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(:Ol.JT~ECÇÃO DAS LEIS 

DE 

DECRETO DK 4 DE JANEIRO DE 4834. 

Eleva a 400$000 o ordenado d~ professor da cadmra public'l 
de P.rimeii·as lcLras da Fregtvzia de S. João Baptista da 
L:~goa. 

A Regencia Permw '''lte em Nom~ do Imperador 
o Senhor Dom Pedr~., l~ por bem elevar á quantia 
de 400$000 o ordenau'"' de 200$000, com que por 
Decreto de 27 de Abril de 4832 foi creada a cadeira 
de primeiras letras da Freguezia de S. João Ba
ptista da Lagôa, dependendo porém este aug-mento 
da approvaçao da Asseinbléa, Geral Legislativa. 

Antonio Pinto Chkhorro" da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha enten.dido, e faça execu~ar com os. despa
ehos necessarws. PalaCio do RIO de Janetro em 
quatro de Janeiro de mil oitoceutos trinta e quatro, 
decimo terceiro da Indepoodencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SiLVA. 

JoÃO BRAULlO MONIZ. 

Anton~o Pinto Chie/torro da Gama. 
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DEf:RETO DE 111 DE JANEIHO DE 183L 

Heforma a Administração das Intendenci:ls, e At·scnaes de 
Marinha do T mperio. 

A Regencia ~m Nome do Impt:~rador o Senhor 
Dom Pedro H, ern vírt1Jde da autorizaçüo que pelo 
arL. 46 da Carta de Lei de R de Outubro dt> 'I R~~;1 
lhe foi concedida, DccrC'Ia : 

TITULO J. 

DA INTE"\"DE~CI.-\ E INSPECÇÃO DO AHSE~,\ 1. nA )L\IU~HA no 
!tiO DE JA~EIHO. 

lntenrlf'ízeia. 

Art. L o Haverú nesta estariío um Intenclcn te, o 
qual perceberá o ordenado~ annual df~ 2.:!~00$000 , 
incluido nesta somma qualquer· outro Yencimento 
que possa ter pela Fazenda Publica: dous Eserivücs, 
eada um dos quaes l.erú I :000$000 lHH' anno : um 
Jlortciro eorn 3GOSOOO, ~ um Contimw eom iHOSOOO. 

Al'L 2. o A Pagado ria let'Ú u 111 Tltcsourci rn Pa
gador, o qual vencerú annualmeutc ,, :fiOOSOOO. E:;!(~ 
tt•rú um Fiel, por elle proposto ao G<werno, e por 
fJUern ficará responsaveL O Fiel purccbcrú. '~oo~ooo 
annualmente. 

Haverá um Esceivüo da Pagadoria que• n~ncerú 
SOOSOOO pol' armo. 

Conlado;·ia. 

Art. 3." .\ r.ontadoria será composta de um Ccm
tador com ~1 :600$000 de ot·denado annunl: um pl'i
Jl).ciro Eseriptur·arlo eom '' :000$000; quatro segundos 

) · '·ditos com liOO,I;OOO rada um; quatro lPrrniros ('om 
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400S000 cada um; quatr·o Praticantes a 2iJ0$000; um 
Cartorario com 320$000; um Porteiro com 320$000; 
e um Continuo com 200$000. 

Almoxarif'aclo. 

Art. 4-. o ~\s se te -classes do . Almoxarifarlo serão 
d'ora em dia11te distribuídas em quatro secções, 
cuda uma das quaes terú um Almoxarife e um Es
crivão vencenuo cada um delles o ordenado annual 
de 1 :000$000~ 

Haverá dous Ajudantes, que substituiráõ qualquer 
destes Alrnoxarifcs, ou Escrivães, e que poderão 
ser mnpregad.os em outro seeviço, para que sejão 
reputado·~ háb~is,.~,Çada um dos AJudantes terú por 
anno 500$000. 

Haverú mais um Escrivão encarregado dn e.scri
pturação das officinas, c que perceberá ,1:000$000 
cada anno, e um Comprador que vencera 800$000. 

Art. 5. 0 Todos estes empregêldos, ú excepção do 
Comprador, terão direito a accesso. nas differentes 
repartições de que se co !I! põem ~ Administração do 
Arsenal da Marmha na Corte; nao podendo entre 
ellcs haver preferencitt, além da que deve resultar 
de seus serviços c capacidade. 

Inspeccão do Arsenal. 

:\rt. 6. o Haverú um Inspecto'r ~qüe será sempre 
Ofl}.cial Superior de Maeinha, o qual, além do soldo 
tle sua patente , vencerá o ordertado annual de 
1 :600$000, e terá dous Ajudantes, tambern Officiaes 
de Marinha, cada um dos quaes, além do seu soldo 
perceberá 600$000 cada anno. 

Haverá um Secretario da Inspecção que vencerá 
600$000 por artq.o; tres Apontadores com 500$000 
cada um; um prnneiro Constructor com o ordenado 
de 880$000; um segundo Constructor com o de 
720$000; um l1 ntr·ão-Mór com o de 60&$000 , alé1n 
do soldo de sua patente, se fôr Official da Armada; 
um Porteiro eom 240$000 e seis Guardas, e Cabos 
da Ponte, que terão vencimento só nos dias em que 
estiverem em etfectivo serviç.o . 



TITULO li. 

DA llUENDENClA I lNSPECÇÃO DO ARSENAL DA ~fARINHA 
DA BAHIA. 

Da Intendencia. 

Art.. 7. 0 Haverá um Intendente, o qual será Ulli
cial Superi~Jr de Marinha, e que pereeberá o ord(~
nado annual de 1 :400~000, alé1n d0 soldo de sua 
patente. Terá um Escnvão da Intendencia. que v•~n
cerá 800$000 por anno. 

Haverá um Porteiro com 300$000, c um Continuo 
e Amanuense com 280$000. 

Pagador-ia. 

Art. 8. 0 Haver<.\ un1 Thesout·eiro e Pagador eotu 
o ordenado de ,, :000$000, o qual terá um Eserh iw 
do seu cargo que vt~ncerá 800~000. 

Gontador-z:a. 

Art. 9.0 Haverá u1na Contadoria, que será corn
posta de um Contador com 1 :000$000 de ordenado, 
un1 primeiro. Escripturario com 700$000 , um sn
gundo com .50~$()00, e dous Praticantes a 250$000 
cada um. . · 

Alíjw~1.·w·i(ado. 

AI~t. 1 O. As cinco classes do Almoxarifado que ora 
existem ~e.rão distribuídas em duas secções, cada 
uma das· quoes terá um Almoxarife, e um Escrhüo 
com t> orâenado annual de 1 :000$000 cada um. 

Haverá um Ajudante que substituirá, em legitínw 
impedimento, a qualquer destes empregados, e per
ceberá o ordenado annual de 500$000. 

Haverá tambem um Escrivão das officlnns qw_: 
f cC vencerá ·g-60$000 por anno . ... 



Art. ·11 .. \ lO! los estes (;ltlpregadus flcàu extensivn:-', 
tw Arsenal ua Bahia, as disposições do art. 3.0, 
tit. 1. o 

Art. 1·2. Haverá de mais um Comprador dos ar~ 
mazens, que vencerú por anuo GOO~OOO. 

Inspec::üo . 

Art. ~13. Haverá um Ajudante da lnspeeçào, que 
será Official da Armada, o qual vencerá o ordenado 
annual de 600$,000, além do soldo de t3Ua patente; 

· dous Apontadores co111 4:00$000 por anno cada ~m: 
dons Constructores, o primeiro dos quaes tera o 
ordenado de 800~t)00, e o segundo o de 750$000 ; 
um Patrão-"Mór eom o de G00$000, além do soldo 
Lle ~ua patente, se~ rôr Oílleial da Annacia; um 'Por
teiro, que vcncl~rú :tt10~000 cada anno, e seis guar-
das ou Cabos da Ponte, que só terào vencirnento 
!los Jius em que estiverem em efl'ectivo scrviç;o. 

TITULO IH.-

Art. 1 L lJs A rseuaes das Províncias du Pará c 
Jleruambuco serão d'ora em diante regidos pot· um:~ 
Administi'a~~ão composta de um Inspector, que serú 
sernpt·e Ofíicial Superior de Marinha , e vencerú 
800$000 por anno, além do soido de sua patente: 
nm Secretario do Inspector corn 6008000; tun Almo
xariJe, o nm EseriYão do seu enrgó', cmn o orde
uado de 600$000 e a da urn. 

Cadu -urn destes Arsenaes terú mn Porteiro, qw!. 
vencerá por anno 120$000. 

Art. 10. Haverá mais em catü estas Peo-
Yir~cias um Patrão-Mór com o ·d~t>J( . OO~OOU, 
aleq1 do soldo de sua pnter e, fM' f't1t·lt0f:;ç . de~ 
Marmha. * ~'à '·, 

~' ~t:?' 

~: .., ' =- . 
.:... ~ 



- G --

TITULO IY. 

DAS PlWYINCL\S DO )lAHAl\JlÀO, SANTA CATHARE\A, 

E RIO GRANDE DO SUL. 

,\rl. ·I G. Em eada uma das Províncias do ~Jal'a
uhão, Santa Catharina c Rio Grande do Sül haverá 
um Almoxarife, tendo de or·denado 500$000 cada um. 

Art. ,17. Haverá ma i~.; em cada urna destas p m
viucias um Patrào-Mór com os ordenados~seguint2~: 
110 Maranbào 600$00G, em Sa11:ta Cath~rh1a 260!lnou, 
c no Rio Grande do Sul 300$000. 

TITULO V. 

DAS l'ROU.l\UAS DE S. PAULO, ESPllUTO SANTO, SEiU~tPE, 

.\.LAGOAS, JlARAHYBA, RlO GRANDE DO NORTE E CEAIÜ_. 

Art. ! B. H;_1\'t~rú UIH Patrüu-?llór utn ewla uma tit•s
las Provincias com_ os seguintes ordenados: o <hJ 
Porto de Santos, na I)•·ovincia de S. Paulo, 4-00~NOO, 
nlém do soldó <la patente, se fôr Ofllcial da Arnwtb: 
o da Victoria, na Provincia do Espirito Santo, 260~ono: 
o da Cotinguiba, na Provjncia de Sergipe, tOOf~OOO: 
o ele Jaraguá e Pajnssnr<1, na Pmvineia das Alagon..;, 
360$000;. o da Parnhyba 80$000; e do lUo Gru: · 
do Norte '120$00,0; O~} do Ct~ará 320$000 · 

TITULO YI. 

DJSJ:>OSl{{ÕES GEHAES. 

Art. 19. Os Pagadores e Almoxarifcs preslutúú , 
caua um de per si, fiaw.;a idonen, e abonada tAln
forme as Leis que isso regulão, do Vi' lot· de 1 O por 
um de ordenado. 

Art. 20. Fieiio abolidos os lugares de AlmoxHril'c, 
dos Armazens na Bahia c Uiu de Janeiro, c o:::, Al-
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moxarifes das· Secções ficarúõ immediatamente res
ponsaveis pelos generos, que receberem, e pres
taráõ contas no fim de --cada anno na respectiva 
Contadoria da Marinha. 

Art. 21. As matriculas dos navios do commercio 
passaráõ d' ora em diante a ser feitas nas Mesas da 
arrecadação das diveesas rendas do~ portos d'onde 
houverem de despachar-se taes navios; e nos lu
glares onde não existirem essas Mesas seráo feitas 
'pela Autoridade Policial. · 

Art. 22. Ficãó abolidos os emolumentos nestas 
repartiçõe-, , ·qualquer que seja a natureza delles. 

Art. 23. Todos os empregos , nesta repartição 
oféados, tcrào sómcnte a natureza de méras ser
ventias, _amoviveis_ pelo Governot quando este julgar 
que os ·respeétivos empregados não cumprem com 

·seus deveres. 
Art. 2L Fica derogado o Decreto de 27 de Setem

br<? de '' ~28, .q~e. concedeu graduações militares, 
tm1formes, e dtvtsas aos ·.empregados na arreca
dação e contabilidade de FazeHda ela l\1arinlm 
excepto p0rém na parte relativa aGls Ofilciacs cl~ 
Fnzenda de embarque. 

Art. 25. Os Empregados, que não forem contem
plados na presente reforma , serão aposentados 
eom o ordenado por inteiro , se tiverem mais de 
25 annos ele serviço, diminuindo-se o ordenado pro
porcionalmente aos que tivere"tn menos·. 

Joaquirn José Rodrigues Torres, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperadtlf, Ministro e Secretario 
de Esta:Clo dos Negocios da Marinha, o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos ne
cessarios. l)alncío do Rio · ele Janeiro em onze de 
Janeiro de. mil uitoeentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independepcia- e do Imperio. 

rRANC1sco nE LmA E SILvA. 
JOÃO BRA ULIO M ONIZ. 

Joaquim José Rodrigues Tor·res. 

Cumpra-se~ registre-se. Palacio do Rio ele Janeiro 
etn ·18 de· Janeiro ele 1834.-Torres. 
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DECRETO DE ·13 DE JAJ\ETRO DE 4 83L 

Dá Regulamento para o~ Arscnaes da ~farinha do Imperio. 

A-Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro n, em virtude da autorização que pelo art. 4G 
da Carta da tei de 8 de Outubro de 1833 lhe foi con
cedida, Manda que nos Arsenaes de :Marinha do Im
perio do Brasil se execute o Regulamento que com 
este baixa, assignado por Joaquim José Rodrigues 
T~wres, do Consel.ho de Sna Ma~estade ll!lperial, M!
ntstro e Secretano de Estado nos NegóciOs da Mari
nha,. que assim. D tenha ~o tendido e faça executar 
com os despachos necessariõs. J?alacio· do Rio ·~de 
Janeiro em treze ele Janeiro de 1nil oitocentos trinta 
e quatrõ, deeimo tm·cciro da Independenr.ia e elo Im
perio. ~. 

FnANCisco DE LmA E SILVA. 

loAO RHAUUO MONIZ. 

·!o'à~)ti1n José Rodr·ig1tes TOí'i'fS • 

. . v\· .I ·. . . . . . 
Cumpra-se o regr~ '.:kSC; Palacw doRw de JanAIJ'o 

em ·18 de Jancien fle,.ld:3L-TorJ~es. 

Regulamento tmra os Arsenaes da ltlariuha «1o lmperio 
. tio Brasil, ·mandatto executar. pelo Del~rt~to desta tia ta. 

TITULO I. 

DOS Ei\IPRIWADOS . DA ·JNTENBENCIA E ESTAÇÕES SUBAL

TERN.<\.S, E DOS DA INSPECÇÃO DO ARSENAl, DA 1\IARJNHA 

DO H lO JANEIRO. 

CAl'lTULO I. 

DO INTENDENTE. 

AI't. ~.o Ao Intendente da Marinha, como ehefe e 
principal responsavel, ser~o subotdin~dos todos o.s 
Empregados na Inl\mdencJa, Contadorw, Almoxar1-
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fado e suas dependencias. São suas pr~ncipaes ín-
cumbencias e obrigações : .. , . , . 
• 1_. a J?irigir e)lscalizar a receita e despeza,dq,.t:enar

tlçao, Inspeccwnando a arrecadação e contan1hdacte 
della, v~la!JdO na boa e prompta execuçãq ~as Ieis, 
destç ~legu~ento, e das ordens. que r~gulao a sua 
adJnimsttqçao. . · . • . . . . 

2. 11 Fazer a devida applicação das som mas decretadas 
pela Lei do Orçarw:;nto, conforme a disb'ibuição feita 
pelo Governo, e cu1dar no provim.ento dos arrp.azeus. 

3. a E~ecu t~~ e. fp~el; .. ·~Xe.<mt(lf t()cijiS ~~~ o:roe~s' tpw 
lhe forem . d1rtg1das pelas competent<:~s a.;u.tondade:-;, 
pres.ta.r as informações. que delle se exigirem, deferir 
aos. r~~querimentos das partes, e ~~i dar P.o ex_pedienlc 
das.:co:u&ªBinec.essar:~a.s:..::''~J :i'·,:.;·.~.;,.Jz; ;·'.dis.:; .~- •... : , 
~La Or,qenar: ao~ ~~us.suliQl'ÜIU,a:do~f< ~qqo .quanto 

for relativo ao set'VIÇO. . ' · .· .. 
5.a Tomar juramento r posse a todos os provi-

dos nos empregos que I ~ito ;.;ubalternos. 
6.a. Màndar abrir ass;•ntarnento t' fa7er os respeeli·· 

vos abonos, ávista d~ Diplomas, v 
todos aquelles que !1 ·, · tle :;t'll:' 
vencimentos por e:,; i.' ,,,., 

7. a Mandar passar ,, 
pedirem dos hvros, doeurncu, 
Estações que lhe são subalt;•.nJP .. 

''Ítl:'H3~~ qLt: SI· 
-~(.:. papeis 

s.a Propor ao Governo, no c~~~ 

pessoàs que lh_e parece~~n1 apt(l~ pD '·:· 
Contador, Escnvão da Int.end~nc1a,. Tllc::·';u n31t ,_ 
g~dor, Escriv~o do seu cargq,.Almo~~.rit'e~,. ·~~E·· 
vaes das secçoes _dq Aynox~t;Ü'}~Q, seus a.JUOP 
Comprádor, Escr1vao, êl~s Offi.Cinas, Apont~1dore~ 
Arsenal, Porteiro e Contnmo da lntendenCia~ 

