subrlitos da mesma nação. 

lllm. c Ex:m. Sr.- Tendo sido sanecion,jdo o Cod igo 
do Processo Criminal, e estabelecendo elle os Jurados 
em todas as causas crime.;;, e o modo por que se ha de 
verificar a responsabilidade dos Magistrados; e conUm
do outrosim disposições pro,·isori:J.s árrr(·a da adminis~ 

nECTSÕES DF. f832. -lti 



---, 

tração da Justiça Civil, que, garantindo sufficiente
men te o conhecimento da verdatle, e vi ta m as delong,1:-~ 
e chicanas introduzidas na nossa antiga fórma de pro
cessar, é visto que com a exPcução do referido Cod i o· o 
e nomeação lle Juize;; de Direito se cstabelecer;í ~n~ 
substituto satisfactorio ao Juiz Conservador da nação 
lwitannica; pelo que a B.egencia, em Nome do Impera
dor o Senhor D. Pedro ll, á quem fiz presente este 
negocio, me ordena que participe a V. Ex. para que 
faça as communicaçõcs neccssarias, fJ ue logo que o 
mencionado codigo fór posto em execução ficará ex tine
to o referido lugar de Juiz Conservador, na fórma e~
tipulada norespectivo Tratado, e que ascaus;Js cíveis 
e crimes dos subdi tos da nação britannica serão julgada:-; 
como as dos subdi los brazi leiros pelos rcspecti vog Juizes. 
de Direito, segundo a fórma que se acha estabelecida no 
citado Codigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 22 de Novembro de 
1832.- lfonorio Jlermeto Carneiro Leão.- Sr. Bento da 
Silva Lisboa. 

N. 3ü:L- MARINHA.- Eu 22 DE NOVEMBRO DE 1832. 

Sobre o fornecimento de generos para. hordo dos navios da Ar
mada. 

Convindo que todos os gener·os CJUe se enviarem para 
bordo dos navios ela Armada Nacional e Imperial, sejam 
sempre acomp:mhados da competente guia, assignada 
pelo Escrivão do Almoxarifado r8S(lCCtivo, a qual será 
entregue ao Official, que se achar a Jj()rdo ~ tudo na fór
ma do disposto no art. õ. o tit. <i. o do Alvará de 7 de 
Janeiro de 1797 ; Manda a Regencia, em Nome do Impe
rador, recommendar a Vm. a pontual observancia desta 
providencia; ficando na in telligencia, para assim o fa
zer igualmente cumprir na parte que lhe toca, de que, 
na fórma cws ordens nesta data expedidas, deverão os 
Officiaes de quarto nos navios armados, e os Comman
dantes nos desarmados, examinar se combinam as quan
tidades dos generos, com as declaradas nas guias, 
mencionando os primeiros no competente livro os ditoo 
'eneros, e suas quantidades, do modo que determina o 
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Heginwnto Provisional de 20 <](~ Junho tlr. l79H, c de
clat·ando utB e outro~ nas mesmas g-uias se foram rece
bidos a bordo os constantt~s de! las; devendo taes guias 
::;er entregues ao Escrivão para este as apresentar~ na 
occasiiio de fazer entr-ep;a dos livros~ na Contadoria da 
Marinha, onde, quando se tomarem as contas do Com
missario, deverão ser conferidas com os conhecimentos 
('lll fórma, que elle tiver passado nas ditl'erent.es classes. 

Dt>us Guarde a V m.- Pat~o em 22 de Novembro de 
t8:32.- Jortquim José B.odriques Torres.- Sr. João Josó 
Dias Camar·go. 

N. :3GL- FAZENDA.- E:\1 24. DE NOYEl\IBRO DE 1832. 

Manda susprnder a cohran~a dos direitos que pagam os escravos 
que vão para as terras mineraes, ou para os portos do Sul. 

Nicoláo Pereira de Campos Vcrgueiro, Presidente in
terino do Tribur1al do Tlwsouro Publico Nacional, deli
lwrou rm sess,}o do mesmo Tribunal que se ~;uspendesse 
o recebimento dos direitos que pagam os escravos que 
vão para as terras mineraes, ou para os portos do Sul, por 
serem cornprehcndidos na olJO!içJo decretada no art. õi 
~ t.. o da Lei de 1i5 de N ovemhro de 1.831. O que participa 
ao Conselheiro luspec~tor da Thesouraria da Provincia 
do 1\io de Janeiro para sua intelligencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional em 24, de Novembro de 
183:2.- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 3G5 .-FAZEND,\.- EM 26 DE NOVEMBRO nE 1.832. 

Sujeita os titulos dos arrematantes de eontractos ao pagamento 
do sello dos alvarás de correr. · 

O Recebedor dos novos direitos e sel1os flq~Ie na in
telligencia de que pelos títulos, que se passavam pelo 
Tribunal do Thesouro na fónna da Lei de 4. de Outubro 
de H\31, aos arrematantes de rontractos se deva leva"i· 
a mesma qu:mlia de scllo que levava pelos alva'rás de 
correr. 

Rio em 2() (}e Novembro ele 1832.--Nicoláo Pereira 
i e Campos VIJr[Jttgt:r@. 
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N. 366.- FAZENDA.- EM 27 DE NOVE~mno DE 1832. 

l\landa pagar em dinheiro as dividas inscriptas menores 
de 200#000. 

Não convindo actualmente :t venda de apolicrs dus 
fundos publicas para p:1g·amento das dividas inscripta=
na fórma da Lei de Hi U.e No vem bro de 1827, que não ciJC
guem a som ma do mini mo das apoliees ou as differerv:a~ 
destas, quando nellas o pagamento tenha lu,!:!·ar, proceda
se no Tllesouro Nacional ao p:1p:<1men to das referidas 
dividas inscriptas menores tle 2001)000 e di tTerenças, 
reservada para occasião opportuna a venda dt~ apolices 
para ind·•mnização dos cofres, tanto das som mas, que 
em virtude desta ordem se df·srenderem, corno das que 
jú anteriormente se havia despendido. 

Rio em 27 dP Novembro de 1832.- Nicoláo Pereir(' 
de Campos Yergtteiro. 

é~:.i"1:0..P-:f\.:J;'d''d' 

N. 3()7.- JUSTIÇA.- Eu 27 DE NOY K\íBHO IH<: 18~J2 .. 

Declara que os supplentes, na etTectividade do cxPrcieio do cargo. 
são considerados como Juizes. 

Em respost3 ao oflicio que Vm. me diri~iu em d<~ta de 
16 do conente. pe,lintlo providencias respt->ito ao pre~o 
José Joaquim Pereita de Carvalho, qm•, devendo ser 
procí)ssado por Vm. como Juiz. de Paz supplenle da fre
guezia de S. José, fóra sol to pelo Juiz de Paz da referida 
freguezia, Manoel Theodoro de Araujo Azambuja, tgnho 
a dizer a Vm. que não tem lugar providcnria alguma 
sobre o caso, já porque houve engano. da su~ parte, 
qu:.~nclo, respondendo ao officio, que o dtto Jutz de Pn 
lhr dirigiu Pm data de Ui do corrente, citou o art. 7. o 

da Lei de ~6 de Outubro do anno passado, em vez do art. 
6. 0 , engano este, que, podendo privar ao dito Juiz do 
esdarecimento, que lhe pedia, talvez motivasse o seu 
procedimento; já porque oGoYerno entendP, que Vm. 
não era competente para processar o referido prc3o ~ 
porque, estando Vm. servindo effectivamenle o cargo 
de Juiz de Paz, quando o preso, de que trata, injuriou a 
patrulha, que o prendeu, não era a Vm., mas ao seu im-
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mediato, ou ao Juiz Criminal. f'Ue rompctia proi'es~a1-o, 
visto qut' os supplentes em eH'rdividaLle do exercício uo 
cargo ue Juizes, se devem considerar con10 Juizes, e não 
como supplen tes. 

Deus Gu:H·de a Vm.- Paço em 97 de Novembro de 
18~2.- Honorio Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Felippe 
Justiniano da Costa Ferreira. 

N. 368.-.JUSTIÇA.-E;\I 27 DE NOVEMBRO DE i832. 

Resolve duvidas a respeito da creação de llatalhões das Guardas 
Nacionaes, e posse dos Otliciaes eleitos. 

A Regencia, em Nome do Imperador~ a quem foi pre
sente o omcio de i7 do corrente~ em que Vm. pretende 
ter-se indevidamente organizado um batalhão de Guar
<.l:Js Naeionacs ne-:-:e mnnit~ipio~ e havido sido nulla
men te e! e j to lllll Tenente Coronel rara Commanda n te: 
.1\landa responder á Vm. que são destituídas de funda
mf•nto as duvidas~ P illegalitladrs que Vm. allega no 
mesmo oflido e quP êl Carnara Municir,al dessa vi lia en
tendeu bem a Lei de 18 de Agosto de 1831, e a executou 
no seu verdadeiro sentiJo; pois que o art. 37 delta não 
perscreve que os batalhões tenlwm rara mais de 4:00 
Guardas, como Vm. quer entender, contra o sentido 
littrral do referido ~1rtigt>, que nenhuma outra cousa 
dispõe ~enão que nos mrinicipios em que o:-; Guardas Na· 
cionaes a I istados excederem <ll) numero ele 4:00, se for
me batalhão, o que tira a liberdade de deixar de o for
mar quando os Guardas excedem a este numero deter
min<~nclo que fort,{osamente se fórme, mas não inhibe que 
hajam batalhões com menor numero ele praças, o que 
mats claramente se conhece pelo disposto nos arts. 34, 
35 e 36, dos quars se vê, que podendo haver batalhões de 
quatro companhias e podendo cada companhia ter só
mente tiO praças, lJasta 24:0 homens aljstados par a o 
se·rviço ortlinario para ser licita a creação de batalhão: 
que ainda quando a Camara tivesse commettido erro, 
organizando batalhão, Vm. podendo representar ao Go
verno tal erro para o emendar como di~põe o art. 32 da 
Lei, não devia dsixar se tomar posse do posto para que 
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foi ele i to, a pretexto de erro: porque a repartição que é 
feita pela Camara deve ser po:-;ta immediatamente em 
exeeuçào segnndo determina o mencionado artigo que 
fiearia sem efJe1to se ta(~~ rt>present<~ções podessem em
baraçar a posse dos Otllcines ell'itos para as companhias 
c batalllões, c finalmente pelo que toca á ultima parte do 
sen otneio, em que Vm. expõe os motivos qw~ tem para 
escusar-se do posto~ para que foi eleito, que Vm. apre
sente esses motivos ao Jury de Revista para por elle ser 
tleferilla a sua pretenção eomo fôr justo. 