9.a N01near para :servil'int~rin.muen~e,JJa n~lta uu 

~~~)i~tffi'Jft~~i~-e~eqa~\lf~~~(~~f~es~~Yfã~!,lJ~~e~~1~t;~ 
do Almoxarifado pela fórma que julgar mais util ao 
serviço. .. 

1 o. Intervir na Proposta dos que devem ser pro
vidos n0s lugares, que ao Contadqr COJ?pete pr~)P:~~r. 

,11. Prover. os lug~res _q~,Çopnp.tssarws e Escrn· aes 
extraordinarws, e D1spenselros da Armada, e o;~ de 
Moços e Guardas dos Armazens, ou outros qn<O!.e::;-
quer dos q\le .~~o tef!l J?i:plot,na ~wperia..h . . . 

12. Noméar,'~,oR, ,propos~a do Co~~t~dq~,~GW?HUlssa
rios. Escrivã,es e D1spense1ros .que nouverem de c.;m
bar~ar rios navios da Armada·: , 

LEIS DE 1831. l' ARTE li, 



4 3. Rubricar todos os livros de arrecadação de 
fazenda não só da Intendencia, Contad0ria, Pagadoria, 
Almoxarifado e Arsenal, como das embarcaç.ões da 
Armada. 

Art. 2. • O Intendente poderú conceder licença por 
oito dias, em cada quartel, aos empregados seus su
bordinados, quando de tal licença não resulte incon
veniente ao serviço. 

Art. 3.0 O Intendente não poderá fazer compra de 
generos e materiaes, para fornecimento dos arma
zens, senão na Mesa da Intendencia, e perante os 
Escrivães della, precedendo, sempre que ser possa, 
annuncios publicas para eoncurrencia de vendedo
res, por meio da qual se procure, quanto fôr possível, 
a melhor commodidade da Fazenda Nacional, lavran
do-se termo, por onde conste não só esta diligencia, 
como o preço e qualidade dos generos. 

CAPITULO li. 

DOS ESCRI'· ÁES DA lNTENDENClA. 

_.~.vães da Intendencia, além do tra
·'-'s fô~ distribuído pelo Intendente, como 

~g·ar conveniente, compete : 
'I: o tavrar. todos os Despachos, Portarias, Ordens e 

mms expediente da Intendencia. 

Arl ' 

2.• Lavrar e subscrever os Termos de compras de 
generos, vistorias, fianças ou outros quaesquer. 

3.• Passar mostra mensal ao corpo de Artilharia da 
Marinha, e de armmnento e desarmamento ás em
barcações da Armada, como delegados do Intendente. 

CAPITU I... O III . 

DO THESOUREIRO PAGADO~. 

Art. 5. o Ao Thesoureiro Pagador compete: 
1. 0 Receber todas e quaesqucr quantias pertencen

tes á repartição da Mari}Jha, ficando por ellas respon
savel ao Thesouro NaciOnal. Estas quantias deveráõ 
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ser recÔlhidas em um cofre de duas chaves, ficando 
urna ~m seu poder, e outra no do Escrivão do seu 
eargo. ::: > Fazer os pagamentos ordinarios e extraordina
rios da repartição, em virtude. de Portarias ou des
p:_1.ehos do Intendente, e perante o Escrivão do seu 
cargo. . . _ •. · . 

:l." Agenciar o desconto de escriptos; da Alfandega, 
e troca de notas de grande valor por outras menores, 
proporcionadas aos pagamentos. 

4. o ,'fer>c().roo P~gad,or Unl~ con!ll particular, que 
ba!tuicearfl_toctó$_ os.tres ·mezesna.torttadoria da Ma
rinha, praticando-se_o.niesmo com a de Thesoureiro, 
e prestando em seus devidos tempos as respeétivas 
contas nas. cOinpetel}tes E~ta~ões. . . _ . 

Art~ &.! .4<tJ .. t~l . ~-t~~o~ri) ·rar.adpr ·cumpre 
exerutar as ordens deste, a quem substttutrá em seus 
imf.V>.dimentos. 

f.APITULO IV. 

DO ESCRIVÃO DA PAGADOR1A. 

ArL 7.0 Ao Escrivão da Pagadoria compete fisca
lizar a receita e despeza do Tb,esoureiro Pagador, 
fazer a_co __ m_pe_ tent_e __ . esc __ r_.iP_ tur_ll __ ç_._<ão __ ~ pr_oc_ e_ de_ r aos re
censeamento~ e ~~tr~htr __ QS balanços. nos devidos 
tempos. - · - · · 

DO CON'f.\.DOR DA MARINHA. 

:\r L 8. o O Contador da Marinha é o chefe da Conta
doria e o responsavel pelos trabalhos della, e conse
guintenlente lhe serão subordinados todos os seus 
empr·egados, pelos quaes. distribuirá o serviço como 
lhe uprouver; tendo sóinente em vista o m~lhor e 
mais prompto expediente das partes, e. o bem da Fa
zenda Nacional. 
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Art. 9. 0 O Contador é immediato ao Intendente, e 
quem·o substitue em·seus··impedimentoS;• e é subs-
tituído pelo 1. o Escripturario. · 

· ArV. •4•0> Compete ·ao· Contador•: 
4. o Como I~iscat da Fa;zenda desta repartição, inter

p6T @ seu pareceP em -todos os negoe:ros que··disse
rem respeito á arrecadação da mesma :Fazenda·~ .. 
. ~2~.P<Bxooutar e·fazer executar na Contadoria todos 

os 'da51*\chos. e ordens db Intendente co1n a maior 
exaccão. · . · · .· ·. · 

3.0 ~Dirigir einspeecionar o exame de todas as con
tàsqü~ teem de ser pagas_ por esta repartição. 

·l~l!~uar, com approvaç~o doüoverno, o ~ystema de 
escripturru;ã-& qu~sê deve~~r: pa O<Jntadaria, Pa-
gadoria, Almoxarifado ·e. Arsenal. · 

tf.~ Verificar os titulos ou documentos da divida 
passiva, ·e~aiJr.lÍn~r;· eateular ·e fiscalizar tudo ql.le fôr 
concernente á receita e; despeza da repartiçãO. 

6. o Legalizat· a despeza dos Almoxarifes, e forma
lizar mensalmente os resumos del!a, na fórma pre
scripta pelo Alvará de 3 de .Jrn1ho de 179:L 

7. 0 Propor, no caso de vacatura, os que devem oc
cupar os lugares de Escripturarios, Praticantes, Car
torario, Porteiro e Continuo da Contadoria, Commis
sarios, e Eserivães da Armada. 

8. o Propô r ao Intendente, por termo regulado pelas 
datas das quitações de suas contas, os Commissarios, 
Escrivães e Dispenseiros, que houverem de embarcar 
nos narvios da Armada. 

Art. 'H.' O Contador apresentará ánnualtnente, até 
fim ·de Julho, o balanco g~ral do anno financeiro 
anterior, mencionando "cada um dos artigos da des
peza, e mostrando o estado da diviua passiva da 
repartição: .. 

Art. 12. O Contador párUéipará ao Intendente, o 
mais tardar até ao dia 5 de eada mez, o estado da 
escripturação da Pagadoria, Secções do Almoxarifado 
e Arsenal, rel&tiv.ilmante. at.Lme.z findo. 

Art. 13. O Contador, nos primeiros tres mezos de 
cada anno financeiro, fará tornar as contas do Paga
dor e Alrnoxarifes do: que recc.hêrão,.~e .despendêrão 
no anno ~1t~rior. Igualmente fa1~á tmnar ns contas, 
o mais tar~ar,.dous :mt>zes depois de seus desem
barques aos Cütll.miss.arios, Dispenseiros, Cirurgiões, 
Boticarios, ou Dutrq.~.quaesquer pessoas que recebe-
rem gen~rDs ou dinheiros da, repartição. · . 

Art. 14. Na Contadoria, na fórma das Leis em vigor, 



terão exerc1c10 effectivo todos os Commissarios e 
Escrivães do nu meto rla. Armada, por quem o Con
tador distribuirá o trabalho para que os julgar aptos. 

Art. 15. Na rnesma Contadoria se registraráõ as 
I~eis, Decretos, A vi~;os c mais ordens que baixarem á 
lntendencia, assim como as Porlnrias que lhe forem 
expedidas pelo Intendente. Igualmente serão ahi 
registt·adas todas as patentes dos Officiaes da Armada 
e Artilharia da Marinha, Titulos e outros quaesquer 
diplomas dos empregados que por esta repartição 
houvcrr·m de ser pagos de seus vencimentos. 

CAPITULO VI. 

DOS ESCRlPTt!llARIOS E PRATiCANTES. 

Art. 16. Os Escrioturarios esereveráõ indistincta
mcnte em iodos os'lívros, á cxcepção do diario e livro 
mcstrl\ os quaes estarào a eargo de um só .. Farão 
i~1,·mdmente todo o expediente~ e traballws que lhes 
f'on:l·l urdcnndos pelo Contador e debaixo de sua 
1" -

UU'CíTéJO. 

_\ rt.~ i 7. Os Pnüic<..lntPs coadj uvaráõ aos Eseriptu
rarius, pre~tando-se no mais serrieo que lhes fôr dis-
tdhllido. ., 

CAPITPLO VII. 

DO CARTORAHIO. 

"\rt. ~IR. O carlorio ela Contadoria é o arehivo geral 
da n_·p<l rtiç;iw, onde dt~vcrn ser depositados commoda 
e segui'am<~nte os livros e papeis findos tle todas as 
dim~renies Estaçües ela arrecaclaç~ão da Fazenda da 
l\Iannha. 

A l't. 19. O Cnrtm·ario receberá tudo quanto existir 
llo cartorio por um inventario, que será feito por 
qualque1· dos Escripturnr:os da Contadori:J, que o 
Contado:· nontC'[í.l', :' nD q;_;;ü se lhe er)ntinuaráõ as 
enrgas dos lhTos e pap-eis que no futuro receber, 
devendp tanto estas cargas, eomo aq1telle inventario 
sm· nss1gnn<lo por mn h os. 



. Art. 20. E' _da obriHação do _Cartorario ter todds o:-; 
1t~ro~ e papets que flcão debmxo da sua guarda, com 
a md1cação da Estação á que pertencercrn, e corn os 
respectivos inventarios, fazendo relar.ões segun~Jo a 
ordem chronologica e numeriea, e mil.is declaracóes 
pre~isas para con~ecimento da rnateria de que ê!Ies 
tratao, o das Estaçoes a que per·tencem, regulancL-se 
para este fim pelas instt·uceões que lhe der o C1JHta-
dor da Marinha. ·· ' 

Art. 21. O Cartol'ario entreg;ará para a Intendr~ncin 
e Contadoria os livros e papeis que fót· mister ex;~uJi-·
nar, passando recibo os respectivos Porteiros vm 
protocollo para este fim destinado. 

CAPITULO VIU. 

DOS POIITEIROS DA I~TIDS"DENClA E CONTADORlA •. 

Art. 22. O Porleil'o da Intcndeneia, que tambnm {' 
Hea sendo da Pagadot·ia, o o da Contadoria, além dr·:-
ineumhencias que em todas as rcp~rtiçôes. são c. nt~l ·
muns a estes ernoregos, terão um InventariO e suí ,.~o 
responsareis por~ toda a mobilia c utensis da ca:-;<l. 

CAPITULO IX. 

DOS CONTINUOS. 

Art. 23. Os Contínuos substituem os respectivos 
Por_teiros em seus impedimentos, e s~o i,ncumbi!Ios 
de levar o expediente e cartas de officws as Esta~:~ 1 ~'S, 
e pessoas a quem se dirigem. 

CAPITULO X. 

DOS AL1IOXAHIFRS DAS SECÇÔES. 

Art. 24. Os Almoxarifes das Seeeõcs do AlmoXt~l'l
faclo nada poderão receber, nem dês pender sem dus
pacho do Int(•ndenlr, e sfln ohrigados: 
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1. o A responder portodos os rnateriaes, Inantimen
tos, ou quaesquer generos que se recolherem aos 
<!rmazerl's de suas Secções, e lhes forem debitados, 
1 ~ara o que assist~ráõ. ao peso, medida e entrega 
d elles, e a sua salnda. 

2.8 A dar contas todos os· a:nnos na Contadoria da 
Marinha do que houverem recebido; apresentando 
pata este fim os livros e documentos que legalizem 
sua receita ,e d~spez().. 

Art. 25. Os Almbxarifes não poderão receber nem 
despeQder cousa alguma por balanças, pesos e me-
didas~ rtue não sejão ,?feridas.: ·.. . 

Art. 26. Os Altnoxartfes serao responsave1s pelos 
mantimentos e outros generos, que por sua negli
gencia se corromperem n()SRCinazens: elles deveráõ 
portanto e:ratninar drntiámênte o estado dos mesmos 
generos, e achando-se que algum indica corrupção, 
participar logo ao Intendente, a fim de que este 
mande proceder á sua venda, ou lhe dê destino, não 
se Jhe levando em conta aquelles que se acharem 
eorruptos, sem que tenha precedido esta diligencia. 

CAPITULO XI. 

DOS ESCRIVÃES DO ALMOXARIFADO. 

Art. 27. Os Escrivães .do Almoxarifado ~ão os tis
caos por parte da Fazenda Naeionnl nas respectivas 
Secções, e con1o taes obrigados a assistir a todas as 
entra.4.A~ J~.·-~ª-hi.Qas ~e genero, não consentindo que 
nenlfiiftl':_sü · rec;e~,, p~ln q~spend~. sem despacho do 
Intendente, competindo.;..lfies portanto: 

1. • Fiscalizar e fazer o lançamento da receita e 
despeza do Almoxarifado. 

2. • Lavrar em livro proprio os termos dos generos 
que forem comprados pelp Intendente, e daquelles 
qu~ por qualquer fórma entrarem para os armazens, 
declarando a qualidade approvada pelos peritos, os 
quaes assignaráõ. · . 

8 . ., Ext.rabir dos livt·os de receita os conhecimentos 
em forma que deverem ser exhibidos, .e fazer toda a 
rnaís escrivtut~ação precisa em· suas Secções. ·· 
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CAI,ITULO XII. 

DOS AJUDANTES DOS AL!IIOXARIFES E J<:SCIUVÃES. 

Art. 28. Compete aos ajud::wtes substituir em seus 
legitimas impedimentos aos Almoxarifes e Escrivães; 
podendo ser empregados pelo Intendente em outro 
qualquer serviço para que os julgue aptos. 

CAPITULO XHI. 

DO ESCRlYÃO DAS OFFICINAS. 

Ar!. 29. Ao Escrivão das o111cirws pertence: 
'1. 0 A escripturaçã~) ~los livros de receita c despeza 

de cada uma das oflwmas do Arsenal, ern que debi
tará as materias primas, que cada um dos Mestres 
receber pelos valores designados no Allnoxaril'ado, 
e do que extrahirá conhecimento em fórma para a 
despeza elo Almoxarife e creditará as olJras novas 
que entregar manufacturadas, eomo producto de 
tacs ma~eri~s com decla~ação dos pre~:os, por que 
ellas ficao a }fazenda NaciOnal. 

2. o Balancear no fim de cnda mcz a conta de cada 
uma das oíllcinas, cujos saldos deveráõ ser reeolhídus 
ús respectivas Secções do Almoxarifado. . 

iL o l''azer todos os pedidos dü generos preeJsos 
para cada uma das oflicinas, ~~xtri•maudo wiueile:~ 
que forem exigidos para obras nov;ls, dos que í'uruill 
para eoucertos. 

4. a Fazer as guias de reme:5sa das obras novas para 
o Almoxarifado e dos saldos mensaes. 

CAPITULO XIY. 

DO CO~IPRADOR. 

Art. 30. q Comprador.s~rá encarregado de fa~er as 
compras nuudas, e sernra como ag·enle para nlfor
mar ao Inten_çJcnte do estado do mercado, aprcsen
tandô as amostras c preço dos gcmcro~ que cllc pre
tenckr comprar, 



CAJllTl'U) ~\'.; 

no L\SPECTOH UO A 11:-;Ei\.\1.. 

Art. 31. O Inspcctor do Arsena~ é ao m.csmo tempo 
encarregado da policia do porto, e compete-lhe: 

t .0 Inspcccionar c dirigir os concertos, e construc
ções dos navios da Armada, o apparclho e preparo 
dos que se tiverem de arma r, e bem assim os mais tra
halhos que no Arsenal se houverem de fazer c cuidar 
nas emba.rcaç.ões desarmadas, transportes e correios 
para o que lhe serão subordinados o J>atrão-mór, 
Constructores e mais individuas empregados no Ar
senal e em ta'Cs embarcações . 

2.0 A inspecção des pharócs~ cujos empregados 
lhe ficão d ora em diante subordinados. 

3. o Propor os que no caso de vacatura, julgar aptos 
para preencherem os lugares de Ajudantes da Ins
pecção, Secretario, Constructores, Mestres, c todos 
os outros que lhe são subalternos, assim como o de 
Patrão-mór, Officiaes marinheiros, Porteiro do Arse
nal, Cabos da Ponte, Patrões e Guardas. 

4·.° Komear para servir interinamente, na falta ou 
impedimento de qualquer empt·egado, aquelle que o 
Jeve substituir. 

5. 0 Nomear para embarque os Officiacs mm·inheiros 
e artistas, aquelles sob proposta do Jlatrão-mó1·, c 
estes dos Mestres respectivos. 

G.o Prover os lugares de Officiacs marinheiros su
pranum erarios. 

Art. 3~. O Inspcctor do Arsenal terá grande cui
dado, e obrigará os officiaes que nelle teabalhüo, a 
que ensinem aprendizes. 

Art. 33. E' da obrigação do lnspector mandnr as
sistir com todo o preciso, e com a maior brevidade, 
ás embarcações de Guerra Nacionaes que se acharem 
t)m perigo, assim como todos os navios nacionacs e 
estrangeiros em iguaes eircumstanciasl. pagando 
~lles as despezas dos objeetos consumi elos, e o sala rio 
da gente que em tal auxilio se empregar. 

Art. 3.L O Inspector do Arsenal terá a moior vigi
lancia, e não consentirá que os Capitães ou Mestres 
das embarcações lancem ao mar o lastro no lugar do 
ancoradouro, determinando o sitio em que o dm·pm 
fazer. 

!.EI~ Pf tR:H 1'.\HTF H 
,, ,, 
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Art. :15. O Inspector l'esidirá de dia c de noite no 
Arsenal, para o que se lhe darão casas para sua lwn:
t3ç.ão e de sua familia. 

Art. 36. Além destas obrigações competem wai"" 
ao Inspector as que vão implícitas nos capitulos do!-: 
seus subordinados. 

CAPITULO XVI. 

DOS ~JUDANTES DA l~SPECÇlO. 

Art. 37. Os Ajudantes do Inspector o substitui rú ú 
em seus legítimos impedimentos, e exccutaráõ n fil:· 
rão executar o que por elle lhes fôr determinado. 

Art. 38. Pertence aos ajudantes da inspecção, eon
forme o detalhe e distribuição, que fizer o Inspectur · 

Lo Activar os trabnlhos do Arsenal, inspccciona~HJ~~ 
as respectivns officinas. 

2.0 Assignar os pedidos das officinas c as guias dn~ 
remessas ôe obras, que o Inspector rubricará. 

3. o Conferir a feria dos operarios, tanto com n 
ponto geral do Apontador, como com os parciaes d~);-\ 
Mestres. 

4-.0 Assistir ao ponto dos operarios que deverú ~\'i" 
infallivelmentc feito de rnanhà c de tarde. 

CAPITULO XVII. 

DO SECRET.\RIO DA INSl)Eq,:Ão. 

Aet. 39. Ao Secretario do Inspector, além do tralla
lho de escripta, que por elle lhe fôr distribuído, ttLnl
\)re lavrar todos os despachos, portarias e mais •1r
dens; dirigir a correspondencia com as difl'erenti'.:;; 
Autoridades e todo o mais expediente da Inspect,:üu. 

CAPITULO XVIII. 

DOS APONTADORES. 

Arl. 4.0. Os Apontadores do Arsenal, segundo a dts., 
trihui\ào que llws fôr ft>ita, e na fJUal se proPurar:'l o 
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mais possivel a necessaria ignaltlade, apontar áõ de 
nwnhã c de tarde todos os operarios do Arsenal, 
iw.:lusive Mestres, Contramestres, ~landadores, Ma
nnheiros do troço, e da casa das velas, Remadores 
dos escaleres, Cabos da ponte, Patrões, Guardas, 
Fnítores e Serventes. 

Art. 41. Os Apontadores formalizaráõ as ferias 
mensaes, que devem ser entregues na Contadoria da 
\ladnha, o 1nais tarde até o dia 15 do mez seguinte, 
~~ nssistiráõ com os Mestres das respectivas officinas 
ao seu pagamento. 

Art. 42. Os Apontadores terão tantos livres quantos 
forem as oflicinas, que cada um houver de apontar, 
e nelles matricularáõ todos os operarios respectivos, 
mencioWJ.ndo além do nmne, naturalidade, residen
cia e mais: J.!ígufn't~a~,-\@ :cada~ um ,o~rario, a 
dula. de sua admissão, a &dem por que foi admittido, 
jornal,que se lhe arbitrar, licenças que obtiver c 
faltas· que CÇ)mmette-r. 

CAPITUtO XIX. 

DOS CO:NSTIWCTORES E MES'fRANÇA DO ARSENAL. 

Art. .í3. Os Conslructores e Mestres das officinas 
do Arsenal estão sujeitos a comparecerem ás mesmas 
horas marcadas para os mais operarios ! terão u ins
peeção particular de suas offiCinas e serão respon
saveis pelos instrumentos e utensis, de que haverá 
um inventario. São obrigados a satisfazer a todos os 
exames e vistorias,. que lhes forem ordenados pelo 
Intendente e Inspector. 

Art.; 44. Os :Mestres das ofiicinas, achando que al
gunfdos operarios dellas por negligencia ou igno
rancia. não é capaz de contmuar no serviço, o parti
cipará ao Inspector, que informado da incapactdade 
o 'lespedj:rá. 

Art. "4&. Os Mestres terão um ponto diario nas res
pectivas officinas, e o apresentaráõ ao Ajudante do 
Inspeclor, todas as vezes que elle o exigir: serão 
obrigados a assistir ao pagamento da feria de sua 
oflicma. 



C.\PlTCJ.O X\, 

no PAT1tA.0-)H_.,H. 

:\rt. ft.G. Ao Patrão-múr, a quem scriio suborúinatlo.s 
todos os ofliciaes marinheiros, compete: -

1. e Dirigir o apparelho e lastro dos nm:ios prom
ptifieados pelo Arsenal. 

2.° Fazer as amarrnções c Ler tudo prompto para 
os soccorros de que trata o arL 33 Cap. H>, c roccgnr 
o porto. 

3. o Assistir a toLlas us quarentenas dos navios da 
Armnda pelo tempo que ellas durarem. . 

4·. 0 Propor ao Inspector no caso de Yacatura os que 
julgar aptos para serem providps nos lugares de Olli
ciacs marinheiros de numero; assim como os que 
devão ser nomeados para embarcar nas guarnições 
dos navios da Armada. 

Art. 47. O Patrão-mór ni'io poderá emprestar as 
barcaças das querenas, nem qualquer outro apresto 
sem permissão do Inspector, que só a concederá se
gurando-se á l"azenda _N<;tcional a indemnização de 
todos as despezas e pre.JU1zos. 

Art. 48. O Patrão~mór terá um inventario de todas 
as embnrcações do Ars~nal, _seu apparelho, velmnc, 
ancoras, amarras c mms obJectos para soccorros e 
qucrenns. 

t:APITCLO XXI. 

DO rORTEIRO DO ARSE~AL. 

Art. ~~L O Porteiro do Arsenal, que residir:t dentro 
delle, não consentirá que durnnte o tempo de serviço 
saia operario algum, assim como não deixará sahir 
cousa alguma do Arsenal, sem permissão do lnspec
tor ou do Intendente, quando seja objecto do Alroo
xnrifatlo. 



TlTULO H. 

lH I~TE~Og~CIA E Jl.\SPECÇÃO DO AHSENAL lU :\1:\RL\H.\ 

DA BAHIA. 

CAPITUI.O I. 

DO l~TE~DK~TE. 

Art. 50. Ao Intendente da Marinha da Província da 
Bahia competem as mesmas attribnições que ao In
tendente e Inspector da Marinha da Côrte, e se aehão 
designadas nos CapituTos ·1. 0 e 15. 0 do Til. 1.0

: com
pete-lhe de mais a inspecção da enfermaria ou hos
pital da .Marinha que existé no Arsenal daquella Pro
víncia. 

O Intendente, tanto nesl.a qualidade, como na de 
!nspec~or, é substituído pelo seu Ajudante no caso de 
nnpedtmento. 

CAPITULO H. 

DOS Ot.:TilOS E~IIlREGADOS El\1 GERAL 

Art. ~>1. A cada um dos empregados na Intenden-· 
da, Contadoria, Pagadoria c Almoxarifado do Arsenal 
desta Provincia, pertencem as mesmas obrigações, 
que aos de iguacs denominações em identicas esta
eõcs do Rio de Janeiro. 
~ Art. 52. O Escrivão do Thesoureiro e Pagador será 
obrigado a trabalhar na Inlendencia, quando não es
tiver occupado na Pagadoria. 

Art. 53. O Porteiro e Continuo da Contadoria ser
,·iráõ tambem nalntendencia, visto que estas estações 
devem occupnr a mesma sala. 
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T.l TU LO 111. 

DOS ARSENAES DO P • .\RÁ E PERNAMBUCO .. 

CAPITULO I. 

DOS INSPECTORES. 

Art. 5i. Compete ao;$JnspeGtores destes Ars:·mH~s · 
1.0 Inspeccionar e dirigir os concertos e construe

ções dos n~viosda Armadtl; o appare!ho e preparo 
dos, que e_stjverem .a armar:. _e beonrasstm cutda:r nn 
conservação das embarcações do serviçQ do nor!n. 
para o que lhes serão subordinados o Patrão- ·mór e 
mais empregados no Arsenal, e nestas embarcacôes. 

2. 0 Inspeccionar .todos os .trqbalbos que no~ \rse
naes se houverem de fazer; e ter a direcçáo dos 
11 haróes, cujos empregados lhes ficão subordinados. 

3. 0 Despachar as guias ou pedidos que ao Ahnoxa
rtfe forem dirigidos para fornecimento dos navios. 

~·.0 l\Iandar apromptar e registrar pelo Secretario 
em livro, para ISS~ destinado, as relações parr1 pagn~ 
mento dos operanos e empregados no Arsenal. 

5." Proéedercom o seu Secretario, e perante o Fbf~al 
:a Thesouraria da Provincia, á compra dos g.-, :t~ru~; 

neeessarios para fornecimento das embarcaçúc::' do 
Estado, precedendo annuncios publicos para concur-
rencia dos vendedores.. . . 

6. 0 Dar despacho pàra que sejão recebidos pelo 
Almoxarife os generos que constarem das l'aduras 
apresentadas pelos for!l:ecedore~, na fóxma do art. 1.<> 
do Decreto_de ~ dç;AJ?rtlt}e ~~~~- . . ·. 

7:o Dar despacho pa~a· que o importe dos generos 
fornecidos, e bem asstm o das relações de que trata 
o § 4.0

, sejão pagos pelo _Al,moxªrife.> . .: 
8.° Fazer á Thesouraria da Pro.vineia pedJdos dc,s 

dinheiros necessarios para os ·pagamentos de que 
trata· o paragrapho antecedente, ~ dos das guarni
ções dos naVIos que estiverem estacionados no porto. 

9.° Fiscalizar todos os livros do Almoxarifado nur:J 
que a sua escripturação se conserve em dia. · 
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~O. J.;~iscalizar todos os objectos pertencentes à Fa
zenda Nacional que estiverem a cargo do Almox:arife, 
e os que houverem de ser confiados ao Patrão-mór. 

11. Assistir ao ponto dos tt·abalhadorcs do Arsenal. 
i 2. Rubricar todos os livros que se houverem de 

escripturar na Secretaria e Almoxarifado. 

CAPITULO li. 

DOS SECRETARIOS. 

Art~ 55.· Aos Secretarlos j1ertence além do expe-
diente· d.Oiln&:p'ê6tOP':' .~:::~ · ·· 

t ~o Escrever todo·s os autos, termos de exame, ves
t.oria e compra de generos, e faz.t~r todos os assenta
Jnento.s ·e registros necessarios·~ 

!.0 Pr~ssar as relações para pagamento dos ope
rarios e empregados no Arsenal, c conferir· e > , · . -
na r as que remetterem os Com mandantes dos u '' · , 1s 
estacionados no porto para pagamento de suas guar 
nic;.ües. . . . . _ . ... , 

3.o··cateular'>e,averbàr aimportancia dos conheci
mentos em·· fótma, exhibidos aos·· fornecedores de 
generos, regulando-se para. este fim pelo disposto 
nos arts. 2 e ~ do Decreto de 2 de Abril de 4 832. 

CAPITUI .. O III. 

DOS ALMOXARIFES. 

Art." 56~· Aos Ahnoxarifes, que nada devem receber 
nern despender ~em despacho do Irt.spector, C<Jmpete: 

~. ~.::ttespo_ll~,JM!Ftodos os~tnate~taes; manttmentos 
e maisreneros que se recolherem nos armazens. 

2. 0 ;Receber da ThesouranádacProvincia por pedi
dos do·lnspector, os dinheiros necessarios para os 
pagamenros que por este lhes forem ordenados. 

a. o Dar conta todos os annos á Thesouraria da Pro
vinda, tAnto dos generos como do dinheiró que tive
rem recebido, apresentando para este fim os livros 
e documentos flUe legalizem sua receita e despPza. 
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DOS ESCRIVÃES. 

Art. 57. Aos Escrivães compete: 
1.° Fazer o lançamento da receita e despeza dos 

A1moxarifes, tanto de generos, como de dinheiro em 
livros distinctos. 

2.0 Extrahir dos livros de receita os conhecimento~ 
em fórma que devem ~cr exhibidos aos fornecedores 
dos armazens; assistir aos pagamentos e fazer toda 
a cT;cripturação precisa no Almoxarifado. 

3. o lj'Iscalizar por parte da Fazenda Nacional todos 
os gcneros, dinheiro c mais objcctos á cargo dos 
Almoxarifes. 

TITULO IV. 

DOS ALMOXAIUFES DAS PROVINCIAS DO ~IARANHÃO, SANTA 
CATIIARINA E RIO GRANDE DO SUIJ. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 58. A cargo dos A lmoxarifcs das Províncias 
mencionadas estarão todos os objectos pertencentes 
á repartição de Marinha, e pelos quaes serão respon
saveis e darão conta á Thesouraria da l~rovincin, 
ávista dos recibos de entrega destes objectos. 

Art. 59. A escripturação dos livros destes Almoxa
rifes s~rá feita por um dos empregados da Thesou
rariaProvincial respectiva que para isso fór nomeado 
pelo Inspector della. 

Art. 60. Para os fornecimentos dos navios que alli 
se houverem de fazer, e para os concertos que pude
t'em ser precisos, darão os Presid-entes respectivos 
as necessarias providencias. 

Art. 61. As embarcações do serviço do porto ficaráõ 
a cargo do Patrão-mór, debaixo das ordens do Pre
~idPntP dn l1 rovinrh1. 
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D!SPOSJ(/ll·:S CEHA E~. 

C.\PilTLO 1'\iCO. 

Art. ô2. Os (~mprcgndos n;ls PI'<Wincins, rujas n1H'i~ 
ga~:ües ni"10 ,·iw de~igrwdv.s nos l'esprr:livo::-; C;lpitulo:-;. 
deveràô reg-ular-se pelas que se mm>cüo a idenli1·o . ..; 
empregados nos diír;,~ren!es artigos elo Titulo L . 

Ar·t. (i:~. As t'nnm·lif'lles de arreewlaciw de Fazenda 
d:-t ~larinh~ if:tiltl exe'i·eicio einco. honi's ef1't>etiras Pll~ 
todos o:" dia~ que nüo forem Domingos, dias Snnto~; r· 
de fustn :Nacitmal, eomr<_:ando ús noYe da mrmhií ~· 
firwliln.ndo ús duns da tarde, saho nos rasos I'X!r'nor·
dinarios, r,m que os ellefes poctr~r5o proYidPncinr ,, 
tal respeito ci.Jmo julgarrrn ncee~snrio . 
. Art. til.. Em cnda uma das preditas rrpnrti<.:ües Jw 4 

verá llm liv['Q de ponto, rulwieadn pelo. Chefe e escrip
turaclo em fôrma dt> mapp;1, rontPndo os dias do nwz 
e no1ne dos cmpregadn~. a tim 1k ::;e notarem ;1:-; 

faltas, quér diarias, quí'•t' do nunwro 1lc horas, desi.~
naclo no arligo anteeedcnte, para no easo ch .. \ não 
harct' motivo justificado, se procedr~i· ao competente 
drsconto no ordenado. 

Art. G;j, ~enhum individuo será {Tora em diante 
admittid0 aos lugares de arrcc.ada~:ii.o de Fazenda da 
~farinha, sem que tenha o conhecimento da gnun
matica portugu~a, e carta de approvação da Aula do 
Commercio, devendo ser mnior de vinte e um annos. 

Art. 66. O Pagador que nüo tiver FieJ, e o Alllloxa
rife que não tivct· Ajudante, nomeará em seu imp(~di
mcnto pesson de sua confianç:.G, e por quem 1ifpiC 
respnn!.tlavcl p!lra fazer as suas vezes. 

Art. 67. O pagamento dos ordenados SC'rú feito a 
me1.es depois de vencido: o diploma da nomeaeão 
dos empregados, uma vez que e~f.eja conforme, (~ a 
ordem mais nuthentica para legitimar o pagamentt) 
de seus ordenados, fazendo-se-lhes .logo o' compe
tente assentamento c cessando por 1:;so o processo 
annJal da respectiva folha. 

Palaci0 do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro ele f 83i. 
- Joaquim Josd Rodr'i,f]U('S 'PonY'S. 



DECRETO DE 29 DE .JA~ElRO DE 1831-. 

Autoriza o Presidente do Tribunal do 'fhm•onro e aos r·resitlea:Hea 
fias Províncias a designarem o; pontos onde convenha Mtahr· 
leccr, fóra das CapiLaes, estações para o troco do cobre. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador o 
Stmhor Dôm Pedro li, Attendendo ás reprcsentaçôes 
de algumas Camaras 1\'lunicipaes, e Presidentes de 
diversas Pr·oyincias, ácerea da execução da Lei de 3 
cte Outubro de 1833, lia por hem, em additamento ao 
negulau1ento expedido na data ue 8 do mesmo me,~~ 
relativo á menciOnada Lei, autorizar ao Prcsident.~ 
do Tribunal do Thesouro na Província do Rio de JE-~ 
neiro e aos Presidentes nas respectivas Província~, 
para designarem aos Inspectorcs das Taesourarias 
os pontos em que convenha, fóra das Cnpitaes, ~stn:
bt:lecer estnções do troco de moeda de cobre por 
ecdulas, reduzindo-o.s ao numero que julgarem ab~(~
lutamente inctispensavel: e outro sim para nome:a
rem pessoas irloneas, a cujo cargo seja commettida 
a fiscaliznção da sobredita operaçào nos pontos mnr·
eados. 

Candido José de Ar·aujo Vianna, do Conselho de~ 
~I esmo Augusto Senhor, Ministro e Secretmio de [c;· 
tndo dos Negocias da F3zenda, c Presidente do Tr-1-, 
bunal do Thrsouro l)ublico Nacionnl, o tenha m•~itn 
(:ntendido e fa~{a executar com os despacfws ne(·cs
-;arios. Palacio do Rio de Janeiro em vmte f' nove d1~ 
Janeiro ele nlil oHocentos trinta e f!Uatro, dc~drno ~,,.,r, 
r:tijro da Independeneia c do Impel'io. 

fnANCISCO DE tBiA E S1LVA. 

Jo1o BRAl!LIO MONIZ. 

Crmdido .José de .. 1rmu·o Yiana. 
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Determina os Tàbclliãcs que devem tcl' as Ymas ultimamente 
CI'cadas nas divcPsas rroYiucias do Impcrio. 

Convindo declarar os Escrivães que em cada uma 
das Villa~ ultimamente ereadas nas div~rsas Provin
ciàs do Imperio, em c~eeueão do Codigo do Processo 
Criminal, ilcvem haver pai·a a boa administração da 
justiça e prompto expedwntc das partes; a H.egm~ia 
Pe-rmanente, em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, Ha por bem Detcrmmat', em ampliação ao 
Decreto do 1. o de Março do anno passado, que ern 
cada uma das Villas referidas haja dous Tabelliães 
do Puhllc0 Judicial e Notas, servindo o primeiro de 
Escrivão de Orphiíos e dos Resíduos e Capellas, e o 
segundo de Escrivão das execuções cíveis e crimes. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de ·Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entundidu e faça executar com os despacho~ 
necessnriv.: P:1lacio do Rio de Janeiro em trmta de 
Janeiro do rnil oitocentos tl'iuta c quatro, dccimo ter
ceiro da Indapendencia c elo lntpcrio. 

l•'nAi\"Cisco DE Lon E Su.YA. 

JoÃo BRAlJUO Mor~tz. 

Aw·cliww de Sou:,a c Oliccira Coutiilho. 

-···· 
DECRETO DU -~.~ DE IEYEitEIRU DE f SJL 

Concede privile~io (~xdnsivo por to ~uno~ para a uavega~~ão por 
meio de hareas de \'apor nas lJahia~ c rios das Províncias do 
rará e Mara:1háo. 

A Regonda PermanGutc em Nome do. Impc~·ador 
o Senhm· Dom Petlro H, Tcwlu em c.onsideraçao as 
-vantagens que ao com mercio, agricultura e indu::5tl'ia 
do Brasil devem resultar do estabeledmento de uma 
companlüa Lk ucgodank:::- c proprii_:t;Jrio~ uaeiunac::, 
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e estrangeiros, que nesta Corte ou fóra d.eiL. u·, · 
tende formar Joaquirn José do 5icpJeira, cont dil! 

tle pór em pratica, além de outras importilnte::. e 
uteis emprezas,. a navegaeão pof'. barcos de Ydf 1'.;l 
nas hahins e rios das l1rovincias do Pará e l\Jaranb:H} 
Ha por bem conceder á dHa sociedade o privik~io 
exclusivo da dita naregação por espaço. de ~10 ai!!íu~:, 
a cQntar do dia en1 •1ue esta se realizar·,_ sob..as c ou· 
dições que com O·:pte$fmle: baixão,,assignadas pr·r 
Antonio :Ria.to Chichor.re.da,Gama,, Ministro e. s~~~:.r·' ·· 
tal'io de E~tado dos Nc:;gocios do Imperio, que -as~·im 
o tenha e_nlendido e fat;a. executar COII! os despuciw~; 
ueeessano s. 

Palacio do lHo· da Janeiro' e:m· o primeiro tle Fc:Y1' -
rt~iro de mil oitocentos trinta e quntro, detimu t..· · · 
ceiro da Independencia e do Imperio. 

]lU...\~{:ISCQ DE 'LIMA E SILVA. 

JoAo HIL\ULIO Mül\lZ. 

Autonio Pinto Chú::ZWi'I"O clrJ Gü11u. 

ContU4;~C1ii com que se emu~ctle á sociedade q'1e ps·ctnul~~ 
fm·•mu· Joaquim dosé de ~i«JIU':ira •• privilêgi~ •~~<~In·~ 
sivo da n:n·egnção po~. bar~us .cJe "*-P'H"' nas baldas e 
J•ios das P•••n•incias do l'nN\ ·c Maranhão, e a ql~t~ 
t·eferc: o Ueca·eto •h·sht chtta. 

1'. ry.Os pl'C'<:r•s das passngens e fretes de cm·r,~g;.-
merifos nos batTos de vnpot· serão fix<Hlos em ·,·"' 
menos do que os do cstylo. Esta fixação se fará li>'l: 
V residente de mHln UnHl dos Provincias do Ptnú c 
~laranldw Clíil e(mselho, -Ou\'ida a administnwãu d:i 
~otietlade. • .. 

z a A sudedatlo fará •tr~nsrortar grahiÍla-mente 
pessoas que· em seTvi~o P!--lblico se. d~stinareni a 
~tunlquer ponto da naxega~;tl'o dos refendos lmt'r·.os_, 
llem emno os generos e eíl'eitos da Naçfw, não ex\J)·· 
dendo o seu peso a 25 arrobas em enda viagem. 

3.a A sociedade será. organiza,da até um anno enn
tado dgsta,dJlt;l, e ~l~nlro do segttinte :reàlizarà a ti:)

-rcgáção dos 'J)areps de v~por, sob pena do perdi· 
n1cnto do privilegio. Jguahncnte incorrerá na muiw 
de 4-:000$000, que fará logo recolher a quulqner !L:~; 
Thcsourarias das· mcnriono.das l)rovincbs, easo r;:·,'' 
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''erifiq~te a ui ta naYegação no pruzo inL~icado,. s<:m 
que a Isso se possa atlegar a menor duvtda em JUIZO 
uu fúra delle. Os Dil'eetores ela mesma sociedade, 
Jogo qu:e organizada seja, afian<.:nrá0 o exposto no 
Thesuuro, ou em quulq ucr das ditas Thesourarias. 

4 .... A sociedade fi caril su j,jta ás Leis e Hegula
IHcnlos adulinistrativos e policiaes, c ao pagamentO' 
dos dii·tútos que se achão estabelecidos, ou houverem 
de asta!Jelecer-se so!Jre os objectos da sua empreza. 

Pala cio do lHo de Janeiro ern o 1.0 de :Fevereiro 
de 18JL 

/utlunio Jliu(u Cllico,·í'O da Gwrw. 

lJECRETO DE 3 DE fE\'EltEilW D.E ·fS,JL 

He;,('ulariza os tmífonnes dos alumnos da Academia ~.lilílar7 
c amplia o art. 13J do~ cs~atutos da wcswa A(;adcwi~1.. 

A Hegt•tH_:ia em :Xomc do Imperador o Senhor Dom 
l'L~dro li, tendo em cun:::;idc:raçi!o a econoul ia, o 
eornmodo e a ncc:ess<tria unii'unnidade dos alum_, 
11os da Academia Militur da Cürte, Ila por bem 
1\landur que fique sem eifeitu o disposto no artig·o 
eento e trinta e cinco dos estatutos de 2.2 de Ou
tubro de mil oitoeeutos trinta e tres, ::mtorizD,do~( 
pelo Decreto da mesma data, e que o .dito artigo 
::;e enleuda su b:stiluido pe-la disposição sóguinte: 

Art. ,1 iJ5. To Jus os alumnos serüo obrigados a 
apresentarem-se fardudos, quando í'ol'elll á Aea
demia. O seu uuiforwe, eomo indica o 11gurino 
que com este baixa, serl't:- Chapéu preto de copa 
alta com tope Naeional; gravata flrela de eouro; 
fanla de panno azul sem Yiros, eomprida ató as 
curvas, e abotoada pula fl'ente com oito botões arna
l'ellos, calça lurga ou de pauno da côr da farda 
ou branca, (e ten1o uma e oult'a); botins por baixo 
da cal(.:a; luvas amarellas, e estJada direita sus
pensa pol' um ccnturiw pr·elo. 

Os alunmos que forem Offieiaes tl'ai'Üo as divi
sas de suas gradua~~óes nos canhões das fardas . 
. Todo o <_tlumno, que fôr premiado, ou jú o tiver 

s1do, ust'u·a de lauU.s t'~jtrdl~~:) d'}lJt;.tda::i cullPCi.H.L:l~' 
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no brru;o direito no sentido longitudinal a partir 
do canhão da farda, quantos forem os premios que 
tiver obtido. 

Cada alumno terá uma .Effl,Pf!l~arda e. o. -t?Qnipe
t~nte correame para os ex~r<actos, cuJa lunpt-)za 
fica a seu cargo. Este armamento será forneeido 
á Academia pelo Arsenal de Guerra. 

O Brigadeiro Antéro José Ferreira de Brito, Mi~~ 
nistro e Secretariode-~tad~dos Neg()cios da·Guer
ra, o. tenb11. ·assim entendido e fâça executar. Paço 
em tres de Fevereiro de mil oitocentos trinta e 
qua~ro, decimo terceiro da Independencia e do Im
peno. 

FRANCfSCO DE lAMA E SILVA .• 

JOÃO llRAULIO :MONlZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

-···-
DECRETO DE 6 D~ l~E"VEREIRO DE ~ 834. 

São incompatíveis os cargos de Juiz Municipal e o file (;oroncl 
Chefe de. Legião da Gu"arda Nacional. 

A Regencia Permanente em Nome do· Imperador 
o Senhor Dom Pedro 11 Ha por bem Concecler a José 
Antonio Pinheiro a demissã6, que pedio, do lugar de 
Juiz Municipal da Yilla de Hezende, altenta a jpcom
patibilidade, que ha, do exercicio deste lugar cum u 
ôe Coronel Ch~fe de Legião dasGuardaslNaàonaes.de 
S. João do Príncipe; louvando o bom serviço c1ue 
prestou durante o tempo que servio o Incsmo lugar. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 6 tenha 
assim entendido e faça ~xecutar. Palacio d_() Rio do 
Janeiro em seis de Fevsreirô de mH oilocentos trinta 
e quatro, ·de cimo terceiro da Independei;rci.(l. ç do_ 
Irnperio. · · · · 

Ji'itANCisco DE LJM& E Sii:rA. 
JOÃO BRAULIO MdNtZ •. 

Aur•cUano de Souza e Oliveil:.a Coutinho 
_", __ 
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DECRETO AnE 6 DE PEvtnEmo DE f834. 

ilcvoga o necreto de 22 de Agosto de :1833, e manda qUê 
a~ c•J ;Jfcrencias das . Relações continuem de conformidade 
com o art •. ti. 0 dõ Regularnento de 3 de Janeiro de 1833. 

~ão tt~nrlo resultado das conferencias diarias das 
R_elaçôcs o andamento dos processos, que teve etn 
vista o Decreto de j2 de Agosto do anno passado 
a Hegencia Permanenh~ em Nome do Imperador 
o Senhor. Dom Pedro 11, Ha por hem revogar a dispo• 
~içüo do referido Decreto, e que as conferencias 
dAs rnf:smas Rclat;ões continuem na conformidade 
do arltgn quinto do Regulamento de 3 de Janeiro· 
daq ueile armo. 

AurPlinno ·de Souza e Oliveira Coutinho. Ministro 
e Scr'r!'tario de Estado dos ·Negoeios da Justiça, 
o tcr.na assim entendido e faça exeeutar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Fevereiro de mil oitocentos trinta e 
quMro, decimo terceiro da Independencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LBIA. E Sn.v A. 

J OÃ.O BRAUUO :MONIZ. 

A ui1 eliana de Smtza e Oliveira C ou Unho. 

C.\HTA BIPERIAL DE 6 DE FEVEREIRO DE 4831-. 

ümcede a ZofO,Itaftlsta Mttlo$i privile-gio exclusivo por H annos 
fle quat;r~ espeeies de carros .. ·~ duas rodas,. de que é in
ventor. 

A Reg~. ,/·j·a~,ij~.,;Np._me._do,.IIp-per·a·.d._or ·.o. Senhot• 
Dom I,earQ::1It; Mltüdendo~ ao, que. ,)Je: yrepresen-
tou João Baptista Midosi, ouvido o Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, e satis
fpitas as. mais disposições da Carta de Lei de 28 
de Agosto de HJ30, Ha por bem conced~r-lhe pelo 
h:;mpo de cinc() an~os o dil·eito de -propriedade, 
P o w,:o exclusivo da invenção de quatro especies 
de c::J.t~·os de duas rodas cada um, segundo os de-



srnho:-; por cll(~ ilJWcscnlado~ ; licDndo no ~ozo dn~ 
garan lias, c sujeito ús r,lnusulns c conrlii~.ôcs ex~ 

rJI·cssadas na mesma te i. E para firmcza.,dt~ tudH 
he ma~1dei passnr esta Cnrta, assignnda pela mesma 

Hegencw, e sellada com o srllo das Armas do lrn
perio. 

Dada no rnlaeio do Rio <li~ Janeii'O nos seis dins 
do m<~z de FeYcrcieo de mil oitocentos trinta c 
qua_tro, decimo terceiro da Independcneia e do Im
peno. 

Fru~r.rsco nE InrA E Sn.Y.\. 
JOÃO BRACUO MOJ\IZ. 

Antonio Pinto Chicllcwro da Gama. 

Cada z)cla qual l'óssa .1.lf ogcstade Imperial li a 
por bem conccdrr po'i· tempo rle cineo mmos a Joüo 
Baptista J1fidosi, o direito de prop,·ier1ade e o uso 
cxclusi1;o da invcnr-ão de quatro espccics de carr·os 
de duas 'rodas cada wn, conw nclla se declara. 

rara Vossa Magestndc ImpL•rial ver . 

.TOMfu:m ~.Tos{~ topes a fez. 

DECRETO DE 18 DE T'EYf.ItEinO DE 183L 

Determina que seja consider:lrlo, como não existindo no Re
gulamento do hospilal da Armada c Artilharia da l\lal'inha 
o art. 36. 

Existindo por engano no Regulamento do hos
pital da Armnda e Artilharia da Marinha, mandado 
executar por Decreto de 9 de Dezembro do anno 
passado, o art. 36 que se devêra ter substituído 
pelo ar!. 38 do mesmo Regulamento ; a Hegencül, 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Il 
Ha por bem Determinar que o sobredito artigo 
seja considerado como nlío existindo nnqudle Hc
gulmnt:'nto. 
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Jovquün .Tos(~ Hodrigucs To_nes, do Con . .:.:dl~n <k 
·Sua Mngrstade Impc1.·ini, l\Im~stro e Seerelarw !k 
Estado dos Negoews da Mannlw, o t<~nha assim 
r·ntcndido c faça exeeut<~l' com os ~Jespaehos ~P
C0,ssnrios. Palaeio do H1o de Jane1ro, em dezoito 
de FeYcreiro de mil oitoecnto~ trintn c quntro, 
d''í'Ímo terceiro da Jndrpendencia e do Impt•rio. 

FnA~crsco DE Lnn E SrLYA. 
J o.\n H nA cu o M o~IZ . 

.Tonqw'iíí .lu3r.~ Rorlt·ipues 'Ioi·,·cs. 

rnmpr<:l-~0. n J'i'gistre-se. Pal:wi(.t do Rio de .T;.l
nnirn (~n1 ·!D d0 Ft'VCTPiro d0 Htlí.- T1wí~es, 

DECHETO nr: ll DE )JAnço nE 18:~4. 

f:o:H'Cilt.~ :l Comn:whia de ~ictlu•roy privill'pio f'xdu;;iro 1101' W 
annos pnra a ·n:n·e:r:v;~io por meio de hareos dt~ \apor t•m 
todas as ballias c rios da Prorincia do Rio de .Janeiro. 

A Hcg('neia_ Pernumcntc, eonsidcrando a utilidade 
IFW no commcrcio e agrieultura deve resultar de 
ernprezas que tcndfw a fneilitar as communicações 
e transportes: H a por bem, em Nome do ImpcradOl' 
n Senhor Dom Pedro II, conceder á denominada 
Compnnhia de Nictheroy o privileg;io exclusivo da 
navegaciío por barcos de vapor em todas as bahias 
e rios desta Provinda durnntc 4 o annos, quo comc-
çan'lií a correr da presente data, e sob as condições 
que com este baixão, assignadas por Antonio Pmto 
Chichorro da Gama, Ministro e Secretario de Estado 
dos ~cgocios do Imperio, que assim o tenha enten
dido e faça executar com os dcsp3chos nccessarios. 

l)a1acio do H~o de Juneiro em seis de Março de mil 
oitocentos trinta e quatro, deeimo trrreiro da ln
dcpendencia e do Irnperio . 

!}· 

.FnA~cr~co DE tnrA E SiLV.\. 

JoÃo Bn.u:uo MO:\li.. 
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t:ontli!:''t'S cout que se couN.•de á denomin!a.lt\ Com paul. •~t. 
ele !\"ictluwoy o pt•h:ilegiu f"xelnsh;o da 1aavegação \\<~i' 
lHu·eos dt~ 'iapot• narot bahtas c t•los dí's4a Provinela 

i.~ A Cornpnnllia realizará ::1 navegação por hatt{h 
de vapor nas bahins e rios desta l'rovincia de:1!ru 
de 15 mezes eontados de hoje, sob pena. de perd 1-

mento do privilegio exclusivo a respeito daqueHí',;, 
lugart>s em C}UC a não puzcr em pratiea! e alr~In 
di:5so da multa de dous eontos ele réis para a Fazendn 
Puhliea quando em nenhum che~:tue a eíl'cetuai-~~
Esta multa será paga pelo siml.nt's farto de H:.u 