Deus Guarde a Vm .- Pa laeio do Rio de Janeiro rm 27 
de Novembro de 18:32.- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Tenen to Coronel Commauda n te Llo ha talllão dos 
Gnardas Nacíonacs ele Paraty. 

N. :369.- JUSTIÇA.- E:u 27 DF: NOYEl\IERO DE t832. 

Approva a organização de um hatalhão de Guardas lSacionaes no 
município de Ca!Jo Frio. 

Manda a Rt~g-encia, rm Nome tlo Imperador, pela Secre
taria de Estado dos Negoeios da Justiça declarar á Ca
mara Municipal da cidade de Cabo Frio, em resposta ao 
seu ofllcio de{) do corrente, que preenennndo as Guardas 
N:1ci onaes da freguezia de Cabo Frio da a ldêa de S. Lou
renço ao menos quatro companhias, appr·ova que ellas 
formem um batalhão autorizando-a nesse caso, ou a man
da!' reunir as companhias da freguezia de Capivary ao 
batalhão da de Ara rua ma ou a organizai-as em duas ou 
tres comrnnhias, fazendo eleger um Major para as com
mandar nos termos do art. li O da lei, segundo julrrar 
mais conveniente; e pelo que toca á ultima parte do 
citado officio, que annue aos desejos dos Guardas que 
pretendem passar da arma de cavallaria para a de caça
<.lores. 

Pala rio rlo Rio de Janeiro rm 27 do Novembro de 1832. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
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N. :no.- BIPERIO.- E:u 29 o E ~ovEM:sno DE t832. 

Providencia para que não sejam' enviados como recrutas homens 
desprezi v eis, mal procedidos, c facinorosos. 

Manda a Reg-encia, em Nome do Imperador~ pda Secre
taria de E"tado dos Negocias do Imperio que a Camara 
Municipal desta c,idadc, na expedição das ordens para o 
recruta rnen to, mui Lo t·ecom mende aos Juizes de Paz toda 
a circurnspec(;ão, par 1 que em o 11umero dos recrutado:-:. 
se não admittam homens dcsprezivt'is, rnal procedido:', 
e f<~cinorosos, alim de se evitarem as scenas de horro1·., 
que infelizmente tem sido testemunha esta capital. 

Palacio do Hio de Janniro em 2H de NovcmLro de 18:12. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 371.-FAZENDA.-EM o 1. 0 
DE UEZE,\IBRODE1832. 

Manda proceder pelos Juizes tcrritoriars a avaliação dos officios e 
r,rnpregos de Justi~a e Fazenda, nos termos do Decreto de 26 de 
.Janeiro deste anuo. 

Nicoláo Pereira de Ca rnpos Verguejro, Presidente inte
rino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional_, delibe
rou em se~são do mesmo Tribuna I~ em consequencia da 
t·epresentação do Conselheiro Procurador Fiscal, que o 
Presidente da Província de .... expeça as convenientes 
ordens a todos os Juizes teni toriaes da J i ta Província para 
com urgencia darMn inteiro cumprimento ás disposições 
do Decreto de 26 de Janeiro deste anno, que lhes incum
biu proceder immed ia ta meu te á a v a I i ação de todos os offi
cios e· empregos de Ju~tiça e Fazenda dos districtos de 
suas jurisdicções e que remettam as ditas avaliações á 
respectiva Thesouraria, a fim de se regular na cobrança 
dos novos direitos pe.fo provimento dos ditos officios e 
empregos. O que participa ao sobredito Presidente 
para sua in tellü;encia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em o l. 0 de Dezembro 
de 1832.-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 



DECISÕES 

N. 372.- FAZE~DA.-EMo l.n n:~ DEZEMBRO DEl832. 

Permitte ao Direetor do Cnr-:o Juridieo de S. Paulo fa.zer opção 
entre o soldo, que verH·e pela sua JYttcnte militar, e o ordenado 
do emprego de Director. 

Nicoláo Prreira oe Campos Vergnciro, Prrsidente in
terino do Tribun<~l do Thesonro Publico Nacional, deli
berou em sr~ssão do mesmo Tribuna I, em consequencia 
do Aviso da Secretaria de Est1do do~ Ne/.wcio~ do Impe
rio de 27 de Novembro, que o Presidente da Província 
de S. Paulo permitta ao Direetor actual do Curso 
Jurídico a opção entre o soldo, que vence pela sua paten
te militar, e o ordenado do empre!:;o de Director, e bem 
assim que a grati!ieação de quatrocentos mil réis an
nuaes, que lhe pertence, conforme os estatutos, lhe sej;t 
paga desde que entrou no exercício daquelle emprego, 
como já fôra ordenado. O que particí pa ao referido 
Presidente para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico NacionaJ em o L 0 de Dezembro de 
!832.- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 373.- JUSTIÇ\.--E'I o l.o DEDEZEllBRO DE 1832. 

Approva a delibJração" do Conselho do Governo do .Maranhão, 
mandando que os Eseri\·;1cs dos .Jnizrs dr Paz falfrm á folha dos 
eulpados. 

Illm. e Exm. Sr.- A Heg-encia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro II, 1\1 mda approvar plnnamente a 
decisão. dada pelo Consell10 desse Governo sobre deverem 
faltar á folha dos culpa·lo~ os E"cr·ivãe~ dos Juizes de 
Paz em virtude de alvarás expe·lidos pelo De~emb1r
gador Ouvidor Ger:-~1 do Cl'ime, ~ei!undo consto11 da cópia 
da acta da s1·ssão de 4 tle Abril passado que V. Ex. en
viou com o seu offir~io dt~ U de Setembro ultimo, por ser 
aquella decisão em tudo eon forme com o que se pra
tica nesta cidade. 
Deu~ Gu<~rde a V. Ex.- Pala1~io dn Rio =le J:mriro 

em o 1. 0 de Drzembro de 1832.-Honorio Hermetl) Carneiro 
Leão.- Sr. Pre~idente da Provinda do Maranhão. 
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nlanda IJIH~ as infor;naçt~~~s rclalivas aos Otliciaes :Marinheiros sejam 
nob11l:t~ n'urn livro, pal'a isso destinado, em frente do nome do 
individuo a quem disserem respeito. 

Transmittindo a Vm. por cópia a informação dada 
pelo Cornm.andante do brigue barca Pirajá, o Capitão Te
Jl(~nte Pedro Ferreira de Oliveira, ácerca do Mestre José 
.Maria da Silva., e dos Guardiães Manoel Antonio Pereira, 
e Luiz Antonio de Almeida, tenho de recommendar-lhe, 
que o L o dos ditos Guardiães, Manoel Antonio Pereira, 
devo ser tlemittido do serviço nacional, prevenindo a 
Vm .• de que d'ora em diante se lhe remetterão sempre 
eópias de semelhantes informações, relativas aos Ofll
ciaes Marinheiros, a fim de que, ficando assim ao facto do 
me rito" ou demeri to de taes empregados, possa proceder 
do modo mais conveniente á disciplina das guarnições 
dos navios, e ao serviço do lmperio; convindo que as 
referidas informações., se.iam notadas em frente do nome 
do indivicluo, a quem disserem respeito, em um livro, 
p-ara isso unicamente destinado, o qual conservar-se-ha 
sempre em poder de Vm. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em o Lo de Dezembro 
de i832.-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

N. 37;5.- MARINHA.- E~r 3 DE DEZEliBRo DE :l832. 

Manda contemplar nas informações dos navios da Armada, os 
Officiaes de Fazenda, Apito, Nautica, e Cirurgia. 

Não tendo alguns Com mandantes dos navios da Armada 
contemplado nas informações dadas a respeito dos seus 
Otllciaes, os de Fazenda, Apito, Nautica, e Cirurgia; 
cumpre que Vm. expeça aviso circular a todos os Com
ma]l(Jan tes, prevenindo-os (}e que as referidas informa
ções devem comprehender tambem estes Officiaes. 

Deus Guarrle a Vm.- Paço em 3 de Dezembro 
de i 83 2.- Joaquim Jo•é Rodrigues Torres. - Sr. J osú 
.Pereira Pinto. 

,~\:1\J-\:A.A:? 
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N. 376.- JUSTIÇA.- E~I 4 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Resolve duvidas sobre a íntelligencia de alguns artigos do De .. 
ereto de 23 de Outubro deste anno, relativamente ás Guardas 
Nacionaes. 

Ilhn. e Exm. Sr.- Em solução das duvidas propostas 
por V. Ex. em seu officio de 27 do mez antecedente, 
sobre a intelligencia de alguns artigos do Decreto de 
25 de Outubro deste anno, que reformou a Lei ele 1.8 de 
Agosto do anno preterito, l\Lm(la a Rcgencia, em Nome 
do Imperador, declarar ú V. Ex. que os Olficiacs das 
Guardas Nacionacs que se mudam de frcguez.ia, uma 
vez que estejam clcn tro do munici pio, não per·dcm os 
seus postos no termo do citado decreto ; q uc os soldados 
da Guarda de Honra parece estarem incluidos na dis
posição do ~ 5. 0 do art. 8. o e nos arts. 2~3 c 2'~ do dito 
decreto_, porém que aos Conselhos de Qua li li cação toca 
decidir isso, podendo V. Ex. interpôr, lluando as suas 
decisões não sejam conformes ú lei, recurso para o 
Jury de H.evista ; e que as honras qun competem aos 
Ofllciaes da mesma Guarda de Honra, são as dos postos 
que efiectívamente tinham, e não dos distinclivos, de 
que usavam, ú excepção daquellrs Officiaes a quem o 
Decreto do Lo de Dezembro de 18~2 concedeu expressa
mente graduações tliversas dos postos que oecupavam. 

Deus Guanle a V. Ex.- Palacio elo Rio de Janeiro 
em ~ de Dezembro de 1832.- Honorio Herrneto Carneiro 
Lec1o.- Sr. Visconde ele Baependy. 

N. 377.- JUSTIÇA.- Eii'I 5 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Determina que os Juizes de Paz processem os Comrnandantes de 
batalhões das Guardas Naçionaes que não se prestarem a suas 
requisições. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o officio que Vm. me dirigiu em data de ao do 
mez passado, Manda responder-lhe que, quando já tenha 
sido juramentado e reconhecido o Commandante do ba
talhão dessa freguezia, a elle deve Vm. requisitar a 
força da Guarda Nacional que lhe fôr mister, para a 
policia do sru distrit'to e prisão tlos criminosos rle que 
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trata no dito officio, e que não annuindo ou não se 
prestando o Com mandante a taes requisições, deve ser 
proces~ado por Vm. para ser punido com as penas do 
art. 88 da Lei de !8 de Agosto de t8:H ; quando não 
esteja ainda juramentado e reconliecido, que a Vm. 
cumpre deferir o dito juramento e promover o reco
nhecimento assignando dia para elle e avisando os res
pectivos Officiaes. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em 5 
de Dezembro de 18:32.- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz ele Paz da freguezia de Irajá. 

N. 378.- JUSTICA.- Ent5 DE DEZEUBRO DE 1832 . .. 
Declara que o archivo do Juizo é o cartorio do Escrivão, e que os 

Juizes não podem reter e guardar papel algum. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ordena que 
Vm. faça immecliatamente recolher ao cartorio do Juizo 
de Paz dessa freguezia debaixo da guarda do re~p~ctivo 
Escrivão, todos os papeis, ordens, livros e quaesquer 
documentos que pertençam ao dito Juizo e estiverem em 
seu poder., ficando na intelligencia ue que o cartorio rlo 
Escrivão é o archivo do Juizo e que nenhum papel deve 
ser retido e guardauo pelos Juizes de Paz~ que só mente 
poderão, en treganuo-os ao Fs(:ri vão~ cs tabelecer e exigi r 

• as cautelas que julgarem convenientes para evitar o 
extravio. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em r"i 
de Dezembro de 1832.-Honorio Ifenneto Carneiro Leão. 
-Sr. Bento Antonio l\Ioreira Dias, Juiz de Paz da fre
guezia de Iguassú. 

N. 379.- JUSTIÇA.- E~l 5 DI~ DEZEl\InRO DE 1832. 

Manda que as prisões feitas pelos Guardaq Nacionaes sejam á 
ordem dos Juizes de Paz c Crirninaes. 

Constando pela parte de 3 do correu te., dada pelo Com
m~ndante do Corpo de Gllardas Permanentes,que na pri-
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são do mesmo corpo fôra recolhido preso po1· um Cabo 
da Guarda N<tciona! o p;1rdo Jost'~ da Hoza á minha oruPm 
por haver insultado ao Capitão da 5. a CO IH pa nlli:t do~. u 

batalhão das mo~mas guardas, cumpn: qne V. S. fa<;a 
advertir a cstn fJUe júmais taes prisões dereràu ser feitas 
senão á ordem dos Jnizes dn Paz e Criminaes. 

Deus Guarde a V. S.- Pac~o em 5 de Dewrn hro de 
1832.- Honorio Hermeto Can'ieiro Leão.- Sr . .lo:-:é l\larh 
Pinto Peixoto. 

N. 380.-JUSTIÇA.- Ku G DE DEZEl\Hmo DE 1832. 

Deve ser processado no fôro cntnnnun o individuo que sem di
reito ou motivo justo exerce qualquer emprego ou usa de 
titulo indevido. 

Illm. e Exm. Sr.- A HPgencié!, em Nome Jo Impe
rador o Senhor D. Pedro H , ~lanüa reenviar á V. Ex. 
o incluso summario criminal, que se procedeu contra 
o Conselheiro do Governo dessa Província Marce!lino 
José Cardoso, do tempo fJUe serviu o cargo de Presidente 
della, o qual acomp;whou o seu officio de 29 de Agosto 
do corrente anno a H m de V. Ex. lhe fazer dar anda
mento no Juizo competente do fôro commum, pois que 
não tendo o réo pronunciado privilegio algum de fôro 
na qualidade de Conselheiro do Governo, é inquestio
navel que pelo facto criminoso de ter arrogado c etfecti
vamente exercido sem direito ou motivo justo o em
prego, ou usado do titulo indevido de Presidente, lhe 
não póde vir o direito de ser julgado no Juizo privile
giado que a Constituição do Imperio designou para co
nhecer dos delictos e erros de officio dos legítimos Pre
shlentes de Províncias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio dC Janeiro 
em G de Dezembro de 1832.- llonm"io IIermeto Carneiro 
Leão.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 38!.-FAZENDA.-ElU ()DE DEZEl\lBHO DE 18:1':?0 

Sobre guias de miudezas. 

Por deliberação tomada em Tribunal a requerimento 
de Regociante~ desta praça, cumpre que V. S. cxpt!ça 
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a" convenientes ordens para que sn passen1 d'ora Ptn 
diante as guias de miudezas sem respeito ao limite até 
o presente pnsto em pr:1 ti e a, q u:tnlo ao v a lo r elos artigos 
comprel1endidos nas relaçõ{'S aprrsent:1das para esse 
fim; c só qn:11tdo se exportem volnnws inteiros, e no 
mesmo estado em qne foram df•spachados se exijam as 
certiLlões do drspacho~ p1 escindindo da que até agora se 
exigia da dest·.a r;..!· a por se1· desnt)cessaria. 

Deus Guanln a V. S.- Paro em ü de Drzemhro dn 
183-i.- Nicoldo Pereira de Campo,~; Vergueiro.- Sr. 
Conselheiro Juiz d'Alfamlega desta Côrte. 

N. 382.-IMPERIÜ.-· El\1 ÜIJE DEZEMBRO DE 1832. 

Ordena a remessa annualmente á Secretaria de Estado dos Ne
gocias do Imperio de uma relação das escolas de primeiras 
Iettras, e dos estudos menores pertencentes ao município da 
Côrte e Província do IUo de Janeiro. 

Manda a Rcgeni'Í:l, em Nome do lmperC~dor, pela Secre
taria ele Estado dos Negocias do Imperio qQ.e a Camara 
Municipal d'esta cidade rnmctta todos os :mnos á mesma 
Secretaria de Estado uma relação das escolas de pri,. 
meiras lettras que se acharem estabdrcidas em todo o 
seu Município, com as seguintes especificações: L o a que 
frcguezia ou bélirro pertt~nce; 2. o se é publica ou parti
cular; 3. o se é de meninos ou meninas ; 4. o sendo pu
blica, o anno de sua insta llação; 5. o o numero de atum
nos que foi approvado no anno precedente, ficando no 
"eu archivo a lista nominal dos mesmos~ 6. 0 o numero 
dos alumnos que continúa a frequentar a respectiva 
escola. Que remetta outra semelhante relação das 
aulas de estudos menores; c que estas relações sejam 
acompanhadas de observações sobre a assiduidade, capa
cidade e zêlo dos respectivos professores, aproveitamento 
dos alumnos, c meios de obstar a abusos que se hajam 
introduzido, e de fazer o ensino cada vez mais provei
toso. 

Palacio do Rio de .Janriro em ô de Dezembro de 1832. 
- Nicolâo Per·eir·a de Campos Vergneiro. 
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N. 383.·- IMPERIO.- E'I 7 DE DEZE:\IBRO DE 1.832. 

Ordena que nas Administraçõe·; dos Correios não se abram pa
peis fechados que tlgurem corrcspondencia e nem se recebam 
objectos que não sejam cnrrespondencia ou jornaes. 

Sendo presente ú ij_cg-cncia o officio de r5 flo corrente 
mez em que Vm. solicita providencias, a respeito das 
reclamações, que lhe têm dirigido negociantes estran
geiros, por l1aver cessaclo o antigo costume de se abri
rt>m alguns mas.;os de cartas volumosos, e-com sobres
cripta, a fim de se verilicar se continham ou não amos
tra", ou gazetas, para se deliberar sobre o seu corres
pondente porte, visto que tal costume, alem de opposto 
ás disposições do Regularnt~nto, e ofTensivo da Lei fun
damental do Imperio, era igualmente p!'ejuuicial á 
Fazenda Publica: A mesma Regencia, em Nome do Im
pendor·, M:mda clecl::trar a Vm., para sua intclligencia e 
uevicla observancia, que em caso nenhum se abrirão na 
Admi:J.istração do Cnrreio Geral papeis fechados que 
figurem corresponclencia, nem alli se deverá receber 
objecto algum que não seja correspondencia ou jornaes; 
sendo por isso indispensavel quo se recommende isto 
mesmo ao Agente que fôr a bordo das embarcações, e 
devendo os 'outros objectos ser dirigidos á Alfandega 
desta Côrte. Acontecendo porém ser entregue no Cor
reio algum embrulho que a elle não pertença, só po
derá ser aberto á vista da pessoa a quem vem dirigido. 

Deus Guar1le a Vm -Paço em 7 de Dezembro de 
1832.-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro.-Sr. Luiz 
Francisco Leal. 

N. 38í .~ GUERHA.- E'I 7 DE DEZEl\IBRO DE 1832~ 

Sollre o paga1i1ento d0 dcspczas militarc1. 

_, lllrn. c Exm. Sr.- Para destruir toda a duvida que 
por ven lu r a possa occorrer na execução do Aviso Cir
cular de 25 ele Outubro do anno corrente, apezar da 
frase terminante, em que elle t) concebido; previJw a 
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V. Ex. tlc que sentlo de uso e de IH~I:cssidadc o p:1g-ar-se 
em Julho, primeiro 1nez do auno financeiro, a despeza 
de Junho ui Limo mez do anno nnanceiro anterior, 11cm 
por isso se deverá commetter a inexactidão de lançarem 
em Julho uma despeza~ que llle não pertence, e sim ao 
mez de Junho antecedente. Havida pois esta attenção 
Jogo em o primeiro mez do anno financeiro, consequente 
se torna que ella se estenda a todos os mezes do mesmo 
ann0, e que por tal modo se consiga lançar a cada mez a 
sua unica e propria despeza. 

Aprovei to a occasião para mais dizer a V. Ex. que 
lhe não será approvado, por este Ministerio da Guerra, 
qualquer despeza feita com os corpos das Guardas Na
cionaes, ou Guardas Municipaes Permanentl's, á não ser 
o soldo que no E~ercito vencer algum Orficial de Linha, 
que aconteça estar em commissão no serviço dos ditos 
corpos; por isso que qualquer maioria, ou gratificação 
que nelles accumule, lhe deve ser abonada pela Repar
tição competente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 7 de Dezembro de 1832.- Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente da Provincia de .... 