n~nlizar a navegat;.ão, sem que a isso se possa p(q' 
ü menor duvida em juizo on fóra Jelle. 

2. a Estahelceida a n::rn~gação em qua lqw~r k1.h ia 
(lU rio da Provim·ia, nito scrú intcrrornpida por· 111;~!-. 
dn tres mrzes, sob rwnn do JWnlirnrHto do privil1';.:.l· · 
nessa parte. 

;J. a As pcssons, que ern seni~;o public.o se de~- i i·-· 
nare1n a qualquer ponto da navegaí;fto dos barcn~. 
tia Companhia serão transportadas gratuitameHI··" 
hem como os gcncros e effeitos da Na~~ão a h~ ~f 
peso 1le 4 2 anobns em cada viagem. l\"o caso d':~ 
c~xcesso a Fazenda Publica f.ieará übrigatla ao pagn 
mento do frete a elle eorrc::;pondcnte. -

.i .• a Os barcos e objectos da Emprcza da Comp:: · 
nhia serão sujeitos aos Regulamentos ad ministrati\'o-: 
e p<>Jiciaos, c ao pagamento dos direitos que ~·~ 
acharem estahdccidos, ou pnra o futuro se f'st.a,. 
Lt;lecerern a este respeito. 

5. • Para gozar do privilegio que lho é outorgn,_id, 
n Companhia afiançará o exposto noThesouro Publlu• 
denti'O de Ulll mez, a COlltat• tambem desta daí;~, 

P:~laeio do Rio de Janeiro em G de Março de H·nL 



DECHETO DE 7 DE '\IAlltJO DE I S:JL 

Pr•nitlencia ·. subre a eompu o as acções da Fabrica ele feTrn 
df' S. João de Ypanema com apolicc;; da Divida Public-a. 

T~·wlo o Governo sido auV1l'izado pelo art. 2. o da 
f:arta de Lei de 12 de Outubro de 4 833 a comprar 
as ncções da Fabrien da ferro de S. João de Ypanema 
nn Província de S. Paulo, com apoliccs da Divida 
Publica ao par, e cGnvindo levar quanto antes a 
r-m~ito esta compra: Ha por bem a Regencia, em 
So1ne do Imperador o Senhor Dom Pedro II, De
terminar, que todos os accionistas da mesma }fabrica 
nr-oeedão, dentro do prazo de quatro mezes, contados 
:Ja dala deste Decreto, a habilitar-se na Secretari<t 
de Estado tios Negocios da Guerra, para poderen1 
rt. t..:t~her ni.l reparticão competente as apollces CO!'
rcs;:•ondentcs aos l'undos com que entrárão. 

O lll'i.~~·adeiro Antéro José Ferreira de Brito, r.Ii
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, 
o t~:nhu assim entendido e expeça os despachos 
neeessarios. Paço em sete de Março de mil oito
•:en~us trinta e quatro, decimo terce1ro da Indepen
deneia e do Im~erio. 

FRANCISCO DE Lna E SILVA. 

JoAo BRAt:LIO MoNIZ. 

AntéJ'O José Ferreira de Brito. 

····-
DECHETO .. ~ DE 7 U,E )IARÇO· D~ ·i 831. 

1-:xtinguimlo as Pagadm>tas· das 'fropas nas Provincias. 

Havendo demonstrado a pratica que a existencia 
de Pagado rias de Tropas n~s Provincias, determinada 
por Decreto de 4 O de Abril de 1832, e Regulamento 
que COII) clle baixou, não eorresponde á expectação 
do Governo, cotno tem representado muitos Presi
derti'"'S, c Conselhos de Governo das mesmas Pro-
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'iitdas; e nau eslaudu ainda appnnadu, pe\a .b
sembléa Geral Legislativa, Uf!uelle Hegulameuto; 
Ua por bern n Begencia, c1n nome d0 Imperador 
o Senhor Dom Pedr·o II., que, ficando abolidas as 
mencionadas Pagadorias, e portanto sem cffeito o 
sobredito Decreto, na parte que au tor'izou o seu 
Regulamento, passem as ineumbeneias dcllas a ser 
~xer~id0s pelas Tlwsourarias Geraes das respeclivn~ 
l rovmcws. 

O Brigadeiro Antéro José Fcrr~ira de Rl'ito, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negoeios da Guerra, 
o tenha assim entel_lllido c o faça executat com os 
d~~pa~lws ncces~arLOs. Paço em s~te de ~Iar~ço de 
mu Oitocentos trmtn c quatr·o, cdemrno lerceu·o da 
lndc-pc,Jdcncin c d0 Irnpnrio, 

t-'rt.'i~C!SCO HE l.DL\ E StL \'.\ . 

. Joio HHAL'Lio ~lo\rz. 

OECHETO DL I O DE ~IAnt:o IH~ ~u.;;n,. 

Snspentkudo. ~ ar.ios. n~sembarg-adt~t·es por ahll'io (!e 
JUrtsdtct;ao ua Helac;ao. 

A Hegencia Perman<wtc em Xorne do Imperador 
o Senhor Dum Pedro II, Tendo peesente a infor
macão dada pelo Presidente da Helac,ão desta Ci
dad"e, relativa ao facto ele haverem os"Desembarga
dores della , Manoel Pinto Hibeiro Pereira de Sam
paio I Nicoláo da Silva Lisboa I :Manoel Antonio Cal
vão, Caetano Maria Lopes Gama, e Lncio ·Soares 
Teixeira de Gouvêa, em Aecordão de i do mez pas
sado, mandado prestar fiança ao réo Bento Antonio 
Vahia, pronunciado pelo crime de tentativa quali
ficado no art. 89 do Codigo do Processo Criminal, 
e tendo em Yista as respostas dos ditos Desembar
gadores, c ouvido o Conselho de Estnclo ,· Ha por 
hctn, usando da atl.ril:Hli(~fío que lhe conrede o :u·t. 
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1 0·1 ~ 7. o da Constituieão do Imperio, suspender os 
m8neionados Desembargadores do exercido de suas 
funeções para serem responsabilizados em Tribu
lHles competentc~s pelo abuso de sua jnrisdicç)'io. 

Aurelinno de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
c SPcretario de Estado dos l'\egoeios da Justiça , o 
tenlw nssim entendido e faea executar com os des
pachos necessarios. Palaciô do Rio de Janeiro em 
dez de l\Jar~o de mil oitocentos trinta c quatro, de
cima tcrc~.:iro da Indcpendcncia c do Imperio. 

FnANCisco DE Lnu 1: S!LL\. 

JO.\Q BRAU.IO MO~lZ. 

-·-
UECHETO DE ,, :] DE )L\RÇO DE ·1 83L 

.\Iterando, e additando Yarias disposições ao ncgulam('uto da 
Mesa de Diversas Re.:d:ts Nacionaes de 26 de :Março do armo 
passado. 

A Regenda Permanente em Nome do Im.perador 
o Senhor Dom Pedro II, em additamento ao Regu
lamento da :Mesa de Diversas Rendas Nacionaes ele 
26 de Março do anno proximo passado , Decreta. 

1. o O Thesoureiro da Mesn de Diversas H.cndas Na
cionaes desta Côrte vencerá o ordt:mado de 1 :600$000 
em lugar de 1:400$000 que lhe foi estabelecido no 
sobredito Regulamento. 

2. 0 Na mesma Reparti~;ão lwverá quatro Ama
nuenses com o ordenado de 500$000 cada um, e 
qutttro Guardas addidos com o de 240$0DO cada um ; 
sendo aquelles nomeados pelo Governo, c estes pelo 
Inspector da Thesouraria da Provinda do Hio de 
Janeiro na fórma do art. 7.0 do Regulamento. 

Canclido José de Araujo Viana, do Conselho do 
1\fesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Ngeocios da Fazenda e Presidente do Tri-
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bunal do Thesouro Publico Nacional , o tenha n:-1:-:otttl 
entendido e faça executar com os despachos nee~s
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em treze de i\hur.o 
de mil oitocentos trinta e qnatro, decimo terceiÍ·o 
da Independencia e do Inrperio. 

fJUNCISCO D~ LIM.<\ E Sux A. 

JOAO lliU.ULlO ~Iüc\IZ. 

ca.nrlirlo .lOS é: clf, A r·al.~ju rlrt fi!/. 

---·--· 

DECHETO i\. DE I a HE ~IAit(:O DE •18ilL 

Ilcorganiza a Casa da Moeda desta Côrtc. 

A Regencia ·Permanente em Nome do Irnpet·ador 
o Senhor Dom Pedro II, em ''irtude da Lei de 8 de 
Outubro de ~ 833 , Decreta o geguinte : 

Art. 1. o A Casa da :Moeda desta Capital será a 1HÜca 
do Itnperio , fi'C811dxr exttncta a ·da··ttahia. · 

Art: '2, 0 Haverfna Casa aa 1\Jàeda, alétn da ProYe
doria, as seguintes Offieinas; a saber: a da Fer
raria, a da Abrição , a da Afinação dos metaes ~ a 
da Fundição, a dâs Fieiras e a dos Cunhos. 

Art. 3. • A Prqvedoria ~ a }lep.artição por pnde so 
exp

1
_ e1ep_t Jo_d9~ .l?:~_.-~l'~~gg]R .. ~:,_Jll~,t1wp-s ~ ca.s{lp. g:a,~Ioded~_~. 

e eru:·os segU11lti:JS rarré'C•<:lnar os: um · rove or, 
um Escrivão, dous Escripturarios Ajudantes deste, 
ul!l Tbesoureiro , dous Fieis de Balança , um Por
teiro. e um Continuo .. _ - _. _ •. _ 

Art. 4.• Ao Prqv.edor cornpéte á~c~ão ·e flseali
z~ção gàrat~; no v~ssoa! e material de to~as as Esta
çoe_s,. de que sé compoe a C~sa ~~ .Moeda, _cr P,ropor 
ao Tri_.-_bunal do Th_eso_ uro_ q,u.ays_g~~~,tn~\~s,qp __ e_Ju!gnr 
conducentes ao aperfeiçoameu1o''ltas m"êSttUl$. 

Art. 5.~Ao Fscitvlió, irnxitiíl.tio pêlos dous Escriptu
rarios seus. Aj'iitlarites·, compete fazer a escripturação 
da receita e despeza; da ·eo-Dfm.-eneia e registro da 
entrada dos metaes e das lí~as, dirigindo o expedit>nte 
que lhe é relativo , o qnal substituirá o Provcrlor nos 



~,c\1::<. unpedimcnlos, sendo Lambem substüuido pm· 
um de seus Ajudantes, em caso semeíhante, nomeadc1 
peio Provedor para esse fim~ 

Art. 6. o Ao Thesoureiro compete responder por 
todos os valores que entrarem para a Casa da Moeda, 
tanto em dinheiro, como em generos, c fazer as 
d<::'spezas do laboratorio; entregando no prinGipio de 
cada mez na Estação competente a sua conta do 1nez 
Hntecedente. 

Art.. 7. 0 Aos Fieis de Balança compete fazer o pro_. 
vimento das moedas que se fabricarem, reprovar as 
que não tiverem o peso marcado na Lei, pesar os 
metaes todas as vezes que passarem de umúls pJra 
outras officinas, ou se receberem na Provedoria, e 
ter a seu cargo a guarda e conservação das balanças. 

Art. 8. o A Gfficina da Ferraria é destinada para 
fnbrícar as machinas e utensílios necessarios para a 
Casa da Moeda: comprehende as Officinas de Fer
reiro, Torneiro e Serralheiro ; e terá um Mestre, que 
será tambem machinista, um Ajudante; que fará as 
~uns vezes nos seus impedimentos, e os Officiaes 
que forem julgados premsos pelo Provedor, um dos 
quaes substituirá o Ajudante n9s seus impedimentos, 
~cndo non1eado pelo Provedor. . 

b .. rt. 9.0 A Officina. da Ahrição é deitinada ,para 
abrir os cunbos, se Fios; punções, etc.; terá um pri
meiro Abridor, e um segundo, que fará as veres do 
primeiro, quando impedido) e mais quatro Officiaes, 
nm dos quacs fará as vezes do segundo Abridor nos 
impedimentos deste, sendo para 1sso nomeado pelo 
Provedor .. · . . . . .. 

Art. tO, A Ofiicína da Afinaçãe dos metaes com
preh~nderá 1. a· c 2. a casa de ensaio ; sendo a primeira 
rlc::;tas incumbida a um primeiro Ensaiador COlll llll1 
Aíüdante; e a segunda a um.segundoEnsaiador, com 
n"seu Ajudante. Estes Ensaiadores e seus Ajudantes 
tr;H.mlharáõ conjunetamente no que respeita a mani
vu laçr.ão ou atlna~~ão \)repara to ria dos metaes no la
boratorio da OHicina ; s;-endo o trabalho dirigido 
r!lteri:ultivm:nente pelç, primei~o ou s~guncl~ Ensaia
uor, e na farto. destê~ pelos respectivos 'AJUdantes; 
ser.vlo regulado este serviço pelô Provedor. 

Ad. 14. A Officina de :Fundição é destinada para 
fundir os rn.etaes que entrão para a Casa da Moeda, 
e terá um Mestre e quafro Fundido:res, fazendo un1 
destes as vezes de Mestre nos seus impedhnPntos 
}Jill' nomf'DÇno rlo Provedor. 
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Ar·t. 1 t.. A Oilicina das I~ i eiras é destinada para 
laminar, eortar c limar, serrilhm· o branquetlr o~ 
metacs, quo tem ele ser cunhados, c tcrú um Fiel 
com um Ajudante do mesmo. 

Art. i 3. A üfiieina de Cunhos é destinada para cu
nhar as moedas, o terá um Guardn Cunhos, um Cu
nlwdor e um Ajudante deste. 

Art. 1 L Haverá uma casa forte para se guardarem 
os cofres, os quacs terão trcs ehaves, sendo davi
eularios o Provedor, o Escrivão e o Thcsoureiro; e 
haverá tambcm um armazem para se recolherem 
Bclle os gencros do laboratorio. Tanto este como a 
casa forte estarão a cargo do Thesoureiro. 

Art. 1:). Cecnr-se-ha um gabinete destinada para 
urna collecção de mE>edas nacionacs e estrangeiras, 
aonde tambem serão archivados os padrões dos pesos 
e -medidas do Imperio. 

Art. 16. Havera neste Esttthclccimento um Conse
lho Sdcntifico com a denomina cão de- Conselho de 
melhoramento· da Casa da Moeda - pedendo ter atl' 
seis membros, que serão pessoas de reconhecida ap
tidão em Sciencias Physicas, Physico-l\Iathematicas, 
c particularmente em Chimica. Este Conselho se 
reunirá regularmente ·no começo de cada anno, para 
examinar o estado dos apparelhos, machinas c pro
cessos da Casa d:1 Moeda; sendo presidido por um 
dos seus membros, com ussistoncia do Provedor, e 
fnrá um relatorio sobt·e taes averiguações, que será 
dirigido ao Minislro da Fazenda: tamhcm havcr{t 
sessões extraordinarias, toclas as vezes que o Prove
dor o convocar por ordem do Ministro da Fazenda, 
a fim de consultar sobre qualquer objecto de Ine
lhoramento dos trabalhos deste Estabelecimento. 

Art. ·17. Os vencimentos dos Emprcgad0s da Casa 
da Moeda serão regulados pela maneira seguinte: 

Provedor, dous contos de réis .......... . 
Escrivão, urn conto de réis ............ . 
Thesoureiro , um conto c duzentos 

tnil réis ............................ . 
2 Escripturarios. Aju~antcs do Escrivão, 

a sei5centos mil réts cada um, um conto 
e duzentos mil r~is ....... ~ .......... . 

2 Fieis de Balança, a seiscentos mil réis 
~nda um, um conto e duzentos mil réis. 

Porteiro, seiseentos mil réig .......... . 
Cnntinur.,, quatruccntos mil rPis .•....... 

2:000fl000 
1:000$000 

4: 200~000 

1:200$000 

1:200$000 
600$000 
4oo~qooo 
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Mac~lini~.ta l\lestt·e da Ferraria, oitocentos 
mil reis .•........................ • · · 

Ajudante do dito, quinhentos mil réis .. . 
-i •0 Abridor, oitocentos mil réis ........ . 
2. 0 dito, seiscentos mil réis ............ . 
4. Officiaes Ja Abrição , a quatrocentos 

mil r~is .~ada um, um conto e seiscen-
tos mtl re1s ......................... . 

4. 0 e 2. 0 Ensaiador, a oitocentos mil réis 
cada um, um conto e seiscentos mil réis. 

2 Ajudantes dos ditos, a quinhentos mil 
réis cada um, um conto de réis ...... . 

Mestre da Ji'undição, oitocentos mil réis. 
~· Fundidores, a quinhentos mil réis cada 

um, dous contos de réis ..•..........• 
Ji'iel das Fieiras, oitocentos mil réis .•.... 
Ajudante do dito, quatrocentos mil réis .. 
Guarda Cunhos, oitocentos mil réis .•.... 
Cunhado r, quinhentos mil réis ......... . 
Ajudante do dito, quatrocentos mil réis .. 

800$000 -
500$000 
800$000 
600$000 

1:600$000 

1:600$000 

1:000$000 
800$000 

2:000$000 
soosooo 
t,.00$000 
800$000 
500$000 
4·00$000 

Os demais operarias precisos para o CXI'Jediente 
das Officinas serão ajustados pelo Provedor, com 
salarios eorrespondentes ao trabalho, e segundo a 
necessidade do serviço o exigir. 

Art. 18. Os Empregados. da Casa da Moeda serviráõ 
sómente pelos Decretos dre sua nomeação, indepen- . 
dente de outro algum diploma ou titulo. 

Art. 19. Fica em vigor o actual regimento da Casa 
da 1\loeda, em tudo que não se oppuzer ao presente 
Decreto, e emquanto não fôr suustituido por um 
regulamento especial. 

Candido José de Araujo Viana, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha as
sim entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro, em treze de 
Março de mil oitocentos trinta e quatro, dccimo ter
ceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LHIA E SILVA. 

JoÃo BnAULIO 1\fol':IZ. 

Candido José de A-rm~jo Yiana. 

LEIS DF. 1S3~. PA RTF. JT, 
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DECRETO DE 14' DE MARÇO DE 4834. 

"Declara o tempo em que os Magistrados principião á nncer 
os respectivos ordenados. · 

Tendo~se suscitado duvidas sobre o tempo em qu~ 
o.s Magistrados despachados para os dill'erentes iu-· 
gares do Imperio, devem principiar a vencer os seus 
respectivos ordenados, a Regencia Permanente em 
'Nome do Imperador o Senhor Dom P·edro·n, Que
rendo firmar uma ·regra invariavel a tal respeito, 
até que por Lei. seJa regulado definitivamente estn 
objecto: Ha poJ' b-em declarar que aos referidos 
.Magistrados só se deverá contar os seus respeeti '· u::; 
venciplentos do dia· da .Posse e exercício em diiHl te, 
e até aquelle em que largarem os lugares . 

. A.ureliano .. de S®~a éOtive~ra: Coutinho, .Ministre e 
.Secretario de Estadó dos Negoéios da Justiça,· te
nha assim entendido e faça exec.utar. Palacio do Hio 
de Janeiro em quatorze de Março de mil oitocento;;; 
trinta e quatro, decimo . terceiro da Jndepe.ndeuein 
e do ,Imperio. · · · · 

FRANCISCO DE LIMA. E Su.v A.. 

·JoÃo BRA.uuo MoNIZ. 

A ureliàJÍo de Souz:a e Oli1,eira ·Cmd1: ~~li o. 

DECRETO DE 20 DE ~IARÇO DE U~34 .. 

Marca o numero· de qu3'r~n1a acéionistas .p:tra formar- !i e 
assempléa geral do extincto Banco . 

.A Hegencia em Nome do .Jmperador -o .Senhor Dom 
Pedro II, Attendendo á irregularidade que tem hi1-
vido nas ultim.as sessões da asseínbléa geral dos 
accionistas do ext~ncto. Banc.o, pelo que respeita no 
numero de mehibros, qüe nellas tem sido admitti
-dos a deliberar, maior do que permittem os esta tu tos 
mandados observar pelo Alvará de 12 de Outubro 
de i 808, apezar das respectivas reclamaçõeq snhrn 
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t~d objedo feitas velo l)rocurador da Corôa, Sobe
nmia e Fazenda Nacional, e mui\os outros interes
sados, e Usando da faculdade que lhe·é conferida 
pelo art. ~ 02 § ~ 2 da Constituição do Impel"io: Ha por 
hem Decretar que o numero de quarenta accionis
tas, exigido pelo art. 9. 0 e na fórma ahi prescripta 
para t'0rmarem assembléa, é o Inaximo· dos mem
bros deliberantes, não obstante poderem compa
reeer nas sessões accionistas em maior numero, 
n até tortwr parte nos trabalhos promiscuarrumte, 
rne!)o,s •. porém, no ~~e respeita à· ;votação, á qu~l 
serao somente adrruthdos os que ttverem os requt
sitos ·marcados Iio art. fOr não excedendo aquelle 
maximo. 
Candid~ José de Araujo Viana, do Conselho do 

mesmo ·Àugusto Senhor; Ministro e Secretario-de Es
ttuio dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim~ 
entendido· e faça executar c~m os despachos necessa
rios. Pafacio do Rio de Janeiro em vinte de Março 
de mil oitocentos trinta e quatro, decimo terceiro da 
Independencia e· do IInperio. 

FHANCJSCO D'E LIMA ~ S1L1'A •. 

JoÃO BRAULlO MONIZ. 

Candido José d& A1·aujo llianao 

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1834. 

Altera a i.• condição annexa ao Dccr~to de 6 de Março deste'' 
anno, pelo qual foi concedido á Companhia de Nictheroy prj .... 
,·Begio exclusivo para: a nave~açã()! por meio de barcos de 
vapor nas balüas e rios da Província do Rio de Janeiro. 

A ·Regencia /P•manente" · Ton:wlndo e-m conside
ra"-.1o o que representárão Guilherme Platts e outros, 
atdonistas da Companhia Nictheroy: Ha por bem 
em -Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II, 
revogando o- art. 4. o das condíç.ões que acompa.-. 
nhárão o Decr_eto de 6 de. Março. deste anno, d~vt~ir 
em tres secçoes as bahtas e rws desta Provmma:, 
de auja navegação por meio .di barcos de vapor foi 
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eoncedido úquella companhia o privilegio cxdusi\·o 7 
uma das quaes comprehenderú as existentes dentr·o 
da barra desta capital, outra as que estão ao Norte 
da mesma barra até os limites da Província, e a 
terceira as que estão ao sul do referido ponto até 
iguaes limites ; subsistindo o prazo de 15 mezes 
marcado no Decreto citado, para se effectuar a na
vegação na primeira .das ditas secções, e estabe
cendo-se, como por este se estabelece, o de dous 
annos para o mesmo fim nas duas ultimas, a contae 
tanto um como outro da data do presente, sob peila 
de perdimento do privilegio exclusivo da dita na
vegação naquellas das seeções em que esta se não 
emprehender, assim como da multa de dous contos 
de réis para a Fazenda Publica, a qual será paga 
por esse simples facto quando em nenhuma se 
chegue a effectuar, sem que se possa pôr a menor 
duvida em juizo ou fóra delle. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despaelws 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em tres de 
Abril de 1nil oitocentos trinta e quatro, decimo ter
{~eiro da Independencia c do Imperio. 

FHA~CISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAUUO :MOl\IZ. 

Antonio Pinto Chicho;To da Gama, 

DECHETO DE 9 DE ABRIL DE 1834. 

Aunulla o nccr·eto de aposentadoria de um 2. 0 Escripturarío da 
Junta da Fazenda para subsistir a demissão anteriormente 
concedida. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro II, Constando-lhe pelo offi.cio 
do Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul de 
22 de Fevereiro ultimo sob n.o 47, que Vicente Fer
I'eira Gomes, ~.o Escripturario da ex tine ta Junta da 
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J..'azeuda daquella ProYiucia, aposelltado por JJecl'eto 
de 25 de Outubro de 1 ~JJ, havia pedido e oblido do 
mesmo Presidente em conselho demissão do re
ferido lugnr em ,I J de Setembro do ·dito unno: lia 
por bem declarar sem cift.~ito o mencionado Decreto, 
ficando subsistindo a demissão pedida. 

Candido José de Araujo Ylana, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Naeional, assim o tenlm 
entendido c faca executar· com os despachos ne
cessarios. Pah1cio do Hio de Janeim em nove de 
Abril de mil oitocentos trinta e quatro, decimo ter
ceiro da Independencia e do Imperio. 

FHAN CISCO DE LHIA E S1 L V A. 

JoAo BHACLIO Mül'IJZ. 

Candido José de .Araujo Viana. 

- ... -
DECilETO DE 1 o DE AlllUL HE 18;H . 

.Manda JH'OCetler ú avali:u;:to dos Beneficios paroelliacs para se 
JH'oeedcr com regulal'i<ladt~ a anccada<;ão dos direitos devidos 
pelo provimento dos mesmos. 

A Hcgencia Pel'nwnente em Norne elo Imperador 
o Senhor Dom Pedro II, para a boa arrecada~;{íu 
dos direitos devidos pelo provimento üos Hcueficios 
ecclesiasticos, Decreta: 

Art. 1. o Os Juizes de Direito procederúõ irnrrw
diatarnente á avaliação de todos os Beneíieios pa
rochiaes existentes dentro dos limites das suas res