N. 38iL- GUEB.HA.- E:u 7 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Determina que todos os empregados da Fahrica de Polvora rec 
sidam na. mesma fabrica. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Determina, que 
Ym. declare a todos os empreu·ados dessa Fabrica de 1?'91-
vora, que até o ultimo de Dezembro corrente de'~~f.Qi 
impreterivelmente ficar resitlindo na mesma fabríc·a·, · 
donde nenhum dclles poderá sahir sem licença sua mo
tivada, suspendendo Vm. o fazendo eifectiva a respon
sabilidade a qual<JUer que a esta ordem St~ subtrahir. 

Deus Guarde a V m.- Paeo rm 7 de Dezembro de 1832. 
-Antero José Ferreira ieBrito.-Sr. João Vicente 
Gomes. 
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N. 386.- GUElUtA.- l!:~t 7 f);\ DEZEUBHO DE 1832. 

Ordena a supprc . .;,tw llo.-> venc:mr•ntos de Awlitor em algumas 
Provineias. 

lllm. c Exm. Sr.- Havendo só mente destacamento 
nessa Província de ....... fazendo-se pol't:Jnto de.;neces· 
sarias ahi as funcçõl's de Auditor, visto que os Con
selhos de Guerra podem ser feitos na Província onde 
existe o corpo a que pertence o destacalllento; Ordena 
a Regencia, em Nome do Imperador, que nessa mesma 
Provincia se não a bonern os vencimentos de Auditor. 

Deus Guanle a V. Ex.- Palacio do Rio d1~ lmAiro Pffi 
7 de Dezembro ue 1832.- Antero José Ferreira de Brito. 
Sr. Presidente da província de ....... . 

N. 387.-MARINHA.-El\1 7 DE DEZE:IIBRO DE 1832. 

Determina que se partidpe ao Juiz da Alfandcga as ordens expe
didas aos Commandantes do ancoradouro de franquia, sobre 
objecto relativo a alguma embarcação, que nelle se ache. 

Exigindo-se por aviso da Repartição da Fazenda da
tado de hontem que, para boa execução do Regulamento 
do Porto, quando tenha de expedir-se ordem ao Comman
dante do ancoradouro de fl'anquia sobre objeeto relativo 
a alguma embarcnção, que nelle se ache, se participe 
tambem ao Conselheiro Juiz da Alfandega, a quem pelo 
referido regulamento está sujeito aqudlc Comman
dante; previno disto mesmo a Vm. para que assim o 
cumpra pela parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 7 de Dezembro de !832. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. José Pereira 
Pinto. 

~~ 

N. 388.-F AZE~D.\.- Ku 10 DE DEZEUBRO DE 1832 

Declara que o despacho de reexportação só tem lugar quando os 
generos vão consumir-se em outro porto, e nfío á bordo dos 
navios de guerra estrangeiros. 

Em consequencia da sua representação de 6 do cor· 
ren tr, r ela ti v a aos rJcspachos rJe rcexpDrlação, que era 



·costumo dar-se para IJordo de emb:1rcações de Guerra 
estrangeiras, cuja pratica V. S. suspendeu, logo que 
entrou no exercício., e a esse respeito pede decisão para 
evitar quotidianas reclamações, cumpre-me dizer-lhe 
que muito acertada foi a medida por V. S. tomada, pois 
que os despachos de reexportação devem ter só lugar, 
quando os generos vão consumir-se em outro porto; 
devendo ao contrario pagar aqui os direitos de consumo. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 10 de Dezembro ue 
1.832.-Nic[)láo PertJira de Cainpos Vergueiro.- Sr. Con
s ~llteiro Jlliz da Alfandega dest:1 Côrte. 

N. 380.-JUSTlÇA.-E.\I 10 DE DEZE~IBRO DE 1832. 

Manda or·ganizar uma secção de cavallaria de Guardas Nacionae~ 
na freguezia de Jacarépaguá. 

Havendo a Re,gencia annuido ú representaçã-o inclusa 
dos Officiaes, Officiaes inferiores e soldado~ Guar1las 
Nacion::ws da freguezia de Nossa Senhora do Louret.o de 
.Tacarépaguã, na mesma representação assignados <Jlli' 
pretendem servir na arma ue cavallaria; Manda, ern 
Nome do Imperador, pela Secretaria de E-;taclo dos N(~
gocios da Justiça, que a Camara l\lunicipal desta eidad<~ 
faça pro1~eder á organização de uma secção de ea valia ria 
composta dos referidos Guardas e dô depois parte ;'r 
mesma Secretaria de Esta do. 

Palado do Rio de Janeiro em 1.0 de Dezembro de t8:l:.?. 
- flmwrio llerrneto Carneiro Leiio. 

N. 390.- JUSTIÇA.- E'J l2 DE DF:ZE~IBHO DE H):j:;2. 

DBclara abusiva e sem execução a ord. m do dia dt) Gerwral 
Labatut sobre policia das povoaç.ões da comarca do Crato c in· 
specção de processos. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Tendo chegado ao conhecimento 
da Regencia uma ordem do rlia do Geno1·al Labatut d:i
tada de 1:5 de Outubro passado pela qual punha a policia 

I:'ECiSÕES DE 1832. 47 
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• 
das povoações tla comarca do Cra to á cargo dos Com~ 
mandantes Militares, e suspendia o eft'eito uos pro
cedimentos judiciaes que tiveram lugar na referida 
comarca em consequencia da rebellião de que foi chefe 

. Joaquim Pinto Madeira, 1\landa a mesma Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, declarar á 
V. Ex. que tal ordem do dia é abusiva, tanto pelo que diz 
respeito á policia das povoações, visto que esta compete 
aos Juizes de Paz, e Juizes Criminaes, á cuja ordem 
sómente se deve empregar a força armada, como pelo 
que toca á inspecção de processos, por ser contraria á 
Constituição, e lndependencia do Poder Judicial, e que 
por tanto nem uma execução deve ter a referida ordem 
do dia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro de 1832.- Honorio Hf!l'meto Carneiro 
Leão.- Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. :391.- FAZENDA.- EM 12 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Recommenda aos Presidentes de Provincia a maior actividade na 
prompta execução do regulamento de U de Novembro ultimo 
sobre terrenos de marinhas. 

Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro, Presidente in
terino do Tribunal do 'fhesouro Publico Nacional_, de
liberou em sessão do mesmo Tribunal recommendar aos 
Presidentes das Províncias a maior actividade na promp
ta execução do Regulamento para a medição_, demar
cação, arbitramento de fóros de terrenos de marinhas 
de 1~ de Novembro passado_, que já se lhes enviou, na 
parte que fôr applicavel conforme o art. 15, expedindo 
para esse fim as precisas ordens, e dando todas as mais 
providencias conducentes á boa execução do dito Re
gulamento. O que participa ao Presidente da Província 
de .... para sua intelligencia e devido cumprimento. 

Thesouro Publico Nacional em i2 de Dezembro de 
1832.-Nicoláo Pereira de Campos V erguei r o. 
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N. 392.- IMPERIO.- El\1 12 DE DEZE!\IBRO DE 18:l:!. 

Sobre ajudas de custo aos Presidentes de Província, e aos Juizes 
dos Feitos da Fazenda. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento da Hcgcn
cia as duvidas offerecidas pela Junta da Fazenda dessa 
Província em seus officios de lO de Novembro passado, 
que acompanharam o offieio de V. Ex. de 12 do dito 
mez: e a mesma Regencia Houve por bem, em Nome do 
Imperador, Declarar que aos Presidentes das Províncias 
só se abona ajuda de custo para a viagem, quando vão de 
uma para outra Província; e quanto ao lugar de Juiz 
o os Feitos, sendo um emprego annexo ao de Ouvidor da 
Comarca, não póde dar Jirei to á ajuda de custo estabe
lecida no art. 99 da Lei de 4 de Outubro de 1831. O que 
participo a V. Ex. para o fazer constar á referida 
Junta. 

Deus Guarde a V. Ex.-- Palacío elo Rio de Janeiro 
t~m 12 <le Dezembro de 1832.-Nicoláo Pereira de Carnpo.c; 
fel'gneiro.- Sr. André de Albuquerq-ue .Maranhão Ju
nior. 

N. 393.- IMPERIO.- E)l 12 DE DEZEl\tBRO DE J831. 

Sobre duvidas a respeito das eleições de Vereadores c Juizes de 
Paz na capital da província do Pará. 

Illm. e Exm. Sr. Levei ao conhecimento da Regencia 
tanto o officio de V. Ex. de 30 de Agosto do corrente 
anno, como uma representação da Camara 1\lunicipal 
dsssa cidade, de 26 de Setembro seguinte, versando tudo 
sobre a opposição reiterada que esta fizera às ordens de 
V. Ex. para a renovação das autoridades municipaes no 
dia 7 de Janeiro do anno futuro, que ella enlendia de· 
ver-se deferir para o de 1834. 

Não sendo possivel que esta instituição ti-vesse no pri
meiro periodo a regularidade estabelecida pela lei clo 
i. o de Outubro de 1828, á vista do Decreto de 27 de 
Setembro de 1.827, que mandou anti c i par as eleições, e 
o exercicio das aut0ridades eleitas, o que assim se pra
ticou nessa cidade, resulta que, para se restabelecerem 
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as épocas prescriptas pela lei, era necessario ser o 
primeiro período maior~ ou menor de quatro annos. No 
primeiro caso viriam aquellas autoridades a servir sem 
ti tu lo e sem necessidade_, o tempo que excedesse aos 
quatro anno.5, para que foram eleitas, e no segundo ha
veria a irregularidade de contar por anno inteiro a parte 
que delle servissem, irregularidade inevilavel, c que o 
Corpo Legislativo desattendeu, preferindo adiantar, 
(1 uau to possi vel fosse, a insta Ilação das Camaras .Munici
pacs. Em vi:- ta do expemlido a Regencia, em Nome elo 
Imperador, approva a deliberação que V. Ex. tomou, 
de maneJar proceder ás eleições no corrente anno, ainda 
mesmo não podendo ter principio no dia 7 de Setembro, 
Jlorque esta omissão não podia prorogar o exercício 
das autoridades, que deviam ser substituídas em 7 de 
Janeiro ele 1833. Cumpre pois que V. Ex. assim o faça 
constar á sobredita Camara; e fique na intelligencia de 
que, quando em algumas Municipalidades dessa Provín
cia não tenham sido feitas taes eleições, deve V. Ex. 
mandar immediatamente proceder a ellas_, e dar posse 
aos eleitos para que ilque regular em toda a Província no 
dia 7 de Janeiro de 1833 a renovação das autoridades 
mnnicipaes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro de 1832.- Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro .- Sr. José Joaquim Machado de Oliveira. 

N. ~W1.- IMPER10.- E;u 14, DE DEZEMBRO DE l83i. 

Sobre a arrecadação do imposto da aguardente do consumo nus 
municípios. 

Tendo sulJido á consideração da Regencia a repre
senla(·ão da Camara .Municipal da villa de S. Salvador 
dos Campos, datada de 4 de Outubro do corrente anno, 
em que pondera os inconYenientes, que julga resul
tarem da Portaria de ~9 ele Maio deste anno_, a qual 
lhe foi communicêlcla com otlicío do Vice-Presidente 
da Província elo Espírito Santo, ú que a referida Ca
mara pertencia : Manda a mesma Regencia,.em Nome 
do Imperador, pela Secretaria de Estado elos Negocias 
do 1rnperio participar-lhe, que não estando a imposição 
sobre as aguardentes ele consumo do seu districto por 
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aiTemataçclu ~t um sú, mas sim por administração, acha-se 
a referida Cama r a conforme com o espírito da men
eionada portaria~ que tem unicamente por objec_to_fazer 
ces~ar o abnso nos lugares, onJe elle possa ex1st1r, de 
se ar rema ta r em um só individuo a sobredita imposição: 
o lJ ue constitue um verdadeiro monopolio; e de ne
nhuma sorte prohibe os ajustes ou avenças com os ven
dedores das aguardentes. 

Palacio do Hio de Janeiro em H~, de fl~zembro de 
ts:J2.- Nicol!ío Pereira de Campos Ver·gueiro. 

N. :.Hn.- DIPEtuo.- Ejr 11 o~<: oE.zE\lBRo uE 1s:~2. 

SolH'~" a cwprcza de na,·rgarão do Rio Doce projcctada por Joao 
Diogo Sturz. 

Levei ao conhecimento da Regencia, em Nome 110 
Imperador o Senllür D. Pedro li, o requerimento de João 
Diogo Sturz, em que propõe formar uma Companhia 
de nacionaes c estrangeiros, para entrar na impor
tantíssima empreza Lle franquear a navegação du Rio 
Doce, e promover a povoação, cultura, e mineração dos 
mui ferteis e auríferos terrenos, banhados por suas 
aguas, que ainda formam um vasto deserto; o que 
mui to deve augmentar a riqueza nacional, trazendo 
aos mercados marítimos grande somma das producções 
da extensa c populosa Provincia de lVIinas Geraes, hoje 
Sl~m valor, pela difliculdade dos transportes: e dando 
existencia a novas producções, pelo roteamento daquel
les sertões; sendo de esperar que igualmente resultem 
grandes interesses aos emprehendcdores, não só pelo 
lucro immccliato dos transportes, que muito hão de 
avultar, como pelo vasto campo, que offerece á espe
culações em grande um sertão em tudo favorecido pela 
natureza, e na proximidade do mar; vantagens estas 
de longo tempo reconhecidas, que convidaram a uma 
semelhante tentativa em 181.9 e 182;), monJando nesta 
cidade, e na Província de Minas Geraes a 902:0006000 
a subscripção p(Jra as aq~es destinadas a formar o 
fundo da Companhia, qne não chegou a realizar-se. 

E sendo tomada em consideração a nova proposta, 
sobre a qual foi ouvido o Tribunal da Junta do Commer
cio: sou autorizado a declarar : 1. o que o Governo de Sua 

i) ? , v_· I C:.\) I 
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Magcstade Imperial, estando na firme resolw;ão de 
coadjuvar, quanto caiba nas suas attribuições, uma· 
em preza de tão noto ria e extensa utilidade, não póde por
ora annuir á proposta otrerecida, sem que se veriflquem 
os exames, a que manda proceder, e sem que se r.e
duza a mesma proposta a termos mais explicitas e de
finidos, para que flquem constando com a possível ela
reza e exac Lidão os recíprocos direitos e objecções, que 
devem resultar da acei L ação da mesma; 2. o que con
tendo-se na proposta condições, que só podem ser con
cedidas pelo Corpo Legisla ti v o, o Governo as levará ao· 
seu conhecimento na parte, em que lhe parecerem 
razoaveis, como por exemplo, a isenção dos dízimos 
em tempo determinado, na plena conHança, que o Corpo 
Legislativo ha de favorecer com solicitude, ê genero
sidade a uma em preza de tão conhecida u til idadP- pu
blica; 3. 0 que attendcndo ás diligencias, que João Diogo 
Sturz tem posto em pratica, e ao conceito, que tem 
mereddo dos respeitaveis cidadãos, que promptamente 
subscreveram para o projeeto da Companhia, será elle 
considerado com prioridade, no caso de concorrer algum 
outro ao mesmo fim. O que manda a Regencia, em 
Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias do lmperio participar ao referido João Diogo 
Sturz para sua intelligencia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Dezembro de 1832~ 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergupiro. 

N. :JHU.---JUSTIÇA.-EJ\1 11: DE uEZI~:\lBRo m: 18:~2. 

Ordena que as cartas de apresentação dos Vigarios continuem<\ 
pagar os direitos na Cllaucellaria das ordens miliUues. 

A Reg;encia_, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Il, Ha por bem, que as cartas de apresentação dos Viga
rios desta Província continuem a ir á Chancellaria das 
ordens militares, a fim de pagarem os direitos que 
d'anles satisfaziam, e que Vm. na qualidade de recc
JJedor de taes direitos, lavre nas costas dellas a verba 
respectiva do pagamento para virem depois receber o 
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~ello da Chancellaria do I mperio, procetlenuo·se sobre 
o destino de taes direitos o mesmo que d'antes se ob
servava. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 1~ de Dezembl'o de 18:32. 
Honorio Hermeto Carneiro Leão. -Sr. Luiz Pedro Val
cletaro, Recebedor da Cttancellaria das ordens militares. 

N. 39i .-JUSTIÇA.- E11 14. DE DEZEMBRO DE 1832. 

Declara que aos Chefes dos Corpos das Guardas N acionaes compete 
deferir juramento aos Officiaes eleitos para as respectivas 
companhias. 

Constando que Vm. exigira que os Officiaes nova
mente eleitos para a 2.a companhia de cavallaria das 
Guardas Nacionaes dessa freguezia pr·estassem perante 
Vm.o juramento marcado no art. 58 da Lei de 18 de Agosto 
do anno passado, a Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, Manda declarar á Vm. para seu 
governo, que Hão obrou bem, porque não sendo aquella 
companhia avulsa, mas sim pertencente ao corpo de 
cavallaria deste município, ao respectivo Chefe com
petia deferir aos indicados Officiaes o juramento re
ferido. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 14 de Dezembro de 
1832 .-Honorio Hermeto Carneiro Leão. -Sr. Juiz de Paz 
da freguezia do Engenho Velho. 

N. 398.- IMPERIO.- El\I 15 DE DEZEMBRO DE 1832. 

Declara que a escusa do serviço do cargo de Vereador da Camara 
Municipal, no caso de reeleição, não aproveita aos que servirem 
durante os impedimentos ou na falta de outros, mas aos que ser
virem desde o principio do quatriennio. 

Tendo a Camara Municipal da cidade de Cabo Frio 
em seu officio de 211 do mez proximo passado, par
ticipado a duvida em que se acha, se a escusa, de quf' 

·'\, 
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trata o art. 18 da Lei do f. o de Outubro de 1828, com
prehende aquelles Vereadores que, tendo cn trado em 
effectividade por substituição a outro, tenham tido pouco 
tempo de exercício: Manda a Regencia, em Nome do 
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocias do Im
perio declarar-lhe, em re~posta ao referido officio, que 
o mencionado artigo da Lei, que dá direito de escusa 
ás pessoas reeleitas para Vereador, deve ser enten
dido a favor das que serviram desde o principio, e não 
das que entraram em seguimento do periodo dos quatro 
annos por impedimento ou impossibilidade das que 
primei r o tomaram posse. 

Palacio do Rio de Janeiro em H) de Dezembro de 
1.832.-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 399.- IMPERIO.- E~l H:S DE DEZEMBRO DE 1832. 

Declara que o maior bem que podem prestar as Camaras Muni
cipaes ao commercio e agricultura, é a reforma e abertura 
das estradas. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camara Mu
nicipal da villa de Itaguahy, na data de 7 do corrente, 
no qual informando sobre os requerimentos, que o acom· 
panham, dos moradores e tropeiros do districto do Bom 
Jardim, em que pedem providencias para a abertura da 
estrada~ que daquelle districto segue á dita villa, soli
cita a approvação para proceder a uma em preza de tanta 
utilidade: Manda a mesma Regencia, em Nome do Im
perador, pela Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio declarar á referida Camara Municipal, que não 
só Ha por bem Autorizai-a para coadjuvar pelo seu 
cofre as despezas com o melhoramento da mencionada 
estrada, mas tambem recommendar-lhe muito particu
larmente haja de intervir neste melhoramento por todos 
os meios ao seu alcance; e igualmente, que tenha 
sempre em consideração, que o maior hem, que póde 
prestar ao commercio e á agricultura, é a reforma das 
estradas existentes, e a abertura das novas; ao que se 
deve- dar com todo o esmero, preferindo as que forem 
de uma utilidade mais geral. 

Palacio do Rio de Janeiro em io de Dezembro tle 1832. 
- Nicoldo Perâra de Campos VerguPiro. 
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\ .. 100.-GUEHRA.-EM 15 DE DEZE:\IBRO DE 18:32. 

Drelara que ás viuvas dos Offielaes mortos em eombate, se deve 
abonar os respectivos vencimentos, emquanto não passarem a 
segundas uupcias. 

111m. e Exm. Sr.-Accusando a recepção tio seu otli
eio n.0 113, com a relação das viuvas dos militares fal
lecidos em combate, que por isso gozam do vencimeutu 
marcado no dccrrto de W de Maio de 182!), tenho de 
communicar a V. Ex. que~ não lia vt•ndo sido de rogado 
e..;se decreto, devem os agraciados por eHe eontinuar a 
receber os respectivos vencimentos, emquantu não 
passarem a segundas nupcias~ no que convem se oJJscrve 
a maiot· fiscalização. 

Dnus Guarde a V. Ex. -Pa lacio tln Rio de Jarwirci em 
H) de Dezembro de 18:~2.-Antero .José Ferreira de Brito. 
-Sr. Presidente da Província do H iu G r a ude do Sul. 