pectivas Comarcas. 

A avaliação designará o rendimento que provavel
Inente poderá produzir em um anno cada um do~ 
ditos Beneficios; entrando em consideração as suas 
congruas com todos os mais prós c precalços, que 
direitament~ lhes competirem. 

Art. 2. o Esta avaliaeão será feita por dous arbitro~ 
(pessoas seculares, ot\ ecclesiasticas) nomeo.dos pelo 
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Juiz sobre proposta do Jlrocurador da Irazend'' !\a..., 
ciorml oude o houver·, ou a falta delle, do Collector 
geral ou especial qut! residir no lugar, de ac.cordo 
com o Vigariô Geral, ou da Vara,- que houver l1i~ 
Comarca, ou seu legitimo delegado. Na falu de 
Autoridade Ecclesiastic.a será ouvido na escollHl dos 
arbitros o Ecdesiastico mais caracteriznrlo, que re
sidir na Cidade, ou ViHo, em que esta diligenda se 
fizer. 

Art. 3. o Deveráõ c.oncorrer para o jus lo arbi'.ra
mento, além da intelliO'encia e conhecimentos pra
ticos que tenhão- os arbitros,- as següintes iliustra-" 
ções: · 

4. • A declarayão circumstanciada-, por es1:t·ipto, 
dos Parochos actuaes, Gujos beneficios se avali.:ue:.n. 

2. a o depoimento de duas pessoas, pel.o menos, 
que razão tenhão de saber do rendimento dos ne
ne.ticios, preferihdorse os Ecciesiasticos, que ti verew 
servido nas Parochias como Encommendado~:, ou 
Coadjuctores. 

3. • A inspecção, sendo possivel, dos livros ·Ias 
Paro chias, e principalmente _ os dos assento:.t dos 
baptismos, casamentos e obitos. 

4.• Qualquer otilra diligencia ou averiguação que 
se julgar conveniente a requerimento do Procuc·ador 
da Fazenda Nacional, ou do Collector. 

Art. 4. 0 Na Côrte e nas Cidades populosas incurnlw"' 
se esta diligencia ao Juiz do Civel a quem cs: i ver 
encarregada a Provedoria das. Capellas e Resíduos. 

Candído José de Araujo Viana, do Conselho d 
1\lesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretano de 
Estado dos Ne_ gocios da Faz_enda, __ e_ Pr_ e_sid_ e __ nte do 
Tribunal do Thesouro Publie,() Nacional' ',0_ tenha 
assim entendido e faça executar com os des~achos 
net;essarios. Palacio do Rio de Janeiro em ilez de 
Abril de mil oitocentos trinta e quatro, decim~J 
tert~eiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JoÃo BRAútio Mornz. 

Candido José de A1·aujo v~·a·w 

~···. 
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DECRETO DR H· DE ABRH. DE ~ 834 .• 

'I!.~ ·ca o Regimento das dietag que se devem fomecer aos doentes 
a bordo dos navios da Armada NacionaT e Imperial. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
r;pm Pedro H, reconhecendo a necessidade de es-: 
~iUiele<~er-se llO fo!'necímento daS dietas a bordo 
dtY: todos os navios de guerra um metltodo regular· 
1 1 \~e concilie com o me\hor tratamento dos doentes 
11 eeonomia da Fazenda Publica; Ha por bem que 
st~ observe o Regimento que com este baixa, as-
. r;·nado por Joaquim José Rodrigues TorTes, do 

I_;IAlselho de Sua l\lagesladc Imperial, Ministro e 
'·\'eretario de Estado do~ Negocios da Marinha, que 
'h"iim o tenha entendido, e expeç.a para esse effeio 
:1:' ordens necessarias. Palaeio do Rio rle Janeiro em 
,::~atorze de Abril <h~ mil oitoeentos tl'inta e quatro, 

· ir-,·.imo tereciro da lndepeudcncia e do Imperio. 

fHANCISCO DE J.mA E SILVA • 

.J 0.\0 BRAL'LlO 1\I ONIZ. 

Joaquhn José Rodrigues Torres. 

Cumpra-se e rôgistre-se.-Palacio do Rio de Ja
w it·o em 16 de Abril de 183í.-Ton"es. 

He-glmento das dieta'i que se devem fornecer aos dnentes 
a bordo dos navios da Armada Nacional e Imperial. 

\rt. 1 o Haverá a bordo dos navios da Armada 
f mco qualidades de dieta~ que serão compostas da 
B!·tneira s.eguinte: 

AL1IOÇO • 

. .\rt.. 2. o N. o 1 . Canja de arroz feita eom uma onca 
j a noz, e uma de assucar refinado. · ·' 

'{.o 2. Caldos de gall.ínha, na proporção de uma 
g;;l\inha para oito caldos. 

\.o 3. Quatro onças de pão ou bolacha fina, e 
u,;aa p.orção de caldo da panella geral quanto baste 
para molhar bem o pão, ou bolacha. 

N. o 4. Café em pó meia onça, ou chá duas oitavas 
lL-;-;ucar fino uma ouça, pão ou holaeha ;·H~is onç.as: 

\. I) t; • O uH~ s m o da rl i P 1 a n . o 4-. 
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JA"TAR. 

Art. :J.o N.~. O mesmo da dieta n.o 1. 
N.• 2. O mesmo da dieta n.o 2. 
i\". o :L l~n: qu[lrto de gallinlla eozidn, c n ma onça 

de arroz .feito em caldo, íJlWtro cmç:as de pão ou 
holncha fnw, c caldo da panclln geral quanto haste 
pm·a molhar bem o J)ão. 

N. o L Oito onç:1s c carne de vacca ou de car
nei~o, c em falta destas c~r1.1es um quarto de gallinlw 
eozHia, qunlro onças d'~ fannha de mandioca ou seis 
de bolaclm finn, enleio c urna on~:a de arroz feito 
em caldo. 

N. o ij. Oito oncos ctc pão ou holaclw fina, ou cinco 
rl~ farinha de mâncliocn, com umn pot·çüo de caldo, 
o1to on<.:as dl~ earne salgMla, mna on~:a tlc toucinho 
e uma on~;a tle anoz feito em enldo. 

Clh. 

Art. 4·. 0 N.o L O rncsmo da <licta n.o L 
N.o 2. O mesmo da dieta n.o 2~ 
N. o 3. O mesmo da dieta n. o 3. 
N. o 4. Seis onças de carne de vacca fresca, ou 

de carneiro assada, e, não havendo estas carnes, 
um quarto de gallinha e duas onças de arroz feito 
em caldo. 

N. o 5. Duas onças de aletria, uma onça de man
teiga c uma onça de assucar. 

Art. 5. 0 As gallinbas e cnrnes (excepto aquellas 
que devem servir para a cêa da dieta n. 4) devem 
ir, logo pela manhã, á panella geral, exceptuando-se 
lambem as gallinhas que devem servir para a dieta 
n. o 2, porquanto os caldos desta dieta serão feitos 
A parte, para se distribuirem como fôr ordenado 
pelo Facultativo, segundo o numero marcado nns 
papeletas. As gallinhas, que servirem para as dietas 
n. o 2, devem ser descon la das das que pertencem 
ao ]anta r das dietas n. os 3 e 4, por isso que depois 
de 'feitos os caldos, serüo distribuídas por aquelles 
doentes a quem forão descontadas. 

Art. 6. 0 O caldo para o almoço da dieta n.o 3 
será tirado <la panella geral, uma hora depois de 
levantar a fervura c nüo excederá ú quantidade 
neeessaria para molhar hem o pão ou bolacha; c 
p[lra a cAa da dieta 11. 0 r .. SP 1i1·nrú no fim outra 



porçuo, 0 sr gunrdar(t para fau~r eoin arroz on para 
molhar a farinha, como üca detenninauo. 

Art. 7. o Quando qualquer embarc~o estiver an
corada em algum porto e que seja pr~iso tratar dos 
doentes a bordo, o Cirurgião abonará uma porção 
de hortalica além dos temperos geraes que elle 
julgar suílfciente para cada doente, de modo que 
não exceda a 80 réis para cada oito doentei, a qual 
irá logo pela manhü para a panella geral: tambetn 
poderá abonar alguma fruta do tempo, quando 
Julgue conveniente, e at~ alguma porção de peixe, 
descontando n carne flue pertencer no doente a 
quem fôr permitticlo este extra, o qunl deverá só.:. 
n1ente conceder-se (quando assim se julgue. util) 
áquelles doentes que estiverem no caso das dietas 
n.os 3, 4, c 5. 

Art. 8. o Aos almoços das dietas n.~s !~ c :.> poderá 
nbonar uma onça de manteiga, c hem assim quatro 
nté seis onças de vinho de Lisboa ao~ doentes qne 
delle precisarem. 

Art. 9. 0 Emquanto honvcr enrncs vrrdes a bordo, 
o Facultativo poupará, quanto possi \'el fôr as dietas 
de gallinha, reservando-as para aquellos doentes 
que possão dellas mais preeisar no decurso da 
viagem; quando se acílbarem semelhantes carnes; 
esperando-se da sua perícia, zelo c patriotismo que 
Jnuo se faça sern prcjuizo dos doentes c com eco-
nomia da Fazenda. • 

Art. 1 O. Quando por fJUalquer incidente ou por 
uma viagem muito demorada faltarem ns gallinhas, 
o Faeultãtivo prescreverá áquclles doentes que não 
puderem ter a dieta n. o i), caldos do araruta feitos 
com uma onça c meia desta farinha e uma onc,a 
de assucar, caldos de cevadinha do mesmo modo 
feitos, sopas de bolacha com assucar, variando estas 
'dietas segundo as circumstancias permittirern. 

Art. 11 . A somma dos gencros que devem haver 
a bordo para as dietas aqui estabeleeichts, será cal
culada (por approximaçüo segundo o numero dos 
dias de viagem) para cinco doentes diarios 6:lm uma 
embnrcação de 100 praça~, em dez para uma de 200 
praças; assim poi.· âiantc. · 

Palacío do Rio ele Jnneiro em 1 ,}. de Abril de 183L 

.Jomzuiín .Jos(J Roclr(rJues Tnrres. 
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DECRETO .:l. DE 1 ~ DE ABRU. DE 1834 .• 

·M:.~nda exernta.Regimento dado aos Cousules Drasilurc: em 
paizes estrangmros. 

Sendo mui frequentes as representações du:; Cone< 
sules Geraes Brasileiros residentes na Euror:t e na 
America, sobre a necessidade de se lhes cLr um. 
Regimento, que os dirija na execução dos S(~U'" de
veres, visto que as Instrucções por que até av;,r,:, se 
regulavão, dadas pela Junta do Commercio ae Lis-
boa, e mandadas executar pela Resolução df~ Cun
sulta de 9 de Outubro de 1789, não preePcl1em 
aquelle fim: E consi@era.ndo a Regencia, em ~um e 
do Imperador, seml?re desvelada en1 favorect~;· e 
animar o commercw, tanto nacional como esl.r:Jn .. 
geiro, que seria mui proveitoso_ mandar-se ptH- cw 
vigor o Regimento que já se acha organiza.J{, p{~t 
uma Commissão de pessoas 'zelosas e 1ntelli~~c~utes, 
e foi submetlido no anno de 1830 á Assemb]én Gi~l'~ll 
I.egislativa, a qual não tomou ainda delle conhcci
rnento, pelos multiplicados e importantes trabalhos 
que tem occupado a sua attenção: Ha por br'rn, em 
virtude do art. 12 do capitülo 2. o, titulo 8.0 dft ccns
tituição do Imperio , ·que o n1esmo Regimedto s1>. 
execute, exceptuando-se os arts. 5. o, 6. o, 38. ~19, õn 
e 58, que ficaráõ dependentes da approvação dn re~ 

' ferida Assembléa. 
Aureliano de Souza e Oliveira Cklutinho, do Con

selho de Sua Magestade o Imperador, Min' ~-,trc' o 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, fl. r:n~ 
carregado interinamente da Repartição dos Neg. oc'.os 
Estrangeiros,. ássim o tenha en.tendido e fã~;a exe-
cutar. Palacw do Rio de Janeiro em quatm-ze de 
Abril de mil oitocentos trinta e quatro, decimr: l~::r·-
ceiro da Indepcndencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Sou.za e Oliveira Cout-inhc~ 
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Systema Consuhn· du Dt·asil. 

CAPITUtO L 

TITULO I. 

Consules. 

1.0 Em cada Potencia Maritima haverá unicamente 
tnn Ct)nsult que poderá ser simultaneamente acredi
tado junto de dous ou mais Estados, quando assim 
convier, c.ombinadas suas posi(,iões geographicas, e 
re1aç{;es commerciaes corn o Imperio. Far-se-ha 
JiiH'él:l exceQção á regra acima estabelecida, se nas 
l)osse~"sões âas mesmas Potencias se tornar neces
s:uia a presença de um Consul privativo, pela affiuen
cia · do seu commercio, e distancia das sédes dos 
rcspeetivos Governos. 

2, (I Estes Consules terão a denominação de Con
sules G~raes, e serão nomeados pararesidirem na
quelles lugares, que forem convenientes ao com
Jnereio nacionaL 

a. o Para ser Consu] requer-se que seja Cidadão 
Bra~:;iJeiro, que haja jurado a Constituição do Imperio, 
e se-: tcmha teito acreditar por uma conducta regular, 
perícia nas linguas franceza e ingleza, conhecimento 
Jo direito mercantil e rnaritimo, e dos usos e estylo 
do commereio. · · 

4. o Os Consules serão nomeados por S. M. I., e 
exer•.~eráõ os s~us empregos emquanto bem servi
rem, ou S. 1\1. I. não mandar o contrario. 

t>. (· As suas Cartas de Mercê serão expedidas pela 
Secretaria de Estado dos NeB'ocios Estrangeiros, isen
tus de passar pela Chanccllaria, e de pagar quaes
quer direitos nesta ou em outras estações. Fica de
pendente da approvação da Assembléa. 

6. o Não poderão exercer a profissão do commer
cio, Fica dependente da approvação da Assembléa. 

7." Haverão· portanto, para sua regular e decente 
Sí}:'-.tcntaç.ão, os ordenados que o Governo arbitrar; 
tendo attenção á carestia dos respectivos paizes. 

ti.' 'Para as despezas de seus transportes e esfa
bel(:cimentos de seus respectivos Consulados, have~ 
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ri1o uma somrna igual ú metade dt) seus ordenado~. 
paga por uma vez sómcntc, a titulo de ajuda de 
custo. 

9. o Veneeráõ ainda em cada anno uma som ma, 
que o Govern.o julgar conveniente, pal'a .tls. d. csp_çzas 
do expediente de suas Secretarias, das dos seus Vice
Consu les, e para acqu isiç:ão dos Sell0s de Oilleio, Li
vros do expediente, e Caixas dos arehivus t.los Con
sulados de nova creaeão. 

1 O. Além de seus Õrdena(lÇ>s (~ 7. 0 ), da ajuda de 
custo (~ 8. 0 ), e da somrna arbitrada para as despezas 
do expedieute consular ( § 9. o), terão os mesmos 
emolumentos que os Consulcs da Natào, onde resi-
direm, perceberem no Brasil. d 

11. Os Consules usaráõ do uniforme de Capitão de 
Mar e Guerra da Armada Imperial, com as diíl'erenças 
declaradas no modelo, que lhe foi prescripto pela 
Real Hesoluçào de 9 de Outubro de 1789 ; e compa
rcceràõ vestidos des~e uniforme em todos os actos 
publicas elo seu Officio. 

1'ITCLO 11. 

Vice-Cunsules c Age;tles. 

·12. Haverá um Vice--Cunsulno lugar da residencia. 
de cada Consul, para servir nos seus impedimentos, 
c outrosim Vice-Coosules nos portos onde forem ne
ccssarios pela frequencia dos navios nacionaes, e 
irnportancia de suas rela~;.ões commerciaes com o 
13rasil. Serão subordinados ao Consul respectivo, de 
quem, con1o centro commum, deveráõ dirnanar as 
ln~trucções e as providencias, e com qnem os rnes
Inos Vice-Consules unicamente se corresponderáõ no 
exerci cio de suas funcções: salvo quando circums
taneias urgentes exigirem uma prompta parlicipaçio 
ao Governo de S. M. I. ou a qualquer autoridade do 
Imperio. 

1 :J. Os Vice-Consules serão nomeados pelo Consul 
respectivo, que proverá interinamente taes lugares, 
com assenso elo Ministro Diplomatico, submettida a 
sua nomea~;ão á Imperial Confirmação. Quando po
rém o Consul entender que se deve crear qualquer 
Yice-Cutl::illhl.llo, Ll;.u·ú pn;,·üuuenk parte ao ~Iinislru 
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Uíplunwt!eo e an Govenw da necessidade que ha de 
~emelhante estabelecimento, a fim de que S. M. I., 
á vbta das razões que se oífcrecerem, e da infor
Hlaçào ~l~ Ministro, Haja de resolver eomo parecer 
convemente. 

1 t,.. Não e~tando qualquer Vice-Consul confirmado 
por S. M. I., e não correspondendo á conílanea do 
respectivo C~nsul, e~t~ o poderá dernittir, preceden
do beneplac1to do Mmtstro. Mas, se a sua nmneação 
já se achar revestida da Imperial Approvacão, limi
tar-se··ha o Consul a dar immediatamente ·conta ao 
Governo pat>a ulterior decisão. 

15. Os Vi e e Consulados poderão ser occupados por 
estrane-eiros respeitaveis nos portos onde não hou
ter sunditos do Imperio, "-JUe deveráõ ter a prefe
reneia a taes.empregos, quando nelles concorrerem 
os requisitos indispensaveis de conducta e idonei
dade. 

16. Os Vice-Consules confirmados por S. M. I., ou 
ainda mesmo interinamente nomeados pelos Con'su· 
les com a approvação do Ministro, sendo reconhe
cidos pelas autoridade:; locaes, terão em tudo oi 
mesmos privilegias, direitos e deveres que os ditos 
Consules, nos portos e lugares para que forem de
~ignados em suas nomeações. 

17. Poderão nomear Agentes commerciaes para 
i:iubstituil-os em seus impedimentos; mas, todas as 
vezes que as circumstancias o permittirem, deveráõ 
previamenle propôr taes nomeações ao respectivo 
Consul, para sua approvação. 

48. Não terão orâenado pelo Thesouro Publico, e 
haverão simplesmente duas partes do producto dos 
emolumentos, que, como os Consules, são autoriza
dos a perceber nos portos dos seus Vice-Consulados, 
pertencendo a terça parte restante ao Consul res
pectivo, a quem remetteráõ con1 a conta corrente no 
tim de cada semestre. 

4 9. Os Vice-Consules estabelecidos no lugar da 
resideneia dos Consules não terão emolumentos, 
cx~~.epto,.no impedimento ou ausencia do Consul; e 
;:nste caso venceráõ, como os •mais Vice-Consules, 
uu;ls terças partes dos emolumentos percebidos no 
seu distncto. 

20. Usaráõ- nos actos publicas do seu Officio do 
uniforme de Capitão-Tenente da Armada Imperial, 
cmn as mesmas modifiea~:ões declaradas no § 11 
para o unifonne dos Consules. 
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CAPITGLO li. 

DereJ'CS elos Consules. 

21. O Consul, logo que chegar ao seu destino, di
rigirá a sua Carta Patente ao l\linistro Diplomatico do 
Impel'io, o qual recorrerá ao Ministro dos Negocias 
Estrangeiros para lhe obter o seu Exequatur, que o 
Consul solicitará pessoalmente onde não houver le
gação. Habilitado por esta maneira para exercer as 
suas funceões, se apresentará ás autoridades locaes 
da sua re"sidencia, a fim de ser reconhecido Consul 
Geral da Nação Brasileira. 

22. Sobre· os negocias do seu Consulado corres· 
ponder-se-ha directamente com o l\linislro e Secre
tario dos Negocias Estrangeiros do Imperio, com o 
Ministro Diplomatico, a quem é subordinado, com as 
autoridades locaes, e com os Vice-Consules de sua 
dependencia. Os seus officios serào numerados, e 
expedidos pela via mais segura, opportuna e prompta, 
preferindo, quando fôr possível, entregar na legação 
os que dirigir ao Governo. 

23. Fará registrar competentemente na sua Secre
taria a sua Cat~ta Patente, este Hegimento e mais Ins
trucções e Ordens Imperiaes; a correspondencia de
clarada no § 22 ; as entradas e sabidas das embarca
ções, manifestos de suas cargas; os mnppas que 
rcmetter á Secretaria de Estado dos Negocias Estran
geiros; os contractos mercantis, protestos de avarias, 
passaportes e outros quaesquer a c tos consulares. 
Os livros do registro do seu expediente, assim como 
o sello do officio, se conservaróõ em archivo fQ}ehado, 
de que serú guarda responsavcl o mesmo Consul: e 
farão pat'te deste Heglmenlo os formu!aeios a elle 
appensos,. pelos quaes se deveràõ regular. 

24. Pubticará pela imprensa aqueUas ordens que 
possão promovet· as vantagens do comrnercio, e dar·á 
certidões que se lhe rGquererem. Permittirá outrosiin 
que este Hcgimento e as disposições, que lhe hajão 
de servir de complt.~mento, estejào em todo o tempo 
ao akance dos que dAile se quizerem informar. 

25. O primeiro e principal dever dos Consules é 
zelar e promover o counnercio e a navegação nacio
nal ; proteg~~r em todus as occasiões as pessoas e 



interesses dos suhditos do Impcrio que residirem ou 
entraren1 nos portos dos seus respectisos Consu la
dos; sustentando os seus direitos e representando 
ás autoridades locaes coutrn qnaesquer vexames, 
injustiças ou vi o lencias que se ilies possào suscitar 
no decurso de suas transat.:eões. 

26. Terão a maior vigilnn~cia em que se observem 
os privilegias, isençõ~s e direitos_ aecord~dos pelos 
~ratados de comrnerew, eonvençoes e aJustes, ou 
ainda por direito consuetuctinario, favor· rio Governo, 
ou titulo de posse; e, no easo do infrau;ilo ou 
inobservancia delles, rocorrerúõ ao Ministro Diplo
matico para que os reclame. Os Consules deveráõ 
nos mes·mos negocias da sua Reparti~.ão, sohre que 
houverem de representar por escripto ás autoridades 
locaes, consultar primeiro, e ir de accordo com o 
Ministro, espeeinlmPnte quando tenhúo, por qualquer 
maneira, implicancia com interesses politicos: salvo 
sempre os casos urgentes. 

27. Se não houver legação, o Consul, não tendo 
obtido das autoridades locaes a reparw~~ào que possa 
ter solicitado, se dirigirá ao Gove1·no do paiz; e se 
em qualquer caso de importancia não fôr attendida 
a sua reclamação, dará disso conta eircumstanciada 
ao Governo de S. l\1. I., qu~ não deixará de examinar 
escrupulosamente se semelhantes representações se 
fizerão com perfeitn circumspecç:.ão e prudencia, evi
tando-se pretenções exageradas que possão dar 
Inativos a queixas e dissensões entre os respectivos 
Governos, e se effectivamente se eonciliou a digni
dade da Corôa Imperial com o res-peito o veneração 
devidos aos seus amigos e alliados. 

~8. Promoveráõ con1 o seu conceito, credito e in
fluencia o estabelecimento e progresso das casas de 
comfi?.ercio nacionaes; e a introduc~ão dos generos 
e effeltos do Brasil em todos os portos do seu Con
·;ulado. 

29. Instruir-se-hão perfeitamente do systema das 
Leis Economicas e Fiscaes do Paiz onde residirem, e 
com especialidade de sua policia commercial e ma
rítima, e das pautas e tarifas das alfandegas: e os 
projectos que esta applicação, a reflexão e a expe~ 
riencia lhes suggerirem a hem do commercio e da 
navegação nacional; transmittiráõ ao Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, ha
vendo-os comtudo communicado ao respectivo 1\Ji
ni~tt·o Diplomntiro, flllP dPYC'r<í dnr eontempor<1n0a-
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mente ao Governo o seu parecrr ácerca dellcs. Silo 
igualmente autorizados, estando a mais de oito 
lcguas da Capital, se nella houver htgação, para dar 
passaportes aos subditos do Imperio, aos estran
geiros, c ainda mesmo aos do Estado onde residirem, 
que esta faculdade lhes fôr permitticla. Porão o seu 
-Visto- nos que os Consules das na~:.ões estran
geiras passarem aos seus respe.ctivos concidadãos, 
ficando porém inlübidos de o pôr em passaportes t1 
outros quacsquer actos expedidos pelo Ministro Di