N. 'tOl.-MARI~HA.-CoNSULTA no CoNSELHO SuPru:uo 
~iiLITAil DE 15 DE DEZE~IBRO DE 18:;';!. 

Sobre a pretenção do ~apit;lo~Tcnente Jorge Broom relativa
mente ao pagamento do valor da (Jolvora consumida nas salvas 
que mandou dar, por oeeasião da entrada do navio dr sru com
mando no porto desta eapital. 

Senhor.- Mandou Vos:n Magestadn Imperial, por 
Portaria da Secretal'ia de E~tado dos Negorios da Ma
rinha~ de i9 dr, Novembro deste anno, que o Con-
5elho Supremo Militar· á vista tanto do requPrimento, 
em· que o Capitão-Tenente Jorge Broom, ex-Comman
dante do brigue-bart:a Olinda, representa contr·a o des
conto, a que SP, mandou proceder, pelos seus vencimen
tos, do valor da polvora Gonsumida nas sal v as, que dera, 
quando ultimamente entrou neste porto, rorno das 
ordens juntas por copia, e informações relativamente 
a este negocio, consulte com ctieito, o que pareeer, sobre 
dever ou não ter lugar tal desconto. A' vista do presente 
requerimento e mais papeis anrwxos, o Conselho tem a 
honra de p6r na preseuça de Vossa 1\Iagestade Im pt't'ia I 
as seguintes ponderaç<1es: ·f. a Qur, por Decr<'lo de 2 de 
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Abril de 17ô2 se permittiram, e regularam :lS salvas 
entre os navios da Armada e as fortalezas. Que por 
Resolução de Consulta do Conselho Ultramarino de 3 
de l\larço de 1757 já anteriormente se ordenára ao Com
mandante das frotas, que salvassem á terra, sem in
novação do e~tylo praticado, legislação esta, que não tem 
sido derogada; 2.a Além disso aquelle Ofiicíal, !'endo 
estrangeiro, não encontrando outra lei, ou regula
mento a respeito de salvas, pediu muito a proposito a 
2 de Maio passado, antes de snhir na commissão, de 
que foi· encarregado, instrucções a tal respeito, como 
se proYa pelas peças juntas, e não lhe sendo dadas, se
guiu a pratica de sua nação, que entre os navios de 
guerra nacionaes se pratica; 3. a Que não havendo no 
Quartel-General lei, instrucções ou ordens sobre salvas, 
como das mesmas peças se prova, só por ellas, se exis
tissem e não as permittissem, se lhe poderia impôr a 
pena assignada a tal infracção. A' vista pois de todas 
estas ponderações fica claro que a falta, que houve, em 
não se darem regulações, instrur,ções, ou ordens posi
tivas a tal respeito, quando este Official pediu esclare
cimento, prova a sua boa fé, e vontade de acertar~' 
assás o desculpa, para não lhe ser impostn uma pena 
arbitraria, sobre um artigo tão privilegiado, como são 
soldos, principalmente attrndendo a que o citado De
creto de 2 tle Abril de 1762 regula as !'alvas; assim 
como a pratica das nações cultas, que aliás niio acha 
encontro na nossa actual legislação. Portanto~ parece 
ao Conselho que o desconto determinado não deve ter 
lugar no caso em questão. Rio de Janeiro, 3 de De
zembro de 1832.-Moreira.-Almeida.-de Lamare. 

Foram votos os Vogaes Jo:-~quim Norberto Xavier de 
Brito c José Joaquim de Lima c Silva. 

A Regencia em Nome do Imperador. Não tem lugar. 

Paço, H> de Dezembro de 1832. 

FRANCISCO DE LJI\IA E SILVA • 

.TosJ<~ DA CosTA CARVALHO. 

JoÃo BRAULIO :MoNIZ. 

Joaquim José Rodrig11es Torre.li. 
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N. 40l.-l\IARINHA.-Elt 17 o~ UE'.E.UBno 01~ l8:J::?. 

D~cla.ra em vigor as disposições do Jl viso de !9 de Maio da 1828;. 
sendo nellas comprehendidos os presos de eorrceção. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tomando em oon
sideração o que representara o lnspedor do Arsenal, da 
Marinha, sobre a im~)Ossibilidadc de se applicarcm, 
como se dispunha no aviso de f) do corrente mez, as 
macas, e catres imiteis, que existem nos armazens da 
4. a classe para o vestuario dos presos condemnados 
pelos Juizes de Paz, e existentes a bordo da náo Pedro 
li, Resolveu, de conformidade com a opinião do referido 
Inspector, exarada no citado otlicio, que, ficando em 
vigor as providencias dadas em o Aviso de 19 de Maiu 
de 1828, sejam ncllas comprehendidos os ditos presos 
de correcção, em attenção ao seu estado de nudez, e á 
conservação da saude na guarnição da mesma náo. O 
que participo a Vm. para sua intelligencia, e execução 
na parte, que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 17 de Dezembro de 
1832.-Joaquim José RodrigÚes Torres.- Sr. João José 
Dias Camargo; 

N. 403.-IMPERIO.-E"I 17 DE DEZEMBRO DE 183::?. 

Declara nullos os exames de geometria feitos em õ de Novembro, 
no Curso Juridicode S. Paulo. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á Regencia, o officiQ
de V. Ex. de 30 de Novembro passado, acompahando a 
acta da Congregação dos Lentes desse Curso Jurídico de 
26 do mesmo mez sobre os exames do dia 15~ que V. Ex. 
levou ao seu conhecimento, na qual se vê que a Congrega
ção, reconhecendo apenas relaxação nesses exames, os 
julga l'ubsistentes, por não encontrar nos Estatutos 
pena de nullidade ~m semelhantes casos, sendo porém, de 
opinião contraria o Doutor Falcão, que os considerou 
nullos, l. o por serem examinadores dons estudantes, 
em contravenção do art. 3.°Cap. Lodos Estatutos,.. 
que exige sejam a.rguentes o Professor da <-:adcira e seu. 
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~ubsti I ulo ; 2. o por terem sido feitos 32 exames em 
H horas~ exigin(10 o art. f)." do citado capitulo, uma 
hora em cada um exam~; e 3. o por terem feito exame 
<llguns estudantes, pouco antes reprovados, contra o que 
díl'põe a Portaria de 7 de Abril de 1829. E a mesma Re
gem~ ia, não potlcndo deixar de estranhar a indnlgencia 
.~olll que a Congre,gação julgou subsistentes os exames 
conl1ecidamente illegaes, por não encontrar nos Es
tatutos a pena de nullidade em semelhantes casos, 
~~orno se a nullidade fosse sempre nma pena, c não o re
sultado necessario da falta de réquisitos cssenciaes, 
exigidos pela lei, como no caso presente: Ha por bem, 
em Nome do Imperador, declarar sem etrr~ito os mencio
nados nxames de geometria do rl ia !') de Novembro, em 
razão da incornpetencia dos examinadores, e da acce
leração eom que foram feito5 contra a'l expressas dispo
sições dos arts. 3. 0 e n. 0 do Cap. 1." dos Estatutos, e 
até alguns delles em opposição ao determinado na refe
rida Pol'taria, que ainda presumindo-se revogada, de
verâ ser seguida pela boa razão em que se funda. E não 
devendo ficar impune tão escandalosa transgressão da 
lei, ordena outrosim a Begencia. em Nome do Impera
dor, que V. Ex. faça proceder contr:t o Presidente dos 
exames, como fór de direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 17 de Dezembro fle i83't. - Nicoláo Pereira de Cam
pos Vergueiro.- S1·. José Arouche de Toledo Rendon. 

N. 401.-IMPERIO.-EM 17 DE DEZEl\IBllO DE !832. 

:Manda estranhar aos Lentes do Curso Juridico de S. Paulo 
prla indulgencia com que se houveram nm exames dos annos 
lertivo". 

111m. e Exm. Sr.- Foi pr·esente á Regencia o officio 
de V. Ex .. de 30 de Novembro passado, acompanhando 
o mappa dos estudante~, CJUC frequentaram o Curso 
Jurídico dessa cidade no corrente anno; n informando 
que todos os lentes e empregados eumpriram os seus 
deveres, tendo só a notar em alguns dt>ma!l.iada indnl
~encia nos exames : e a mesma Regenri~, em Nome do 
Imperador. Desapprova e estranha muito severamente 
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essa indulg-etii'Í<l 1 qtte tende a desacreditar a escola, e 
f;au~l' menus valiosos os diplomas nella obtidos, con
fundindo cidadão~ benemeritos, que se deram a assi
duos trahalhos para desenvolverem seus talentos, eom 
ociosos, que só aspiram a ti tu los nd"o merecidos, ~ que, 
a serem bem distl'ibuidos, servirüo de seguro estimulo 
á mocidade. O que V. Ex. fará constar ú Congregação, 
e d'aqui em diante dará conta nominalmente de todos 
que forem menos zelosos do bom serviço c eredito 
dessa escola . 

Deus Guarde a V. Ex:.- Pala cio do Rio de Janeiro 
.em i 7 de Dezembro de 18:)2.- Nicoláo Pereira de Campos 
Vergtteiro .-Sr. José Arouche de Toledo Rcndon. 

N. 405.-JUSTIÇA.-E~I 17 DE DEZEMBRO DE 18:3~. 

Declara que cmquanto 'ãO forem qualificados no serviçoordínario 
da Guarda Nacional,;,ão devem a elle ser chamados os empre
gados publicos alista'Jos na reserva. 

I IIm. e Exm. Sr . ..:·- A Regcncia, em N orne do Impe
rador o Senhor D."' Pedro H, Manda communicar a 
V. Ex., que nesta data se declara ao Commandanlc 
Superior das Guardas Nacionaes, que os empregados pu
]Jiicos alistados na reserva em cumprimento da Lei de 
!8 de Agosto de 1831, emquanto não forem comprehen
didos na lista do serviço ordinario da Guarda Nacional, 
peJos respectivos conselhos de qualiiJcação, á quem toca 
nesta parte a execução da Resolução de 25 de Outubro 
ultimo, não devem ser chamados ao referido serviço por 
determinação dos Chefes, que só lhes detalharam o das 
rondas, determinado para os da reserva~ segundo as 
ordens anteriormente expedidas por esta Repartição. 
E outrosím Manda a Regencía declarar a V. Ex. que 
as dispensas, de que trata o art. 25 da referida Resolu
ção, só podem ter I ugar depois que os empregados pu
blicas forem incluídos pelos ditos eonselhos na lista do 
serviço ordinario: e porque seria em extremo nocivo 
ao serviço nacional que, illudida a disposição da dita 
Hesolução, que manda comprehender os empregados pu
blicas na lista elo serviço ordinario, fossem~ depois de 
classificados nestr serviço, rlíspcnsados todos sem dis
tincção alguma~ .t ffil'~ma Rrgencia, por esta occasiâo 
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recommuwla a V. l!:x. a maior dn:umspecção possível 
na cxccu~ão do referido artigo, quando e lia tiver lugar, 
a tim ue que então sejam só mente dispensados os Chefes 
das Repartições, e aquelles empregados cujo serviço 
seja indispensavel ou incompatível com o exercicio 
activo da Guarda NacionaL 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em !7 de Dezembro de 
1832.- Honorio Henneto Carneiro Leão.- Sl·. Nicoláo 
Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 406 .. -I MP E RIO.- El\1 fS DE DEZEMRRO DE 1832 • 
• 

Declara incompativel a accumulação dos cargos de Juiz Ordina
rio e Vereador. 

Sendo presente á Regencia o offi."io de 7 uo corrente 
da Camara Municipal da villa de Mâ"ngaratiba, no qual 
participa que, tendo sido eleito por pelouros para um 
dos Juizes Ordinarios da dita villa, que hão de exercer 
esse emprego no futuro anno de iP33, Antonio Gonçal
ves da Silva Netto, obtivera este tàmbem a maioria de 
votos entre os outros Vereadores, que têm de servir na 
nova Camara, e por isso pergunta si elle póde accumular 
as funcções de ambos os cargos: Manda a mesma Regen .. 
cia, em Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Imperio responder á referida Camara, 
que é incompatível semelhante accumulação, tendo o 
contem piado nos di tos cargos a opção de um delles. 

Palacio do Rio Janeiro em 18 de Dezembro de 1832 .. 
- Nicoláo Pereira de Campos V ergueiro. 

N. ~07.- FAZENDA.- El\1 18 DE DEZEMBRO DE 18V:?. 

Solve duvidas a respeito do imposto dos dízimos. 

C:andido José de Al'aujo Vianna, Presiden lc do Tl'ibu
nal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
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do mesmo TrilllltJ:il t'lll vista do ofl1cio da Junta da F::~
zenda da Província do l\laranhão de ,18 de Outubr·o sob 
n. o 23 rclativamen te ú duvida, que lhe occorre sobre a 
abolição do dizimo do pe:-cado, julgando-o não compre
herldido na alterarão :1. 11 do art. 51 da Carla de Lei de 
15 de Novembro do anno passado, v isto que o dizimo é 
arrecadado em razão de concordatas feitas com os Papas. 
obrig-ando-se por ellas a Fazenda Nacional ao paga
mento das congruas ecclesiasticas, que não póde pre
valecer esta opinião, opposta tarnbem á que o Governo 
tem pronunciado sem a menor l1esi tação, pois que, des
de que os dízimos de sua natureza ecclesiflsticos se se
culaJ·izaram por disposir:õc•s Pontiticias, ncaram consi
deréldos da mesma natureza e qualidade das imposições 
publicas seculares destinadas á manutenção do Estado, 
e ~ujeitas ás leis civis, por que estas se regulam, e as
sim se tem constantemente entendido, entrando os di-. 
zimos na administração geral sem diflerença dos outros 
impostos. O que par·ticipa ao Presidente da sobredita 
Província para sua intelligencia c execução. • 

Thesouro Publico Nacional, rm 18 de Dezcmhro de 
1832.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 408.-JUSTIÇA.-El\tlü DE DEZEi\IBRO DE1832. 

Declara a importancia das forragens concedidas aos Instructores 
das Guardas Naciooaes, que tiverem cavalgaduras. 

Participo a Vm. para sua intelligencia que as fona
gens que se hão de pagar aos Instructorcs das Guardas 
Nacionaes que tiverem cavalgaduras devem ser pelá 
avaliação porque se satisfazem na Thesouraria das Tro
pas visto que o Decreto de 3J de Outubro passado quando 
se refet·e á tabella de 28 de l\lar<iO de t82~~ é só quanto 
ao numero tle cavalgaduras que devem vencer os refe
ridos lnstructores c não sobre a somma porque se deyem 
pagar as mesmas forragens. 

Deus Guarde él Vm .-Paço em H) de Dezembro dn 
1832.-Honm'io Herm.eto Carneiro Ldio.-Sr. Instructor 
Geral de Infanteria. 
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Manda descontar dos vencimentos de um Sargento encarregado 
do Trem de guerra a bordo de um navio da Armada, a impor
tancia de seu alcanc,~, c declara que as ~alvas dadas ás fortalezas 
estão autorizadas pelo Drcrcto de 2 de Abril de 1762. 

A Regencia, em Nome do Imperadot·, a quem foi pre
sente o seu officio de 27 do mez passado, acompanhando 
a representação do Contador da Marinha, com as rela
ções, tanto do alcance em que Hcára para com a Fazenda 
Publica o 2. 0 Sargento do corpo de artilharia da .Marinha 
José dos Passos Machado, cumo encarregado que f6ra do 
Trem de guerra a bordo do brigue-barca -Olinda,-comu 
da despeza feita com duas salvas. mandadas dar neto ex
Commandantc daquelle bl'igue barca, o Capitão-Tenente 
George Broon, na occasião da sua chegada ao Ceará, e á 
Bahia : Manda significar a Vm., quanto ao indicado 
alcance, que ora se expede ao Com mandante do dito 
oorpo ordem para satisfazer-se a sua importancia, por 
desconto, nos vencimentos do sobreJi to Sargento; e pelo 
que toca á mencionada despeza, que e lia deve ~et· levada 
em conta, por isso que, provindo de salvas dadas ás 
fortalezas, está autorizada pelo Decreto de 2 de Abril 
de 17()2. 

Dew; Guarde a Vm.- Paco em 19 de Dezembro de 
1832.- Joaquim .Tos é Rodrigtu's Torres.- Sr. João José 
Dias Camargo. 

N. 4JO.- MARINHA.- Eu 20 DE oEzEl\lBRO DE !832. 

Dt~termina que aos AI mirantes, ou Olliciaes Gcncraescommandantcs 
de Esquadra, ou Divisão estrangcira,quandoentrarem ousahirem 
dos portos deste Imperio> se faça a conlinencia de salva, como se 
pratica entre as nações da Europa. 

A Herrencia, em Nome do Imperador, Conformando-se 
com o ~eu parecer, annue a que aquelle dos no~sos n~
vios de guerra. surtos nos portos deste Impeno. CUJO 
Commandante f6r de m:.~ior gralluaç.ão, faça aos Almi
rante~ ou Omciaes Generaes Commandan tes de Esquadra, 
ou divisfío e:-;lr~tn.Q·eir-:Js. qu:tndo enlr:ln'm, ou sahircm 
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atnrnu ser de costume fazer-sr entre as na(~ões da Eu
ropa em t:tcs occasiões. Nesta intellig-eJu:l'a pois rm. 
t'xpedirú as ordens, c communicações ncccssarias, 11ar:1 
q tw assim se possa observar. 

Deus Gnarile a Vm.-Paço em 20 de Dezrm!Jro dt~ 
1~n2.- Joaquim .José Bodrigues Torres.- Sr. F'r;~ncisco 
Bihi:1no de Caslro. 

N. "di.- JUSTIÇA.- E~l 22 DF. DF:ZE'vrBRO DE 18:3~. 

H!':-<ulvr, duvida . .;; a rrsprilo das l'lri<:ürs, passagrns r dist ribui~;1o 
dos Guardas Nacionars. 

Foi presente á Rcgrncia~ o o111cio de 1;) do corrente, 
no qual Ym. referindo as causas que têm concorrido 
para se não terem concluído as eleições dos Officiaes das 
Guardas Nacionacs dessa frcguezia olfcrece os seguintes 
quesitos: L o se pôde fazer rccol!JCr ú cadê a os Guardas 
Nacionacs que faltarem á eleição; 2. (J se póde conceder 
as passagens que forem requeridas; :L o se póde emendar 
a má repartição feita por companhias; c~. o ilnalmente 
se deve demorar <1s eleições até o seguinte mez de Ja
neiro quando devam ser incluídos no novo alistamento 
os cidadãos de 18 annos~ na conformidade do Decreto 
ultimo~ c a mesma Regcncia, inteirada de seu conteúdo, 
manda, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
responder a Vm. quanto ao pdmeiro quesito que; 
tendo-se declarado á Camara 1\Iunicipal da Vitla Real da 
Praia Grande que :1s eleições que dera parte tcrcm-~P 
já feito deveriam subsistir porque só :10 Governo ou ao 
Jury de revista compete decidir da sua legalidade uma 
vez que pelo mesmo Jury não tenham sido declaradas 
nullas. não devem ser alteradas, nem póde ter lugar a 
segunda eleição, senão no caso de ter-se verificado a 
nullidadc pelo .Jury referido~ em cujas eircumstancias 
deverá Vm. então convocar os Guardas Nacionaes para 
a nova eleição, marcando para isso dia e hora certa, 
eommunicando a pena ele desobecliencia aos que faltarem; 
ver·ificando no dia aprazado a eleição ainda que para 
(•lia s(J r cn !ta m eonconido a mrt:HI c e mais um dm; rrfr
ridos Gu:-~n1a~ ~ procc~~ando o~ ltl:t is que não aprescn., 
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!arem t':lllS:l lt>giLima. On:-tnlo :lO ·"~'P:Un(lo que não póck 
conceder as passagens rJtW refere salYo a aquclles Guar
das que p1 ctendercm mudar-se para dentro dos dis
trictos mareados rela Camara a cada companhia. Quanto 
ao tl'rceiro que não púdo emendar a repartição folia pela 
nwsma Camara, por portnncor essa attribuição :10 Go
verno, a (JtWm em tal caso dcvorú representar mos
trando os defeitos della, c ::~prcsentando as alterações 
que parer;am necossarias c convenientes; e finalmente 
quanto ao qnarto quo não deve demorar as eleições 
referidas sob pretexto algum~ quando cllas se devam 
renovar 11a conformidade do que fica jú exposto na cer
teza de que o Governo o farú respomahilizar por qual
quer ncp:lip:cncia que a este respeito llaja, para cujo tim 
desde j;'l ordena participe por esta Secretaria de Estado 
o dia c hora qne ltouYer de marcar para as eleições, e 
o resultado dollas quando devam ter lugar no caso dt> 
terem si(lo declaradas Jll!llas a~ autecctlcntl's como fica 
cxpemlido. 