plomatico Brasileiro. 

30. Participaráõ as alterações da tarifa e direitos 
das Alfandegas, dos encargos dos portos do seu Con· 
sulado, e bem assim quaesquer prohibiçõ@s, inter
dietas, embargos de comrnercio e bloqueios. 

31. Darão tambem parte do estabelecimento ou 
suppressão dos pharóes, balisas e boias; de todas 
as mudanças mais notaveis que occorrerem nos ban
cos e correntes elo seu distncto; assiln como remet· 
teráõ os mappas, planos, avisos e outros documentos 
hydrographicos que se publicarem do Estado da sua 
residencia, e noticiaráõ todos os inventos que por 
qualquer r~speito interessem e despertem a industria. 
nadonal. 

32. Informará{) com a possível brevidade, e exacti
(1üo sobre as noticias relativas ao cstarlo da saucle 
publica, a fim cl8 que, em caso de peste, ou outra. 
doença contagiosa, se tomem as providencias no
cessarias; c clarão igualmente a conhecer os Re
gulamentos das outras Potencias, para prevenir o 
contagio, ou obstar o seu progresso. 

33. Avisaráõ da sahicla e depredações dos cor
sarios e piratas, que infestarem os mares adja
cente~ : e dos prepara ti vos nos portos do seu Con
sulado, que indiquem rompimento entre aquella, 
c qualquer ou quaesquer outras Potencias. 

3L Os Consules enviaráõ no fim de cada semestre 
mappas circumstanciados, em que declarem o nu
Inero e nome das embarcações nacionaes que en
trárão nos portos do seu Consulado, e delles sahírão; 
a lotaçfw e equipagen1 de cada uma dellas; a qua
lidade, quantidade e valor dos differentes gêneros 
c effeitos que importárão c exportárão, com espe
citlcaçào dos navios que entrárão e sahirão em 
last~o; mn mappa igualmente ~i~cumstanciado dos 
navws estrangmros que chegarao dos portos do 
Beasil, ou parlírüo com r~ssr destino, P no Hm do 



cada anno un1 mappa que eomprelwnda os de 
ambos os semefl,tres, acompanhado de uma revista 
geral das opera<:ões e moviinentos do commercio 
do paiz naquellê anno, confrontados com os dos 
anteriores. Mandaráõ, cmrta frequencia que lhes per
rnittirem as circumstaneias, os preços correntes dos 
efl'eitos do Brasil, com as suas observações sobre 
os cambios, e a eausa das respectivas oscilações. 
Informaráõ que ramos de producção brasilica mais 
prosperão : os que formão a prineipal parte da sua 
exportação para alli; em que competencia estão. com 
as proclucções da mesma especie, mas de ongem 
differente ;· e que artigos do nosso commereio, se
gundo a sua opinião, poderão facilm.ente estender-se, 
e porque 1neios. Ajuntaráõ um resumo dos successos 
mais notaveis, relativos ao commercio e navegação 
mercantes, ou á mesma Armada Imperial ; e, final
mente, todas e quaesquer notas, que possão servir 
para illustrar o Ministerio sobre o verdadeiro es
tado das relações commerciaes do Brasil com a 
respectiva Poteneia estrangeira, e dar uma idéa 
aproximada do balan~;~ do commercio dessa com 
todas as outras Potenc1as. 

35. Em nenhumas circumstancias, nem por pre
texto algum, darão asylo em sua casa e Secretaria 
a quaesquer criminosos , subditos brasileiros ou 
estrangeiros, nem obstaráõ ás diligencias de citaeões, 
prisões e execuções da Justiça do paiz; ficando
lhes o recurso apontado neste mesmo Capitulo § 25, 
quando os procedimentos forem violentos, ou Ille
gaes. 

36. Vigiaráõ solicitamente sobre que não só os 
negociantes estabelecidos, mas ainda os Capitães, 
Sobrecargas ou outros indivíduos , que entrarmn 
nos distnctos dos seus; Consulados, se regulem nos 
seus negocios com inteireza e boa fé, para se con
servar .inabalavel o credito da Nação. Aos que fal~ 
tarem aleivosa.mente ás suas estipulações, e corn
metterem acções indignas do nome brasileiro, admo
estaráõ com urbanidade; mas, se clesattenderem ás 
suas aclvertencias, continuando a obrar contra os 
princípios da honra, então darão parte ao Governo 
para que providencie ulteriormente. ' 

37. Todo o Capitão de qualquer embarcaç.ão bra
sileira é obrigado a dar, o mais tardar 24 horas 
de_Pois da sua c.hegada a :um porto estrangeiro ( ou 
);e] a o seu destmo, on ~PJa por esc~ ln, ou por· m-ri-
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hada ), uma declaração perante o Consul. Nacional 
do lugar e t.cmpo da sua par~ida, da. lotação c 
carga do naviO, da derrota e chas de vwgem, das 
d~sordens, ~ccidentes, encontros, perigos e mais 
cu'cumstancws que occorrerem nella, c apresentar
lhe o seu passnporte, nwtricula e manifesto da carga, 
ou uma cópia jur~mentada delle .; e quando pareça 
ao Consul con-reniCJ?le, para verificar a declaração 
dada, ou para exammar taes documentos, por qual
q.u~r motivo que Ee offe~eçn, pode!á ex:gir a pro
Vlsao .da arqueaçao,. o hvt'O dos aJustes, a carta de 
propr1edade, o contracto de afretamento, e os mes
mos passaportes dos passageiros. 

38. O Capitão que faltar a este seu indispensavel 
dever, depois de ser legitimamente intimado , in
correrá na pena de 100$000 para soccorros dos 
desvalidos nacionaes; e se a esta mesmo se negar, 
o Consul o dcelarará no endos~o do passaporte, 

l1ara que a autoridadr. a quem fôr apresentado faça 
ogo satisfazer, sob responsabilidade sua, o duplo 

da multa arbitrada ern castigo da contumacia do 
Cnpitào, ficando a este o rect1rso para o Tribunal 
competente, executada a condemnnção. :Fica depen
dente da approvação da Assembléa. 

39. Mas, ainda mesmo que se não tenha verificado 
a satisfação da multa , o Consul não poderá im
pcrlir a sahida da embarcação, nem de1norar os 
papeis precisos para esse fim; ficando-lhe sempre 
o recurso de pôr na presença do Governo de Sua 
l\Iagestade Imperial os motivos de queixa, que possa 
ter contra o Capitão , Sobrecarga , ou quaesquer 
outras pessoas, por quem a mesma embarcação 
responder. Vem ligado com o paragrapho acima. 
e portanto deve ficar rlependente da approvação cl<· 
Assemb1éa. 

kO. Os Consules reeebcráõ, na conformidade d~ 
I.ei, e com as cautelas precisas, as declarações do~ 
Capitães, e seus protestos de arribadas e avaria~ 
de qualquer natureza que forem, sendo requeridos 
por clles, ou pelos Sobrecargas, passageiros, e todas 
a.s pesS~oas da tripolação, a bem de seus. direitos, 
n dos interessad0s . no casco e carga, ainda que 
sejão sobre queixas de máo tratamento; e a reque
rimento das partes 1hes darão traslados das ditas 
d celarações e protestos.. . 

H. St~ quaesquei' marmhmros, ou outras pessoas 
rindas f'lll umr1 rmhm·PrH::ãfl hrasilrira mercante, 



commettesscm no mar levantatnento, morte, fel'í
mento ou outr-os quacsquer crimes de semelhante 
gravidade, e o Capitão por isso os tiver presos , 
os Consules tomaráõ conhecimento do caso sómente 
para o efl'eito de reter os réos a bordo , e de os 
remelter com os auto::; da chlpa pela primeira em
barcação que sahir para o Brasil, a fim de serem 
enlregues ús Justi<_,:as competentes. No ca.so que .a 
embarcação, onde se acllar. o preso, que1ra partir 
para outro destino, c nao ltaJa a esse tempo no porto 
ernbarcaçüo que o conduza para o Brasil, o Consul 
req uisitai·á ás autoridades do paiz que o detenhão 
em custodia, até haver oceasião de 0 fazer partir 
como fica dito. Sendo por~m os delictos commet
tidos a bordo de navios depois de entrarem no porto 
c::;trangeiro, os Consules se uão intrometteráõ no 
caso, deixando as partes os seus recursos ás Jus
tieas do paiz. 

·42. Para evitar desgostos e prejuízos ao~ Capitãe5 
brasileiros , que pela primeira vez entrarem nos 
portos dos respedivos Con:-;ulados, ou que não 
tiverem pratica suíficientc do paiz, os Consules lhes 
forneccráõ uma instruu.~úo, nu nota impressa, em 
que os informaráõ de todos os Regutamentos locacs, 
tJUC lhes forem nccessarios, especialmente dos quu 
respcitõo á policia e á prohibieão dos gencros, u 
dfeitos de importação c cxpul'taç.ão. 

43. Suppri.ráõ a sua ignoraueia da língua, c das 
leis do paiz, servindo-lhes de interpretes nos rc
querimentos que tiver·cm de dirin·ir ás diversas auto
ridades, e facilitando-lhes a cxr~ecli~~ão de suas de
pendencias. 

44. Suscitando-se duvidas cutre os C<-lpitães e 
pessoas da tripolação, relativamente a seus serviços, 
dcspezas, soldada.s e ra~;õe:-;, ou questões de quaes
quer outros subdltos do lmperio, entre si, ou com 
estrangeiros, os Consulcs procurnráõ accornrnodat· 
as partes, sem estrepito, nem fórrna de Juizo, in
terpondo a sua media~.:ão e bons officios para os 
eazer á concordia e amigavel composi~.;ão; caso 
orém os não possão conciliar, os dcixaráõ recorrer 

. s Justiças do paiz. 
45. Desertando algum marinhGiro J,) bordo de 

qualquer embarcação Inercanle brasileira, antes de 
findar o prazo marcado liO livro dos ajustes, o 
Consul dará parte ás autoridades locaes, 'requereu
do-lhes a sua assistenein ~~ auxilio, {htrn ::;c des-
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eobrirem o apprehendereru os Hwsmos desertores. 
que_ deveráõ ser remettidos para bordo da Pmhar..:. 
ca~:ao a. qu~ pertencerem. O mesmo praticará com 
os marmhe1ros, ou outras quaesquer pessoas, que 
desertarem dos vasos .da Marinha Imperial. 
. 4f?. Sendo o desertor estrangeiro, procurará res

tltull-o á sua prim~ira obrigaçüo, ou por intermedio 
do C!Jnsul da ~açao, a que pertencer, ou, segundo 
a~ Circumslancws, pelo das Autoridade~ locaes ; 
n~w lhe faltando á justiça, no caso de ter sido illu
dido ou insultado pelo Capitão. 

4.7. Prestarúõ todo o auxilio para quo os Cnpitiies 
das embarca(:ões brasileiras preenclúi.o nq uellns 
praçQ.s . de suus tripola~;ões, que por algum mo ti v o 
ou acc1dente lhes faltarem ; e dos indiYiduos, que 
assim receberem, os Consules farüo na matricula 
as observacões nçcessarias. 

4-R. Para que possa ter lugar a mudança de Ca
pitão em iJUalquer embarca~;ão brasileira surta em 
vorto estrangeiro, é necessario que o respeetiYo 
Consignatario, que tal mudanç:a tem que fnzcr, 
mostre os poderes, que pelos proprietarios lhe sno 
conferidos pora esse fim, e que o nomeado é cidadüo 
}Jrasileiro. A' vista destes documentos, o Consul 
Inandará lavrar em sua presen~~a o tcru~o de no
meação, que menci9narú no endosso do P;1ssaporte. 

h.D. Terá tmnhem mspecção sobre a venda de qual
quer embareacão brasileira, que lwja de íer efl'eito 
nos portos do" seu destino. Neste caso exigirá ,do 
Capitão apresentação de .sua proeura<_;ão b~stante, 
ou outro documento legitimo, que o autonze para 
e1l'ectuar a venda, e achando este documento em 
termos~ consentirá nella, se estiver convencido de 
quo u pre~:.o dado pela dita embarca~.;ào .é bo:~a fi de 
o seu valor. Não sendo o eomprador eHladao bra
sileiro, o Consul recolherá todos os documentos, 
que provem. a nacionalidat.l~ da em~area~;.ão. E_:;;ta 
1nesma pratica se observara a respello dos navws 
naufrngados, condemnados por innavegaveis, ou 
abandonado~. 

50. Como possa acontecer que esta venda se trate 
onde não haja Agente Consular, o n1esmo Consul, 
tendo a noticia, se dirigirá ás autoridades locaes, 
pedindo que signifiquem em todos os lugares de 
sua alçada aos Notarios publicos, Corretores, e mais 
pessoas que possão envolver-se na venda da em
ba.rcw:üu, pnn1 q ne nào proecdão a ella de outra 
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Hwncira, se não depois de se ter exi?ido do Ca
pitüo provas do. seu direito para aquellc 11m ; e se 
o eomprador não fôr subdito brasileiro, se reco
lherem todos os documentos que naeionalizem a 
embarcac,ão. 

5·t. Con1prando qualquer subdito do Irnperio algum 
navio em portos estranrreims, deverá apresentar ao 
Consul Brasileiro a res1fectiva escriptura de compra 
para proceder-se no exame da validade da mesma 
compra, da matricula, e ajustes das solda<:las dos 
Officwes, e tripota~;ào; d?- í!ança idonea. para u 
pag:1mento de quaesquer d1rmtos estabelecH.los por 
Lei, c da qualidade, descrivcão e arqueac,ão do 
meneionac.to navio. Tendo o Consnl n1ui escrupu
losamente coneluido o exame de todos os re<.}Uisitos 
mencionados nas Instruccões de 14 de Outubro de 
~1 ~H 3, se os achar· exactos, fará lavrar e passar os 
documentos neeessarios, não só para legalizar a 
esel'iptura da compra, mas ainda para que o com
prador possa solicitar da Lega~:ão Imperial, junto 
do Estado onde se c1Tt'eLuar a lransac~~ão, o com
petente Passaporte extraordinario, que autorize a 
sahida do navio com bandeira nadonal. 

!j;t. O Capitào de qualquer ombarea~~ilo, que estiver 
de partiqa, tendo eom anticipa~~ão parlieipado ao 
Consul o dia em que pretende fazer-se de vela, o 
porto a que se destina, e aq uelle ou aquelles por 
onde intenta fazer escala, comparecerá no Consu
lado na vespcra da sabida, e apresentará o rol da 
equipagem., os Passaportes dos passageiros, des
pachos da Alfandega, os eonhecunentos, e o ma
nifesto da carga. A' face do manifesto se lhe defe
rirá o juran1ento; e depois d~ exaetamente conferido 
eom os dt=lspachos e conheeunentos, e achado con
forme, Sl~rá unido a elles c legalizado; e o Consul, 
tendo feito assignar ao Cnpitàu o termo de sahicb, 
Jhc cntregarú a Carta de Saudc, o referido manifesto 
da carga e seus appensos, o Passaporte do mivio 
com o eompctente endosso para seguir viagem, e 
todos os mais documentos. 

Os Capitães dos navios estrangeiros, que expor
tarem generos para os portos do Brasil, apres;en
taráõ igualmente ao Consul os despachos da Alfau
dega , numerados progressivamente, e unidos ao 
manifesto, em que se declarem bem eircumslan
eiadamente os artigos que não forem dt~ manufactura 
('. produe~~rw do pa.iz, os de tonlrabantlo, de preza, 

.aa 



-62-

c os das Indias, para então lhes ser deferido o 
juramento, examinado e leo·alizado o manifesto. 

;)3. Entrando algum vaso de guena do Imperio 
no porto du sua residencia, ou em quaesquer do 
seu distrido, o Consul se utl'ereeerá ao Cumman
dante para lhe fornecer os provimentos de que 
possa uecessitar; e proeur·ará prestar-lhe todos os 
serviços que couberem nas suas fort,:as, a íim de 
promover, e faeilitar o bom exilo da expedição. 

54. Se o Commandante de um vaso de guerra 
fôr, por qualquer accidenle, obrigado a cortar as 
amarras, ou a deixar em terra algumas munições 
ou eíleitos das ernbar<..:aç.ões a seu commando, o 
Consul euidará logo em fazer rocegar os ferros, 
arrecadar us referidas munições e ,~[feitos, e re
metterá pela primeira occu~;ião opportuna esses 
artigos para o porto do armamento. Achando-se 
porém elles muito avariados e incapazes de con
senac.;ão e uso, ou se a despeza da remessa absorver 
o seu valor, í1eão os Consules autorizados para 
vendcl-os, dando conta ao Governo. 

55. Surgindo no porto, onJe residir o Consul, 
algum corsario com uma ou mais prezas, o Consul 
it'á, sem perda de tempo, a Lordo do corsario e da 
embarcação capturada, examinar a patente do corso 
do aprezador, os passaportes, facturas, conheci
mentos dá carga, e todos os mais papeis, que vef'i-
1iquem a propriedade da embarcação, c efl'eitos 
aprczados. Procederá depois a averiguar, debaixo 
de juramento, e sobre os aconteeimentos e cir
eumstancias que oceorrêrão, pr1neipalmente no acto 
da deteneão, o Cornmandante do corsario, seu offi
cial Imrn.ediato, e pelo menos dous individuas da 
Lripolação, eorno lambem o Capitão da embarcação, 
ou o official que o representar, e duas ou mais 
pessoas da CliUipagem. Todos elles serão separada
mente inquiridos, e de seus depoimentos se lavraráõ 
os termos necessarios, os quues, bem como a re
ferida patente de corso, e mais papeis, serão remet
tidos á Commissão onde fôr julgada a preza. 

As mesmas formalidades se ohservaráõ, sendo 
IJcutro o navio detido. 

36. O Consul e dous touvados escollüdos pelo 
Commandante aprezador, e outros tantss pelo Ca
pitão aprezado, formaráõ a Commissão. Se esta julgar 
boa preza a embartaeão detida, o aprezador a po
derá vender COlHO e onde lhe C.Ol1YÍCl', regulando-se 
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a sua distribuição pelo contracto celebrado entre 
os ArJ;lladores e o Cors-ario. Mas, querendo algumas 
elas partes interessadas recorrer da sentença por
ferida, o poderá fazer para o Conselho Supremo 
Militar (sem suspensão, no c.aso de ser julgada boa 
preza), dando o aprezador fiança idonea pelo valor 
total, afim de ~erem por elle indemnizâdas as partes 
interessadas, quando se consiga melhoramento no 
recurso interposto. 

Se estas regras porém forem contrarias ao direito 
estabelecido por essa Nação, em cujo porto entrar, 
o aprezador se sujeitará ás suas leis, pedindo ao 
Consul que o dirija. Fic:a dependente da approvação 
da Assemhléa. 

57. Se o Commanc1ante de um corsai'io, que entrar 
com bnndeira· brasileira- nos portos do dtstricto de 
qualquer Consulado, não apresentar a sua patente 
exarada em fórma, o Consul fará denunciar o refe
rido Comrnandante, c seus cornplices ás Justiças 
do paiz, para serem processados e julgados como 
piratas. 

58. Fallecendo sem herdeiro nem testamenteiro 
qualquer subdito brasileiro nos lugares ou por
tos do Consulado, o respectivo Consul, naquelles 
Estados, ·em que assim ·estiver estipulado por Tra
tados, ou as Leis o permittirem, ·procederá a in
ventario de t0dos os bens, effeitos, accões, livros 
e mais papeis, e clarezas do fallecido, pondo tudo · 
em boa e segura. arrecadação,, p~ra· ser entregue 
a todo o tempo a quem de dtreito pertencer. No
ticjàrá lmto . o · seu fallecimento por 1rReío das ·oa
z8tas pufihcadàs ·no s·eu districto, e o participará, 
rara cohslar onde convier, ao Ministro e Secreta .. 
riJ de Estado dos Nego cios Estrangeiros, a quem 
:ambem tràn$mittirá, assim gue lhe fôr possível, 
a có}J1;á. 'do· Te'ferido · ln~enta:rio. · ·· , , 

59.· Náufragando qualquer embarcação nacional, 
n Consu\ do districto providenciará sobre o seu 
salv·am_ento, recorrend~ ás autoridades locaes para 
, :; sodêarros· neeessanos, sem comtudo obstar á 
u1Hcial rntetvenção destas, ném ás diligencias dos 
Capitães, donos e consigna~rios. Mas; na ausen
cia. destes, fará os requerimentos e protestos con
venientes -para ü auxilio opportuno e prevenção 
dos roubos e descaminho~ ; procederá a inventa
rio do qtie se achar, e á sua boa. arrecadação, a 
bene1icio de quom de direito; pagando ns des-



pezas do s;alvamcnto, segundo o nslylo do paiz, por 
conta dos interessados; e conformando-se om tudo 
o mais com o disposto no parngrapho antecedente. 

No caso porém em que as embarcaçôes naufra
gadas levnssem carga para outro porto, dirigirá o 
inventario ao respectivo Consul Brasileiro. Deve 
porém ficar entendendo que, em todos os casos 
de nanfragio, apparecendo socios, corresponden
tes ou quaesquer pessoas propostas para esta ar
recndação pelos proprietarios, carn~gadores, con
signatarios ou Seguradores, devem esta preferir 
para a mesma arrecGda~{ÚO e disposição dos objectos 
salvados, conforme as ordens e expressa vontade 
dos donos. Nestas circurnstancias os Consules não 
poderão pretender mnis do que os emolumentos 
conespondentes aos documentos, que a occasião 
exigir, o se fizerem perante elles, na conformi · 
dade deste Regimento. 

60. Sendo alguma embarcacfw condemnada por 
innavegavel pela autoridade competente, ou aban
donada, por qualqner motivo, pelo seu Capitão 
ou consignatario, o Consul, nào existindo no lugar 
procurador bastante do dono, prover{\. a que se 
ponha em boa a.rrecadaçiio o seu casco e carga, 
até que os respectivos proprietarios ou segura
dores transmittão as suas ordens. 

6'1. Em todos os casos em que os Consules são 
autorizados a dar administrações, e ordenar a ar
recadação de bens pertencentes a subditos Brasi
leiros (Cap. 2. 0 §§ 58, 59, 60 e 62), procederáõ a 
inventario com a assistencia de dons negociantes 
nacionaes, e, na falta delles, de quaesqucr outros 
de sua escolha, que assignaráõ no acto do mesmo 
inventario e entrego. E, sendo alguns artigos de 
natureza perivel, os poderão vender em leilão pu
blico, com a~sistenc1a dos mesmos negociantes, 
fazendo antes, nos autos do Inventario, termo da 
necessidade da venda, com especificação da quan
tidade e qualidade da avaliação por peritos do 
seus preços, do ultimo lanço, dos nomes dos ar
rematantes ou compradores: o que tudo se ro
borará com a assignatura do Consul e dos ditos 
Adjuntos. 

No caso de naufragio de embarcacão da Corôa, 
os Consules procederáõ com o maior zelo a fazer 
as diligeneias para a salvação, de accordo com o 
Commandantn c offi.r.i;ws respectivos: pondo nm 



boa aerecadação o :-;alvarlo, pela m~neira 4etermi
nada a respeito de semelhantes 1nfortun10s dos 
navios mercantes, salva sempre a preferencia de
Yida aos referidos f.ommandantes e Officiaes. Se 
os aprestos, appnrelhos e outros effeitos salvados, 
bem que avariados, forem ainda capazes de espera 
c serviço, assim o participaráõ ao Governo, que 
lhes dará as suas ordens. 

6:3. Quando os Consules procederem á venda de 
artigos da Fazenda Publicn, ou por entenderem 
absolutamente neeessarin, e não admittirem de
mora, ou porque para i>SO reeebêrão ordem, o 
farão com as formalirlades prescriptas no § 61 
deste Capitulo. 

6~. HaYerá em cada Co:1sulado um cofre d& tres 
ehaves para a arrecadação do producto das vendas 