Deus Guard1~ a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro em 22 
tlr Dt'zrml1ro de l832.-1loncwio1lermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz dr Paz snpplcn te da fregnrzia de S. Gon(alo. 

N. 'd2.-L\IPElliO.-E1I 2~ DE nEzi':'~!Bno DE u:-s:J2. 

Sobre a l'f'liJPssa :í SPITI'{aria do Impcrio da n~lação das esco
las do pritllciras lrtras, ·~ das aulas de rstudos mrnores, 
em addilamcuto ú portaria ele G do (:orrcntc rnrz. 

Manda a Regencia, f•m Nome do Imperador, pela Secre
taria de Estado dos Negocios do lmperio, que a Camara 
l\lunicipa~ desta cidade, além dos artigos que se acham 
mencionauos H a Portaria de G do correo te, e de que se 
lhe determinou desse prompta informação todos os_ 
annos pela dita Secretaria de Estado a respeito das eso~ 
colas ele primeiras letras, c aulas de estudos menores do 
seu munieipio, acre~rc11 te 111ais na di ta informação os 
seguinte" 1. o os nomes dos Professores; 2. o os seus 
veneimentos~ :to as ci:ltas dos seus provimentos; !1-.

0 as 
datas da crcar<lo das ~lUlas; fleando a mesma CamarD na 
certeza de que vito ~er r'<pcdida~ as eonvrnientrs 



no GOVERJ'IO. 

ordens ao Thcsouro Publico, para que se não pague a 
Professor algum s:)m se veri!Jcat· a remessa da!tllclla 
in forma(ão. 

Palacio do Hio dp .Janeiro em ':tí de lkz.Ptnhro de i8:~<:t. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vt't{}lteiro . 

.:\Ianda reela1uar illlallJUflr dcspeza polkial feita indevidamente 
pela Repartic;<1o da Gacrra. 

Illm. c E~m. Sr.-Não comprtindo ao l\Iinisterio 
da Guerra qn:1lquer d!);;;pez·l poli c ia I, mesmo feita com 
individuas pertencentes a Cüt'pos de t. a linha do Exer
C!to ~ nos lugar1'S em que taes corpos se não achem 
atnda extinctos de Ltcto; as:Sim o communico a V. Ex._, 
para que de accôrdo rel~lame pela R<~partição competente 
toda a dc.->pl·za, qnc, por tal Jnodo se tenha feito dentro 
do anno f1nanceiro corrente; abonando-se depois sua 
importancia na conta <lo mcz em que fôt· recebida. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio uo Rio ele Janeiro 
em 24 ele Dezembro uc JS:l~.- Antcf'o Jostf Ferreira de 
Brito.- Sr. PrPsiden tr~ <Ll Pro vinl' ia ll!~ ......•.•.... 

N. lltÍ.-GUEHHA.- El\1 ':ti DL~ DEZE~IBltO UE l83':t. 

Determina que os Ollieiacs Engcultciro.~ :-;1·1 roceha1tt pela Ht~partit;;i.t) 
da Gunrra as vantagens IJUe lltns eolttpelircm, t{nando emprn
gados em scrYit;o puramente militar. 

Illm. e Exm. Sr.- A Re.D;encia~ em Nome tlo Im
perador, D ~termina que os Officiaes Engenheiros esta
cionados nessa Província recebam sómentc pela Repar
tição da Guerra as vantagens que lhes c:ompetirem 
quando o serviço ele que forem encarregados fôr pu
ramente militar·: se porém se 11ão der esse easo, c as 
obras forem civi~~ como ponlt~s, calçadas~ canaes, ete., 
as referidas vantagt'lls devcr.lu ~er alwnaclas pela He-
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partição que laes ol1ras mandou fazer: bem entendido, 
que se os Officiaes Engenheiros estiverem desempregados 
nenhuma outra vantagem receberão, além do soldo. 

Outrosim l\landa a mesma Regencia recommendar ao 
zelo de V. Ex. que empregue o mais minucioso rxame 
nas despezas oecurrcnte~, cortando as desnecessarias ~; 
abusivas por pequenas que sejam; prestando igual
mente toda a atlcnção ús fortificações e editicio~ milí
tarcs, reparando-as para sua conservação, e que u;Io 
venham a perder-se as grandes sommas que ellas cus
taram ú nação. O (rue participo a V. Ex. para sua in
t!'lligencia e cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de .Janeiro f'lll 

:?1 de Dezembro de Hn2.-Antero José Ferreira de BrUo. 
-Sr. Presidente da Província de ........ . 

N. 415.- GUEHRA.- E)I 2~ nr~ oEzEI\lnRo nE ts:~::?. 

Indica as motlilieaçües 1pw se devem fazer nas talJellas mde
nadas pela Cireular de 27 de Setemuro de i831. 

Illm. c Exm. Sr .. - A Hegcncia, em Nome do Impe
rador, reeonhecendo a necessidaJc de serem alteradas 
as disposições da Circular de 27 de Setembro de Hnt~ 
quanto aos mappas de quo ella trata~ Determina o 
seguinte: 

Que o mappa de n.o 1 seja aug:mcntado de tanl;!s 
casas quantas são as classes dos Officiaes, c remettidn 
de seis em seis mezes, devendo imprcterivrlmente ~er 
recebido nesta Se~retaria de E~tado dos Negocias da 
Guerra até o ultimo de Fevereiro, e de Setembro ; 

Que o referido mappa 11. 0 J, quando fôr entregue enl 
Fevereiro, será acompanhado ele relações nominae~, ~~ 
por antiguidades dos OITiciaes das cla~ses, da mes!JJ:l 
fórma que se fazem as relações dos omciaes dos corpo:-;, 
notando~se a arma a que pertencem, e se graduados; 
declarando tambem a Província a que são pertencente~, 
os que não forem da guarnição em que se aeham: (~ 
cumpre prevenir de que, se nas primeiras remessas 
taes relações não puderem vir fonu:disallas em ordem 
t!e antiguidades_, nem por isso deixarão de ser enviada~ 
~lOs devidos tempos. 
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Que os m::lppas de 11. 05 ! a 9_ inclusiv<·, ~erão r~
mettidos annualmente de manc1ra que~~ sua reeepçao 
nesta mesma Secretaria ctn E~tado não exceda, sc~m 
f a I Iene ia ató o ultimo de Fevereiro, recom menda wlo-sc 
mui to ·a exacrão do mappa n. o G, tal qual mostra o 
modelo, não ~·e omittimlo objc•cto algum IJellico, que 
exista na Província, qu{~r em corpos do E\crdto, for
talezas, ou armazenados. 

Por esta occasião l\Iamla tamlwm a Heg-encia, .em 
~orne do Imperador, que as relações de concluctas exi
gidas dos Commandant<'s elas classes pelas Instrucções 
clc 21 ele Janeiro do eorrente armo, que acompanharam 
o decreto da sua creação, dcixl~lll de sc~r por clles 
dadas até ullerior detcrminaç:lo; mas que <~S que d;1o 
os Commantlantes dos corpos ele seis em seis mezes, 
sejam enviadas annua !mente a es La mesma Secreta ria 
tle Estado até o ultimo de Fevereiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- P;.~ l:1cio do H. i o rlo Janeiro 
em 2~ de Dezembro de 1832.- Antero José Ferreira de 
Brito.- SI'. Presidente da Província de .... 

N. ~1n.- .JUSTIÇA.- E)I ~g nE nEZEl\tnno o E 1 s:~2. 

Não compete aos Juizes dP Paz rondarrm as patrnlllas de Guar1Lls 
Nacionaes empregadas no serviço de rondas cujo detalllc ü da 
attribuição da autoridade militar. 

A Regrncia a quem foi presente o officio de Vm. da
tado ue 1l do corrente, ponderando as medidas que 
lhe parecem mais adequadas para regulat· a polida da 
sua freguezia, Manda, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, responder-lhe_, que, não podendo ter lugar 
o que exige sobre o detalhe do seniço das rondas~ 
que prestam as Guardas Nac~ionaes, por pertencer este 
ú autoricl:lde militar respectiva, hem como áccrca da 
communicação do santo diariamente; por não ser da 
compelencia dos Juizes de Paz rondarem as patrulha~ 
empregadas naquelle serviço~ urna vez que Vm. re
conheça não serem sufficientcs as que se espalham pelo 
seu districto , par a manterem a ordem c segurança 
publica, represente o que julg-ar conveniente, a fim de 
:-:c darem as'provideucias '' tal respt'Ílo, arcreseendo não 
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ficar-lhe impecitlo o dit•eilo, que tem de fazer as requi
siçõt~~ cspcciaes da força, que julgar neccssaria~ qu;tndo 
:JS CÍl'ClltnSianeias O exijam para uiligcncias do serYit;o 
publico. 

Deus Gna rd A a V rn. - Pa :~o c m 2D dr, Dez e tnlJru Ll1· 
·1832. -Honorio Hermeto Crn·neiro Ledo .-Sr. ·Juiz d1~ Paz 
~â frcguezia de S. José. 

N. 417.-BIPEHIOo- E:u 20 DE DEZL\mno nE 18:3~. 

Declara que não ha incotupatibllidadc na accnmulação do C<- '1'-

cicio do cargo de Vereador da Camara Municipal com o du, 
empregos de Escrivão do Juizo Ecclesiastico c da Colle(~tori.: .. 

Sendo prrscnte á Regencia o officio da Carnara 1LL
nicipal da vil la de Cantag-allo na data ele ;3 do COI'l'Cllli' .. 

em lfUe partieipa a duvida de dat··ou nüo posse a dou:-; 
Vereadores ele i tos, por serem Esc ri vãns, um do Jnizo 
Ecclesia.;;tico, noutro da Cotlectoria: Manda a nu~sma 
Regencia, em Nome do Imperallor, pela Secretê.lria de 
Estado dos Negocias do Imperio declarar á referida Ca
mara, que, deyendo ser poueo o trabalho dos. mencio
nados em prPgds. não póde em razão disso eonstdcr<~r-se 
a iucompatibiliuad' se mostra havcl-a por algum 
outro motivo. / \ RL 

~alaeio .elo fo ~~- '1aJrJto/.r. . tlc 
1832 o - Ntcol ~ Peretra de Canízlf!r . guetro o 

~
'· ()-'~o', 
c., ~ \ 
~(J .;p.. \ 
''-. <· -p \ 
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