das propriedades publieas 'HI particulares. O Consul 
terá uma chave, o Vice-Con ul outra, e um negociante 
nacional respeitavcl, c na ~ua falta, n m estrangeiro, 
a terceira. As quantias r;•eollüdas ao cofre ficaráõ 
ú disposi~.;ão das pessoas " quem pertencerem. 

65. Tem direito incontesLtvel á proteccão dos Con
sulns os subditos hra:-;ilci ws desvalidÔs ou nau
fragados, p, os prisioneiro.;, quo por qualquer ac
eidente aportarem nos seus districtos. ·Elles lhe 
arbitrará<), emquanto não í'ôr praticavel o seu trans
porte para o Brasil, a qui..mtia índispensavel para 
a sua snbsistencia, e solicitaráõ das Autoridades 
locaes a admissão nos hospitaes elos que estiverem 
doentes. Estas dcspezas, nssim como as dos en
teuos, serão feitas á custa do Estado. 

HG. PromoYeráõ a brevidade do regt·esso dos indiví
duos mencionados no paragrapho antecedente, bmn 
eon10 dos que perl.encel'em aos navios abandonados, 
cowlemuados por irmnYegaveis, e dos que por algun1 
modo ou nccidento forem deixados em terrn, fa
zendo-os. embarear com pn•.;:,a nos navios nado
nae~, cujas tdpolações não estiverem preenchidas, 
vencendo a l'l~speetiva soldnda e ração, e t@nclo 
entmda na mntrieula e livro dos Ajustes. 

67. l\iào lhes podendo ndwr· praça eom venei
rnento, o1·denarúó aos Cal_)itües das cmbarcaç.ões 
brasileiras, que estiverem a 1argar para algum 
porto do Bmsil, que reeebüo os que lhe compe
tirem, na conformidade do H.cgulamento seguinte:. 
O Capi lào de ~una embn1·caç.áo llc cem a duzentas 
toneladas sera cnearTeq;allo dP. receber e conduzir 

J.lW; l>E 1R:31. P.\ll'fE H. 9 
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a. o.,,p~r·t·o d<? ... seu destino quat~o Ularinbeh·o~, ,, 
dah1 para ntma., um por cada Clncoenta tonelada:~ 
de . atqu~ação, que accrescem. Estes marinhein~~ 
itão fazendo o serviço, e terão a ração do estdo, 
q,ij.~.,s:e ,satisfará ao pr. oprietario, assim cor.no· .-::~; 
4~p~zas do transporte dos que não puderem ef.l'Be~ 
tivamente lrâbalnar; ~dvertindo que as d~spez:.:s 
feitas com as rações e transportes dos nauírnga ... 
dos, . :dos que forem despedidos nos portos, P'j e 
inhabilitados para o serviço-, e dos desvafidos, srrüu 
eagas :á custa do EstaQo·;~ mas aquellas .que_ ::-.e 
JlZe.~:~rn .para.~ o· .·mesmo fim com os marmh~~H\: :; 
dos, navios abandonados, condemnados por mrw, 
vegavois, ou vendiclos a estrangeiros, serao snti'---
feitas ,pelos respectiv~s proprietarios. . 

.Ji8. As d:espe,zas referidas no paragrapho precech'n. 
t~.,tJUa çada um dos Consules regulará conformt.; a:; 
di&Ulncias da viagem, serão pagas aos donos d~ts 
respectivas em bareações, mostrando por attes1~1çàn 
do Consul o numero e a identidade das pessoas 
que tranS:por:tárã.o,. e o dia em que começou o nm·· 
cjm9Q:4Q. ;._e oo.m Qutro documento authentico, o dia 
da chegadà e do desembarque nos portos do Bra
sil. Se os Capitães faltarem á ordem do Consul, 
subtrabindo-se ao referido transpor.te, incorreráõ 
na multa . de vinte ro,.il réis por cada marinl1eiro 
q®. deiJarem dt• receber, na fórma estabelec:::;\ 
no paragrapho urePedente, exequivel pela ma!1eica 
declarada nu par~:~i~T< .. lpho 38 deste mesmo Capitulo. 
Fica depen<ient!~ .c!: .• :\:'~.:)mbléa. 

69. Havendo 1w potto embarcações da Arrnnch 
ImReJial~ Q.S ;CQtbule:; requereráõ as ditas pnc.as 
O'\J'.·.~~b~ .ao·. Com~a:nt~ respectivo, q'uc: 
ace1tara as que forem compat1ve1s com· ú pQlh~ dr 
tn(mCionada embarcação. 

70 .. ; Na fiüta ·de embarcações nacionaes, goüerfw 
dUigLtl)t,>:ll,\r_ 9 · ret'eJid.u .trans.porte em n·i\1os e~-~ 
tra:~eiros1 que se dh·igem aes portos dô Bnbil, 
ajustando-o com a maior commod.idade para o E~> 
tado, ou para os .m.esmos proprietarios. 

"I»(Ios,~s desembolsos feitos 'pelos Consules, subru 
os e,hjee~, de que se acbão encarregados p01· ":-;k. 
Regimento, ou de qne para o futuro forem incurn-· 
b~ct~s· ... po.r ~ovas , ordens, s~rão ~at,isf~itos pel:_; l:~t-~
patttl~ .. ,por ondt percebt-m os seus orden<•do-. 
apresentando na referida estação as suas conin~ 
cc;.rr~ntes e legalizadas. 



72. Nenhum Consul se ausentará do respectivo 
;Jnsulado, sem especial licença de s: M. l. Os 

que ... forem acreditados ao mesmo tempo:~runto de 
,luas ou mais. Potencias visitaráõ,, quando o jul..
f:arem ~.a proposito, os portos dos Estados onde não 
rt;si:t}it.et'n habitualmente, dando disso parte á l .. e
':.~ .. :·'*.Ç. ão; .e em um n ootl·o easo serão substituidos 
~'r:· los VIee·Cousules. 
· 73 Havendo S. l\1. o Itut)erador por betn Dar a 
;n;alquer Consul outro destino, a sua demissão, ou 
nrd.ero para se retirar, cnti·egará por inventario o c.o
;·,·r:. e o archivo do Consulado ao seu successor, ·ou 
;_~c~ Vicé-Consul que houver dn fazer as snas ver.es. 

CAPITULO IH. 

A ti'i·ibui~·ôe.;;; dos Consules. 

'7'4. Todo o Consul, no exen~icio de suas func
r,:.ões, é uma pessoa de caracter publico, na qua
lidade de Commissario da Corôa, para todos os 
nego cios. em geral da navegM;flo e comll}.çrcio. çla 
Nação Brasileira, e como tfl i :-;tTá respoitadu pelos 
;:;ubditos do Imperio. 

'75. Todas as veí'.es qué cili··L•.ki·,,nl ser neces
sario ou conveniente, poderãü i>Jnroear os nego
ciantes nacionaes estabelecidos no norto da sua 
residenciat e bem assim os. Ca~Háes dos . navios 
allí surtos, a fim de se deliberár>sohre algum ob
jecto de interesse commercial do EstKdo, ou a be
neHcio dos seus concidadãos. Serão os Presidentes 
da Corporação, e mandaráõ lavrar t~rmo da re-
soluçoo tomada. . . . .. - . · 

76. Não exerceráõJ'urisdicção sobre os subditos 
do Imp·õfiO, tnas po erão ser arbitros de su~sde
savenças, se as .partes nelle~ se louvareJO. Nest.e 
cabo ·os Con&uléB .. .Ul.es farâ4L as~igna~. <tac~·'de 
compromisso, em que se deeblrão ~s.cond,iÇ.ões 
delle, e da sentença arbitral haverá recurso para 
o Tribunal, em que tiverem concorctado. Se os con
tendores porém se obrigarem a estar pela senten
ça, renunciando a todo e qualquer recurso ou 
appella•~ão, aquella se executará sem contravenção 
ou r:mbargo, 

·.-~- ,_ 
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77. Não poderão se e em Juizo procuradores de 
o~tra qual9u~r pessoa ; mas, sendo o caso de suh
dttos br3siletros ausentes, sem procuradores bas
tantes, tanto em demandas cíveis, como em accusa
ções criminaes, que correrem á revelia dos mesmos 
po~erão ser defensores officiosos, e apresenta'r nos 
Jmzos e Tribunaes os documentos favoraveis nos 
réos, salvos os direitos destes. 

?8. Se em tempo de Kuerra, em paizes estran
geiros, alguma embarcaf:ao se destmar ao corso 
-c~mtt:a os _inimigos do llrtperio, o Consnl em cujo 
dtstricto t1ver lugar· o armamento, tendo-lhe sido 
apresentado o requerimento, em quo se declare 
o nome da embarcaçào, sua lotat:;ão, for<:a e equi
pagem, assignado pelo Capitilo, dous oilicíaes e o 
Escrivão do navio, e documentado com habilitaeão 
do Commandante, oflieiaes e marinheiros, e em·h o 
contracto legal entre os armadores e o eorsario, 
mandará prestar a Han~;a de bom uso dn patente, 
e fazer a matricula dn corsm'io eom as particula
ridades expressas no requerimento. Deixará no 
archivo o contracto original, dando ús parles uma 
certidão em fórma; e, iludas ustas formalidade~ 
indispens.aveis, Jiea autorizado para dm· ao Com
mandante urna patente de eorso, das que para 
esse effeito lhe adiantm· o Governo de S. M. I., 
dando parte do numero distribuido, e do nomt~ 
dos armadores a quem as concede. 

79. Aos Consules pertence o direito privativo f~ 
exclusivo de legalizar, autorizm· todos os actos, 
instrumentos. documentos e mais papeis que pre
cisarem de fé publica, e houver~m de ter execu
ção em qualquer parte do Imper~o; e s~m a leg:a
lizaç.ão dos Inesm.os Consules nao tenw c~ed1lo 
alg-um nas Secretarias de Estado, Thesouro Nacwnal, 
Tribunues, Alfandegas, Mesns, Auditorias, e quaes
quer Repartições . de Jus~iça, Fa~enda 01~ outr~~ 
estac.ões do Imperwl Servtço. E so se cons1derarao 
legafizados e authenticos quaesquer passnportes 
(§ 78), autos, documentos, e todos os mais papeis 
passados, ou reconhecidos pelos Com·mles, sendo 
sellados com o sello das Ar·m<Js lmperiaes. 

·.·, IJisposit;ào da Lei de :.\0 de Hez.emhro tlc 1~;!:!, 



80. tJ0zarúõ de todos os privilegios, imnnmida
des, franq1.wzas e prerogativa~, f-5egund~ os .T!·~
tados existentes, e usos gerues das Naçoes clvlh
zadas, e sem os quaes não pvdem, com êl eonve
nicnte dignidade, eurnprir com os seus deveres, 
nem preencher os fins da Instituição Con~ular. 

Palacio do Hio de .Jtrneiro t)rn ·f 4 de Abril de 
·183i.-Aw·clútao de· Sousa e Olitei;·a Coutiu.ho. 

(~ Ia.) .Os Vice-Con~ul~s será o nomeado;::; pelo:; 
Consules, nte. 

F .•.. Cunsu l Gun~ I do Impu rio do Brasil em .... 
P-ela autt_;ridHtle que Stw ;.uagestade o lmperadot' 

Houre por bem ~onceder-me, nomeio o St'. N . .. . 
Vice-Consul da Naeão B1·nsikii'a JlO Porte de ... . 
. e seu Distrioto> E" eí11 Nornc de Sua )Jng(~stndt~ Im
perial rogo a todas as j\Utoridades de Sua Mn
gestade tal (da Hcpublica tal),. que o rcconheção 
uaquellc e.ar.Q.cLtl\. ! h o eoneedüo iod.as as jmrnu
nidadcs qu:) lhe 'ievúü coú1petil', e iiw prestem todo 
fttvor 8 auxilio di~ qtw necessitar, ptlra o cabal cl;es-
empenbo de .?Ui\S funeções. . .. é • 

~rri fé .d.e qtl'e 'o li'.mniLh:t. pr.os.eüt~ non1enção por 
1~1m ass1gnada, e seliada co·m ''o Sello das Impe
r~aes ;\rmns destl: ConsuL:ulo GeraL 

.Feita ern. . . . ao:;.. . . de .... de .... 

F. 
consul í.3eral •.. 
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(~ 17.) Poderão nomear Agentt~s Commerciaes, eü 

::\ior;neaçii-a de u1n ,\.u;ente Conuuerelal. 

F .... Yiee-Consul do Impetio tlo Brasil em ... 
Em ,-irtude dos poderes de que me aeho munide:-r 

nomeio o St·. \ ... Agente Commercial da NiHiÕ' 
Brasileira neste Porto de .... e seu Districto, p'c:n 
substituir-me na minhn mtst_•ncia ou impedimentos 
~~ em l\ome tlc Sua J\lagestade o Imperador, rog• 
a todas as ,\utoridades de Sua ;\Iagestade tal ( d, 
Hr.publicu t~ü), que o r~conheção naquelle caractey 
lhe concertao todas as 1mmumdades que lhe deva·· 
competir·, c lhe prestem tudo o faYot e auxilio 
de que neet~f;sitar, para o cabnl desempenho d 
suas runceões. 

Em f{· ci'o qw~~ passei a tn·e:;entc Homeat,:ào po,· 
mim assignad[~. e sdlada com o sdlu das Impe 
riaes Armas deste Vice-Consulado . 

. Feita em. . . . aos.. . . de.... rle .... 

1l,. S.i F. 
Yiee-Cunsul. 

(§ 3L ~ Os Consules euvial'áõ no fim de cada se· 
mc~tr·e ma ppas, etc. 

N." 5 1 n '2 f,f.lo os morlelns dos tnapptts senH~S-· 
t;·aes peditios neste pat·agrapho, pelo que respeita 
a os rnciunaes. 

N. os a e 4- o:-; nndelos t·elativos ás embarcaçõe:·, 
est1·angeiras vindas elos portos do Brasil, ou que 
houvorem de sahir para elles. 



N. 0 o o modelo do mappa que se exige para dllt' 
uma ideia do balanço dessa com as outras Potencias. 

1V. B,. Estes mappas são os que devem dar os 
Consules, que, para os formar, exigiráõ dos Vice· 
Consules os que preeisarem dos Dbtrictos respec
Ü\'OS. Os valores dos eífeitos importado5 e expor
tados devem ser expressados em moeda nacional, 
e pelo que effectivamente · valem nos portos do 
Consulado. 

1] 4-0.) Os Consnles receberáõ as declarações dos 
Capitães, c seus protestos, etc. 

T~rnao de p1•otesto •le arribada. 

:F.... Consul Geral, etc. 
Por este publico instrumento de protesto se faz 

:wber a todos os 1ue o presente virem que pe
rante mim pessoalmente compat·ecêrão neste Con
:-mlado Geral F .... Capitão do navio denominado .... 
de.. . . toneladas, do porto de .... F.... ·1. • Piloto 
do dito navio e F.F. marinheiros, os quaes cada 
um por si declarárão que o referido navio foi car
regaâo com .... fazendas, e que achando-se prompto 
de npparelhos, estanque de quilhas, e com todos 
us mantimentos precisos, e de tudo completamente 
preparado para seguir viagem, se fez á vela do 
porto de... . com destino para. . . . e que o dito 
rwvio no decurso da sua viagem no rlia .... cio mez .... 
achando-me em l:ltitude .... e longitude •..• sotfreu 
mna violenta tempestade (o que occoiTeu, e se deve 
f'Xtrahir do termo de mar, e do livro da derrota); 
depois do .que, acalmando mais o vento, e 1azendo 
o navio .•.. pollegadas d'agua, vendo-se emfim na 
necessidade de arribar ao porto ma i~ perto, fizerão 
rumo para este pol'to, onrlc ehegár·ào e fundeárão 
ús .. ! • hor·as do dia .... deste pr·esente mez: que, 
durant~ á sua viagrm, elle Capitão, ofllciaes e ma
rinheir·os fizerão todos os esfo1·ços possíveis para 
preservar o diw navio e sua eargn Jt~ qualquer· 
nsaria. Pelo que elie Capitão me pedio lhe tomassn 
tlsle solemne pnJtesto eontra uuu· e Ycmto, ou eontra 
qt1em direito~fór, declaraudo que todos os damnos, 
m·arias e perdas quo tenhào havido no dito navio 
i' sun car·ga devem ~Ar por conta dos iuteress~dos 
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no navio e enrp;a. ou se~~n·adore:-~ (ptw via de _nlteio, 
c~~~ de ontrn qualquer· 1onna), tt~ndo acontectdo os 
ciltos ttansVJntos colno ndma ficJ mencionado, e 
não poe que o navio se nehasse em máo estado, 
qua!l~io sah_io ~i;) piJI'to _,d~~- ... ou negligencia dellP 
Lapltao. e trlp0laçiw. hm Ci)nsequencia dos ditos 
acontccunenws os compareeentns me rcqum·êrão 
nm unto, qne servisse· para clles e todo:; os in-
1 eressa_dos, onde_ n qnai1clo lhes tôr neecssario: 
n por t~s,o, e.m vtrtude do dito SP!l rcquc.rimento, 
lhes railflqum o p!'nsn11ln protPstu, que cl!P Capitão 
P todos os rnai~; eommigo assignúnio. 

Em fó do que, r•te. 

íL. S.~ F. 
Consul Gel'al. 

F ..•. Consul Geral, nlc. 

F. Capitào. 
fi'. PHoto. 

FF. ~Iarinhei J'ns. 

Po ,. este pu h! ~e o instn1mentn de~ prote::;to, snibúo 
qunntus o prPs~:~n!e vin~m que pernnle mim pes-
soalmente corrq)areeêeüo neste Consulado Geral}' .. .. 
Capitão do navio denominado ..•. do püt'to de ... . 
e F .... '1. 0 Piloto, os qunes erula um de per si de
elnráhio que, nelwndo--se o dito navio fretado pelos 
Sr~. fF.... dn tal pr·;:u~a, para conduzir tal e tal 
cars;a a este porto, ulHL' c:w~~ou crn o dia .... du 
HleZ.... tendo pela mt';:;nw. carta de fretamento .... 
dias corrente:; para a d :&enrga do sobredilo navio. 
Quo por um dos.9onh~cimentr~s d~t~do em .... a?~ .... 
ru) mez .... of~ nltns l·F. eons1gnarao nos Srs. I· L ... 
:aeJ vulu~.ne~;, com a marcn ú nwrgcm, c que ellc 
Capitüo lhes pcdio houvc~ssem de mandar buscar, 
;1aen pagarem o frete (.~ompetcnte, o qne elles tem 
l'ecusadó fazer, denwrando nssim o dito navio, eom 
~;Tande damno dos S('ns proprietarios; c portnnto 
elln Cap.ità.o me req.uernu qu~\ queria protestar, como 
com effeito protesta, eont!·a os ditos FP .... ou eoiltr'a 
quem direito ft}r, pela falta de curnp1·irncmto dn 
:;obredito fl·etament.o, pot~ todas as perclns, e des
pczas que tenhão ou Jwjüo de oecorret', e por n5o 
terem 1><1go, como devôrão, o dito frete. 

Em ft'~ (\n qnP, 0lc. 



'l~et•mo de Jn•otesto de uma letra 
de cauabio . 

. F.. . . Consul Geral, etc. 
Saibão quantos este virem, que aos .... dias do 

mez · de. . . . neste Consulado Geral, ·pessoalmente 
compar-eceu F.... q.ue me apresentou a letra do 
teor: .. seg~inte (copí;a-se a .letra); em virtude. della 
not1üqueL por escr·1pto n F .... para que aceitasse 
(ou pagasse (]l.mndo estiVesse ·aceita), e p·or elte 
me ioi respondido (copía-se a resposta se a der, 
declarando-se, caso não o fa~.a). Do que·deí parte 
ao· comparecente, que protesta haver do sacador, 
ou de quem 1nais direito tiver, toda a importancia 
dclla, com custas, perdas, damnos e interesses, 
como de mercador a mercador, na fôrma do cos
tlunc, e me pedio o presente instrumento. 

Em fé do que, etc. 

(~ 4·8). 

'rermo de n1udan~a de Capitão . 

. F •... Consul Geral, etc. 
Pernnte mim pessoalmente compareceu neste Con

~mlado Geral aos... . dias do n1ez de.... F .... 
eomo dono,. ou consignatario do navio .... surto 
neste porto, e pelos 1Jõdetês ·que me apr'i:~s·entou 
de .F.. . . residente em. . . • eidadão brasileiro, e 
dono do referido nnvio, rrw disse que pretendin 
fazer a mudança do Capitão F ... _. por assim convir 
aos interesses do n1esíno dono (ou fazia nomeação 
por sé,ha:rt~r'(léspetlitlo, 'ou faHecido õ qne existia); 
para isso recorriá a este Consulado Geral, a nm· 
de eu lhe approvar tal nomeação, o que, achando 
conforme com as Leis do Imperio, lh'a approvei; 
e sendo neste acto .F.... novo Capitão nomeado, 
disse que aceitava a sobredita nomeação, sujeitan
do-se em tud~ ás 1nesmas Leis, e para constar 
mandei lavrar o presente tenno, que ambos con1-
n1igo assignárão. 

Em fé do que, etc. 

L.E!S DE 18;)!, !'ARTE !L tO 
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Jlanifesto da earaa e Juramento de 
Uapitão. 

Manifesto da carga, que tem recebido o navio .... 
Capitão .... de .... toneladas, que segue viagem 
para 

rn 
o 
'" VOLUMES, QUANTI-

CARREGA- .;, 
o o DADE E QUALI- FRETE, OBSER VA.ÇOES. 
== JtORES == ~ 

~ 
DADE, 

::;! 
:;I ;.:1 
~ z: 

I 

I 
I 

I 
l 

I I 
I 

Eu F. . . . Capitão da embarcação. • . . prompta a 
seguir viagem para o porto de .... declaro, debaixo 
de juramento, ser o manifesto copia exacta e ver
dadeira daquelle com que a mes1na embarcação 
tem despachado na Alfandega desta cidade .... de .... 
aos .... de 

F. 
Capitão. 
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Vertlfteado do manifeste da earaa 

F. • . . Consul Geral, etc. 
Certifico que, tendo o Capitão F. . . feito perante 

nlim o depoimento e juramento, que assignou ao 
pé no manifesto annexo da embarcação.... consta 
ser este manifesto copia exacta e verdadeira da
quelle com ~ue se despachou a referida embar
cação na Alfandega desta cidade; e o qual junto 
por mim aos despachos originaes, deverá o men
cionado Capitão, na sua chegada, entregar na Al
fandega do porto de .•.. 

Em fé do que, etc . 

• 

Varía de saude. 

F. . . . Consul Geral, etc. 
Faço saber a todas as Autoridades do Imperio, 

que esta minha certidão virem, que a cidade de .... 
está livre do mal de peste, e de qualquer outro 
contagio, e para que nos portos do Brasil se não 
ponha impedimento algum á entrada do navio ... . 
Capitão F ...• que daqui segue viagmn para .... le-
vando .... pessoas de tripolação e .•.. passageiros, o 
nmni da presente, que vai por mim assignada, e 
sellada, etc. 
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F. . . . Consul Geral, etc. 
·Certifico que F .•.. ·Capitão do navio .. -~. de que 

t~ata este passaporte, cheg.ou. a _.este portu mn .... 
v1ndo de~. . . cmn a carga .menmonada em .. seu ma~ 
nifesto, registrado a 11. do: \i v. das entradas e sn
hidâs~; e ag9ra faz viàgem -para .... com: a carga 
constante elo manifesto, que tica registrado a 11. du 
liv. _.competente. 

"Em, fé.~o- qúe, etc. :: 
.tv. B. Havendo rnudanca de;Capitão, m:impre clr'~ 

eland-a. .. 

• 

rl'eruto tle deeio.raeiio tio Conuuandnn ~ ~" 
e tripol&f&O·· tle- .·um.- corsario. . 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chris:_ ! 

de .... aos .... dias <J-o-mezdc .... a bordo do cor· 
sario .... que hoje entficyu·n~t~}:wrto, co1_n a p1·eza .. 
onde vim paea proced~taoJ; lnterrogatonos e term~ ;~ 
prescriptos pela Lei, se m~_a;vrescntárão J;' •••• Com
mandante <oLlo corsnrio,- F~~ .. seu ImmecliDt.o, e 1?:
marinheiros; os quaes, tendo-lhes sido deferido 
juramento aos Santos Evangelhos, e sendo inq~J.i
ridos separadamente, cleelhrátãó• o que segue: Que 
navegando por a lat.de .. ,. e long. de .. -:~. na, di.·
tancia .de .••. leguas da Ilha, Cabo, QU P9f~O de .. , . 
COID venf,o .... avistár[lo. UJI;la eiTibflfCáÇàO, wzen:!o 
prQa de .• ;. a, qual .içára a -bJ}nd~ira"' .···. qu(:l, have:l
do-se conseguido nleançal-a depois de .... horas :; :· 
caça, ordenára o Commandante ao Cflpltão dacL ~ 
embarcação quo viesse a s:~u bordo com o rol 
equipagem, diario da navegaçào, manifesto, conl·. 
cimentos, passaportes e mais papeis, petos f!LW 
se conhece que a mnbarcaçflo se chama .... tern .. 
homens de equipagem ~ujos nomes, assim em 
o do Capitào e passageiros, sào os seguintes .... · 
tinha parti elo (le. . . . aos .... carregada de .... l'':, 
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conta rle .... consignada a .... no porto de .•.. para 
onde se· destinava; que a dita. embarcação sendo 
inimiga, passárão a seu bordo, della se apossárão, 
e tomárão conta dos papeis que fechárão em um 
sacco, que lacrárão com o seilo do Commandarite 
do corsario, assim como. o fizerão em todas as es
cotilhas, cofre.s, armaríO;s~,~~c., exigindo do Capit_ão 
da presa que fizesse outro tunto, o que com effmto 
praticara: que findo isto, fizerão passar a, equipa
gen1 da presa pa1·a bordo do corsario, substituin
do-a por.... homens, corn os ·quaes veio a este 
porto onde chegou aos .... ás horas. 

E concluido. o sobredito depoirnento me apre
sentou o referido Comrnandant~ o sacco dos papeis 
e a sua Carta de corso. 

Em fé do. que, etc. 

Tell"Jl:'lln {le íinterro~atot"ios feitos ao Uapitão 
· e tripo~ação do navio apresado. 

Anno do ~ascimento ele Nosso Senhor· Jesus Christo 
de .... aos .... do ·rnez ele, ••. a bordo do corsa-
rio .... qUo hoje enlrO:\lJle$!e:porto com a presa ... 
onde eu fui vindo para p·~oceqer aos inte~;rogatorios, 
e termos prescriptos pela lei: mandei chamar pe
rante mim ao Capitüo da referida presa, e 1nais 
indivíduos delta, abaixo declarados, para effeetuar 
os. mesrl}.QS interrog~torios q,ue são pela maneira 
seguínw ~~--~ 

Perguntado pelo lugar do seu nascimento, da sua 
actual residencia, e da sua familia ? 

Disse 
Peeguntado se tinha carta de fretamento, facturas, 

e eonhceime.nto~. e se eiles clesignüo por conta de 
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quem os generos, e os effeitos forão ca~regados 
(ou porque o não declarárão) ? 

Disse 
Perguntado a quem pertence o navio apresado, 

quantas viagens tem feito, em que dia, e de que 
porto sahio; qual era o lugar do seu primeiro des
tino, e o que devia seguir depois? 

Disse 
Perguntado com que passaporte e bandeira na

vega? 
Disse 
Perguntado se elle tem parte na carga, em que 

ella con-;iste, se algum outro navio contribuio para 
a presa, ou estava á vista? 

Disse 
Perguntado se elle, ou os outros Officiaes, ma

rinheiros, e passageiros do navio apresado não ali· 
járã.o ao mar alguns papeis ou effeitos? 

Di~ se 
Perguntado se tinha con1mettido, roubos a bordo 

do dito navio, e quem? 
Disse 
Perguntado se elle, a equipagem ou passageiros 

tem sido molestados, ou maltratados~ 
Disse 
« o Consul fará além destas, todas as outras per

« guntas que julgar a proposito para illustrar o 
« facto da propriedade Inimiga, ou a conduzir á 
« descoberta da verdade.» 

E sendo-lhe lido este depoimento declarou estar 
como dito tir:1ha, e assignou commigo, etc. 

Bordo. . . . Corsario. . . . aos .... do mez de .... de 
« E tendo despedido o sobredito Capitão, sem 

« que possa no entanto communicar com a equi
« pagem, fará introduzir successivan1ente o piloto, 
« c o contramestre, ou quem suas vezes fizer, e 
« mais outra pessoa da equipagem, a fim de con
« tinuar e concluir us interrogatorios, tlndos os 
« quaes, concluirá tambem este termo na fórma do 
« instrumento precedente.» 
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§ 79. ) 

Pa••aportes a lndividuos. 

SlGNAES. 

~-~lade 

F:~ fatura 
~<.tbellos 

Oihos 
'i .;sta 

'"nriz 
l•Jca 

'.h1eixo 
1\,'jrba 

~íÇ"naes particu
lares 

,'~~signatura do 
portador 

F. . . Consul Geral, etc. 

Faço saber que deste porto se
gue viagern para.... com escala 
por ... F .... que é subdito ... como 
comprovou pelo documento que 
existe no archivo deste Consulado 
Geral 

N .... aos .... de .... de 

-Visto- nos pas~aportes não pas
sados pelo Consulado. 

Visto ueste Consulado Geral do Imperio do Brasil 
' ul.. . . aos. . . . de.. . . de 

F. 
Cuu::;ul Geral. 
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I .. egalizaçóes. 

llecor•laecbuentos de th~uias. 

Heconheço venladeirn a a:;signatura supra ~t·etro) 
de F.... de tal oceupu~~[w ; e para consi.<ll' onde 
convier, a pedido de .... pas~ei a prc~..:cllk que 
assignei, e fiz sellar com o sello dn~ ImpPri(lCS 
Armas deste. Consulado Geral do Iu1perio do Brusil 
em .... aos .... de ...• de -

Certit1co que o dueume11to supra (retro) estó !'e
vestido de todas as formalidades exigidas peias l.eis 
deste paiz, e para constar onde conYicr, etc. 

CJertificado dn. tnlfltt~icuJu. 

Certifico ser o documento annexo, a n~rdudeira 
matrieula da emharcar:iw ... ('.ollstnnte de ... l>essoas 
de tripolação, . inc\usí've o respecliYo Capítuo F ... 
que seguem nagem deste para o porto d<~ .... não 
levando a seu bordo (segu11do clcelarar) rnais pcsson 
algumn. 

Em fé do que, etc. 
1V. B. Os actos de que tratàu estes modelos, süo 

os que propriamente fallaudo, dun~m ser hl'.Tauos 
pelos CoJJstücs, que ~.L' l itn i tar(·\t; a os qne 
faltào, e forem redigida6 pdu~; l'L~.bdital~~~;, ele. Cc•~'.u 
porém as pa1·tes prejjrúo rt:eorrcr aos Consules, 
para. todos os a c tos de q uc pn'CÍS<1rc~m, l'l.\'-{tilm·
sc-hãu estes peios formuiarius, que se acltüo no 
-Manual do Consul- du Antonio Baeüo de Masca
renhas, e no- Formularia- de F.... Borei. 

Liv••os de ••e;;isti•o~~tJ «,tnc de'i'CtJtn lull.Ve1• 
nos #Cou~tdaul~t~~. 

Cm livro para registro d~2~;te r~giJL ~~ .u, das \Kl
teutcs dos Cousulcs. -.~ Llu:; Yice-Cun~utes ck ~eu:-; 
di~tricto~. 
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Um dito dos depachos e instrucções que lhes 
forem dirigidos pela Secretaria de Estado do~ Ne
gocias Estrangeiros. 

Um dito dos officios que os Consules dirigirem 
a esta reparticão, onde se registraráõ tambem todas 
as peças ql}-e incluir, e. que não estejão registradas 
em outro hvro respectivo. 

Um dito dos officios que os Consules dirigirem 
aos l\1inis1ros Diplomaticos a quem são suoo~di
nados, e ao~ Viee-Consules de suas dependenctas. 

Um dito dos ofiicios que os Consules dirigiren1 
ás autoridades loeaes. 

Um dito dos o1ficios que os Consules dirigirem 
ás autoridades das diversn:; Províncias do Imperio, 
e os officios que os Minis',ros Diplomaticos, Vice
Consules, Autoridades Jocnes, e as dh'ersas auto-

:ridades das ~rovincias do Imperio, diri&"irem aos 
Con3ules, serao emmassados e conservaaos no ar
chivo do Consulado. 

Um dito para registro d 1s entradas e sabidas das 
embarca~ões, e manifestos de suas cargas, e Cartas 
de saude. 

Um dito para registro d JS mapl?as que remett~w 
á Secretaria de Estado do~ Negoetos Estrangeiros. 

Um dito dos contractos mercantis, e protestos rle 
arribadas c avarias. 

Um dito para registro do Passaporte c Avisos. 
Um dito para as declarações de que trata o § 37. 
em dito para escripturação das multas §~ 38 e 68. 
Cm dito para e:,cnpturas. 
Um tlito para termos de juramAntos. 
Um dito para registro de' testamentos e inven-

tarios. · 
Um dito pnra assentamento dos emolumentos do 

Consulado. 
Um dito para assentamento fias quantias arreca

dadas de riu e trata o § 61 .• 
Um dito pnra assentamento das despezas de que 

trata o § 65. 
Um dito para termos de resoluções, ou aetos de 

compromissos. 

LEB DE 183i. PARTE U. 
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M~tppa das embarcaçi'•es naeionaes que entrárão. nos dh·et•sos portos:<lestc Coasulado Gea·al, tle'\itlr o 14. 
de ...... ,... até o ultimo de........ do anno tle f S .. . 

--------

NUMERO 

QUALIDADE E N_OME D'O~DE YfNIHS. ~ ARTIGOS DE IMPOR· YALOH DA EX- OB~EHYAÇf)ES. DAS EMBARCAÇOES. -r TAÇÃO POHTAçAo EM g ~ 
lol e: 
< !li: 

Q Q 
=-====:::::::::::::=::::: .. :: ~ 

~---·--·---- -- -~· 



~u~·· l~. 2: 
1~~-.,[}:;:Jlõ:t d~~,:~;; eJtniball"ca~:~~' s ~<ll~~hn~t\:•s qu~ saltirà;; JIIO·s .u,.·•·?sos ptn·~ alt·~tt- (~nn~>-ethvto V·m·~1. dt''lt!J' ~J i.• 
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DECRETO DE 15 DE ABRrL DE 183í . 

.t11ldita o art. 76 do Regulamento de 3 de Janeiro de 18:}3, pelo 
que, pertence aos encargos P .attribuições dos Sf•cretarios das 
llel!\f,'Ões do Imperio. 

A Regencia Permanente em Nonio do Imperador 
u Senhor Dom Pedro li, Attendendo a que até o pre
s~~nte se não tem dado um regular andamento ao 
~·xpediente das Jlelações do Imperio, gue o Regu
lamento de 3 de Janmro do anno passado, no artigo 
:-;etenta e seis, deixàra á direcção dos respectivos 
P.cesidentes, do que tem resultado graves incon
venientes á boa administ!ação da Justiça: Ordenn, 
t'lll additamento ao rcfer1do artigo, pelo que pcr
lnnce aos encat'gos e attribuieões dos Sccretarios, 
n seguióté: .. 

Art. L o Os Secrctarios das Relações do Imperio, 
aléq1 do que expressa ~ espec~ficadamente lhes é 
encarregado nos respectivos artigos do Regulamento 
de s···de'Janeiro do anno passado, deveráõ mais: 

§ 4 .• Escrever em livro proprio, aberto, rubricado 
(' encerrado pelos Presidentes das dilas Relações, a 
Acta . da :a~ssão contendo resumidamente, porém 
com toda a clareza, quanto nella se houver passado. 
:Esta acta gerá lançadü no mesmo dia de sessão, 
lida no fim della, encerrada com as observações 
que se fizerem, e forem approvadas pelas Relaçóes, 
nu sem ella quando as não houver ou não fm·em 
julgadas dignas de notar-se; assignada pelo Presi
dente e. Secretarios ; e deverá conter: 4. o a data do 
dia, mez e anno, e a hora da abertura da sessão: 
,i.0 o nome dQ Presidente ou do Desembargador que 
fizer as suas vezes: 3. o o numero e os nomes dos Dcs
mnhargadores, que se reunira: 4. 0 uma summaria no
ticia dos negocios que se expedirem, bastando notar 
a qualidade, do processo, recurso, ou requerimento 
apresenta&0 na sessão, os nomes das partes sup
pllq~ntes e supplicadas, recorrentes c recorridas ; 
a fàvor· de qual dellas foi a discussão ; ou que do 
r·equerimento ou recurso se não tomou conheci
mento ; ou que se mandou previamente proceder 
a alguma diligencia, ou que se adiou, declarando-se 
o motivo. 

~ 2. 0 Autoar todos os recursos, processos e reque
rimentos, que vão ás Relações~ e que, na fórma do 
Hegulamcnto de11as, não tem de ser distrihuidos a 



Escrivào, e tanto ne~te:-; como em quac:::;qucr outros 
Iavra1· os termos ne(~L~ssarios para indicar o seu 
respectivo proseguimeuto legal, e cerliflcar todos os 
incidentes, q no occunerem no dito proseguimento e 
expediente. 

§ 3.g EscreYer no:-i processos das fianças, a que 
forem admitti(los O:) róos nas Relacües, na confor
midade do artigo trezentos cincoênta c dous do 
Codigo do Proeesso Ct·imirwl, regulando-se pelo 
disposto nos artigos cento e dous c seguintes do 
mesmo Codigo ; o qnt~ tudo se farú perante o Pr~~
sidente. 

Art. 2.0 Os Sc_eretarios das~f,Relaçõcs perceberáõ 
por estes autos e 1Prmos que escreverem, e cer
tidões delles, que passarem, os emolumentos e sa· 
larios que percebem os Escrivães do Judicial. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiea, o 
tenlta assim entendido c faca executar com osodes
pachos necessarios. Palaeiod do Rio de Janeiro em 
quinze de Abril ele mil oitocentos trinta e quatro, 
deciwo terceiro da Independeneia e do Imperio. 

:FnANCISCO DE LmA E SILVA. 

Joio RRATLIO MONIZ. 

Aw""eliano CÚ} Souza e Oliveir·a Coutinho. 

DECRETO DE ,16 DE ABHIL DE ,I Si34. 

Brelara quem <leve exercer as funcçõcs de Chefe de Policia nas 
Com:Jrcas ondt> houver nm s6 Juiz ttc Direito . 

• 
Tendo-se suscitado duvidas sobre a intclligencia 

do artigo sexto do Codigo do Processo Criminal, 
acerca da autoridade que deva cxet·ccr as runcções 
de Chefe ele Policia nas Comarcas nonde haja um só 
Juiz de Direito : A Hegencia Permanente em No me 
do Imperadot· o Senl}Ol' Dom Pedro I;I, querendo 
acabar cum tae:; dundas, como convem a boa ad· 
ministração da ju::;ti~.;a, Ha por hetTt, Usando da at· 
tr·ihui~:~w quP lhe eompel<· pelo nrttgo renlo e dous 

• 



1wragr8plw duu• tla Con~tilui,~)u dn lmpetio der.1a
t•ar, que em _to_das as ~:onli1JT:1~'. onde nao. h~u~er 
f:hefe de PohcHl especial, eompetcru as attrll.m1çoc~> 
deste cargo aos respectivos Juizes de Direito dclles, 
recrulando-sc c fazendo eurnprir o Dcerr~to de vinte 
no~c de l\Jarço elo anno próximo pnssado. 

Aurcljano de Souza c OliYPira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faca ex e cu t(lr. Palaeio do 
Rio de Janeiro em cloznsei~i de 1\bril ele mil oito
l:cntos tt·inta c quatro, llt•r,imo terceiro dn Tndf'prn
d(~ndn c do Imperio. 

Fn \-;scrsco DE Lnu E S!LL\.. 

J O:\ O B I L\ C L IO 1\f O:\ I Z . 

Aur('7ia,w rle Sow:r1 <' Olírf'ií·rr Cmrlin/i(l, 

DECHETO llE lg llE .\IÍI\lL !JE j~:~í. 

~ omt~a o Corond .To~10 Pa11lo dos Santos Ba!'rclo Comm:m
dalltc Supct'ior interino da (~~tarda :\adonal do ~fuuieipio 
da Cúrt<•. 

A Regl•neia Pcrmrmcntc em Numc elo Imperador 
o Senhor Dorn Pedro H, Altendendo nus ineonn:nien
tes que resultilo de ser a Guarda Nacional com
mandada successivamct·1tc por ditferentes pessons, 
durante o impedimento do seu Comn1aiHianu~ SJJpc
rior o Marechal J o só l\Iariü Pinto Peixoto ; e tendo 
em consiclcraçflo as qualidades que c.onemTPm na 
pessoa elo Coronel João Pnulo elos Santos B:1rrelo; 
Ha por bem nomeai-o Corumandante Superior in
lt:~rillo da Guarda Nacional deste ~Itmieipio, emquantn 
durar o irnpcclimcnto do ref'crido Thiarecllal. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Minist1'o 
~~ SPc.rclarin de Esf;\(lt) dtJS \'(•.•_::twins tb Ju~!it:n, o 

r Fl :-' DF I k:i'r. !' t H n I I . 



lenha assim onlundido e faca executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em dezoito d de Abril de mil oito
centos trinta e quatro, dccimo terceiro ela Indepcn
duneia e do Irnperio. 

FnA~Cisco DE LmA E SnvA . 
.T oÃo llRAULIO Mo~1z. 

Aw~cTirmo de Sou;;rt c Olü·cira Coutinho. 

DECRETO -DE i) DJi ]!L\lO DE rJ8JL 

Manda pôr em execução, do t.o de Julho proximo futuro Cl11 
dlante, o systema tlc cscriptura~ão que se deve seg-uir 11:' 
Contadoría, Pagadoria, Almoxarifado c Arsenal da 1Uarinh:1 
desta Côrte. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dmíi 
Pedro II, Approvanclo o systcrna de cscripturaçãf, I 

organizado pelo Contador da Marinha, em virlude du 
disposto no§ '1·. 0 do art. 8.0

, Cap. 5. 0
, do Tit. 1.0

, dn 
Regulamento, que bnixou com o Decreto de 13 de 
Janeiro deste anno, Ha por bem que o mesmo sys· 
tema de cscripturação seja, do 1. 0 de Julho proximo 
futuro em diante, observado na Contadoria, Pagll-· 
do ria, Almoxarifado, c Arsenal da Marinha desln 
Côrte. 

Joaquim José Rodriaues Torres, do Conselho do 
Sua l\Iagestadc Imperial, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Marinha, {) tenha assim enten
dido e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Maio de mil 
oitocentos trinta c quatro, decimo terceiro da Inde
pendcncia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIT~IA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO :MONIZ. 

JoaquiJn José Rodr·igues Tor'rr''.;, 

Cumpra-se e rcgistre-se.--Palacio do Rio de Jrx·~ 
nPiro em 7 dP 'Tnin (le 183'1-.-TnrY'e:,. 
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Systema tle escripturacão que se de-ve seguir na Conta• 
·tlol'ia, Pagadoria, Almoxat•ifado c Arsenal 'la 1\lat•inha. 

PAHTE L 

D.\. CONTADORIA DA l\L\.l\1:\ILL 

CAI>ITULO I. 

DIVISÃO DOS TlÚBALIIOS. 

Art. 1. o A Contadoria da Marinha será dividida ern 
quatro secções, a saber: escripturação; exame, caL
culo e fiscalização; revisão de contas, e assenta
mentos. 

Art. 2. 0 Pertencerá á primeira seçção a escriptu
ração dos livros Mestre, Diario, Memorial, Caixa, 
Conta do Pagador; e igualmente lhe pertencerá for
mar o B~1lan~o Geral. 

Art. 3. o A' "segunda secção pertenccr<á o exame, 
calculo e fiscalizaç.ão de todos e fJuaesquer docu
mentos que tenhão ele ser pagos pelo respectivo 
Pagador, em cuja generalidade se comprehendem as 
relações de pag'amento de qualquer natureza que 
sejão; e em consequcncia nesta sccç[lo se cscrlp
turará o Livro Auxiliar de Despeza, e o de Credores 
por compra de generos. 

Art. 4. o A terceira secç:.ão encarregar-se-ha da 
revisão de contas que têm ele prestar os Almoxarifes, 
Pagador, Commissarios, Dispenseiros, Cirurgiões, 
Boticarios ou outros quaesquer que recebem generos, 
ou dinheiros da Repartição. Deve tambem perten
cer-lhe o resumo da despeza mensal dos Almoxa
rifes. 

Art. 5. o A quarta secç.ão será encarregada dos 
assentamentos , tanto do Cotpo da Armada, como 
de Artilharia de Marinha, empregados civis, e todos 
aquelles que percebem seus vencimentos pela Repar
ti<,;ão. A esta mesma secção pertencerá notar os re
cibos mensaes para pagamento de soldos c ordenaclu:' 



<b~~ím coHJU faz,'l' a:-i cumpeteulc~~ lllÍ!lula:) dl'pub de: 
pagos, e exlrahir dos respectivos livros ns reltH_:ucs 
dos empregados no Arsenal, e outros. 

Art. 6. o O Contador marcará o numero, c nomoarú 
os oíTiciaes que se devem ompregar ew cada urna 
Jas sec~;õcs; assim como os removcrú a outro destino 
quando o _julgar com~eniente, e segundo exigir a 
uccmTencw. c urgencu1 dos trahalllos. 

:\rl. 7. 0 O 1.0 Escriptunu·ío dirigirá os trabalhos 
da primeira e segunda scc~:úo, e um 2. 0 Escripturario, 
dos cmpl'egados na terceira ou quarta, dirigirá os 
1raball10s ddlas. Os Escriplurarios G Praticantes qlw 
rt:.starem, alt'•m du coadjuvarem os tl'abalhos das 
sr~e~/H~s, sr~rão com os Comrnissnrios, e Escrivães da 
~\l'rlWda ('lH'Hl'l'Pg'HÜos elos rt',gi;-.;tro:.;, e nwis CX[W
dÍf'lt!l'. 

1:\PtTI'LO JL 

. .\r!. g,u Divididos os uhjcdos geracs ela H.t>purti~/10, 
l'a<:.;i\ é cstaheleeer um systema de cscriptura~:iío, que, 
participando em parte do mcthodo das partidas do
l.lmdas, c podendo-se talvez denominar mixlo, preen
cha os fins do que se deseja conhecer a respeito 
dos ques_itos a .que a Hcparti.ç~o tem ele unr ~o1ução. 

Tres sao os livros que satlsfazem ao refer1do sys
tcma: Jjvro 1\Iestre, Diario e 1\Icmorial, de que se 
passa a tratar nos paragraphos seguintes, começando 
pelo uliimo, por ;:.;cr o primeiro a oscripturar .. 

~ '1." l\cstu livro, cser1pturado pela formula du rno
delo n. 0 1, ~;c devem lançar indistinctamentc os pro
cessos consceutiYos da Reparliçüo, debaixo dos tiLnlos. 
a qnc perlenecm sem interrup~;ão, seguindo a ordem 
nuuH~l·ica dm~ rclaeôcs, porém com toda a clat'eza; 
porque <'IH caso d(~ duvida se recorre a elle como 
origem dos outros livros. A' margem esqncrcla na 
r'cs\wctiva cult!mnn se lançarúô os folios do Diurio 
;a quu forem n~ eotTespontlculc:> pnr1id(t;-;, 
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~ 2." l\:u fim lk eada mez se faràu resumo::, das 
importancias relacionadas c pagas a cada um dos 
titulos, que serão lant,:,ados em seguimento da ultima 
partida do mez a que eorrespondem, e que servirúõ 
para facilitar 0 lançamento das partidas no Diario, 
quando se qu1zerem elevar os assentos á segunda 
uu terceira formula. 

Du Lhr·o Ditu·iu. 

~ 3. 0 Neste livro, que tlcver·ú ser escripturado, cumu 
indica o modelo u.o 2~ eom o maior asseio e clareza, 
st>, deverá segui!' urna rormula quasi scmdlwntn ao::; 
dns casas me1·eanlis que t'ol'~:,osamcnte se üeve afastar 
t'lll suas p~uti<la~ do vcrdallciro mcthoüo dobrado, 
por se eneontt·an'm lransaçôes que pela sua nattn·ezn 
~;tí podem se!' nclrnissiveis em partida simples, para 
llilu occasionar duplicatas de quantias ou mesmo pur 
se ntío deverem e1nolvcr com outras, laneadas nu 
debito ou credito de algumas contas. ., 

~ 4. 0 A somma applieada para as despezas gerac.-; 
na conformidade da Lei elo Or<.:amcnlo, e que reprn
senta o capital da Jlcparli1.;uo, scrú a primeira pnrlida 
a exarar-se (assento A-- mo de lo n. 2), scguindo-sr 
todos os mai:~ processos, tanlo dos cot'ces como do 
trnto succcssivu da Hnpnrti~:üo, lan~.:mHlo-se <..:hrono:.. 
logicamente, quanto ús prirnr:it·as, pelas datas tLb 
pm'ticipaçõcs (assentos F, G, H, I, L, .\11, (~mquanto 
its relações, pelas clatns em que se proec~ssuo, debi
tando-se o Pagaclor pelas irnportancias totncs de eacla 
urnn, e creditando-se os títulos a (IUC eorresponclcm 
essas rela(.{Ões (assentos B, C, N). 

~ 5.0 Quando as relnçõcs voltarem da Pagadoria j[t 
l'celmdas, se formarúõ outras }1arlidas nas datas em 
que forão fcehadas, debi!anc o-se os títulos pelas 
importancias pagas, c creditando-se o Pagador pela 
Ines ma importancia, corno se vê dos assentos (D, E, O). 

~ 6. 0 Estas pa'rtidas se podem reduzir· á segunda 
formula, quanto ás importancias relacionadas (as
sento P), e à terceira formula pelas ímportancias 
pagas (assento Q), tudo no dito modelo n. o 2, cujas 
opera~;ões se podem praticar com muita faeilidaéle, 
ú vista dos resumos larwados no Memorial no fim 
de cada n1ez, em cujas c1~1.las tacs partidas se devem 
uscrcYcl' nu Diario. 



- U4-

§ 7. 0 Para se escrever qualquer assento neste livr<; 
se de-ve proceder a uma rigorosa conferencia, corn 
o assento do Memorial ou livro Auxiliar, d'onde elh~ 
se extrahe, marcando-se com um ponto á direita dos 
folios de cada uma das contas, devedoras e credora~a 

Do Livro J.,festre. 

§ 8.• Neste livro, escripturado conforme o rnodeh 
n. 3, se devem abrir contas a todos os titulos qtl ,. 
constão das differentes partidas no Diario, d'onck 
se extrahem resumidamente, lançando-se as impor
tancias no debito ou credito de cada uma das cont::l . 
a que pertencer. 

~ 9. 0 O~ assgntos que se passarem para este livrt•, 
convém muito que sejão escrupulosamente confc · 
ridos, e para evitar algum erro, se usará d(;l pon-· 
tuação, como se pratica commercialmente; porém 
se não obstante todo o cuid3do, elle se commette~·. 
será irnmediatamente reparado por meio de ex
torno. 

Das contas geraes . 

• Art. 9. o In titular-se-hão como taes aquellas contu::-; 
que têm relação sómente co.m as cspecies morh> 
tarias; ellas serão, pois -Ii'undos Consignados, Co f;'·' 
Geral da Marinha, Cofre da Pagadoria e Recep~~Õl :·. 
Extraordinal'Ías-; estas contas sào abertas no .Liv;·u 
l\Icstre, eonforme o modelo n. o 3, de folhas un.:l 
a quatro, e quanto ao methodo do seu lançament<J 
no deoito ou credito, elle está,:expticito no Livro 
Mestre, quando se passão para ·elle do Diario a·. 
partidas que contiverem semelhantes contas. 

Das contas· particulares. 

Art. 1 O. São contas particulares as de todos os 
artigos de despeza, cujo rnuvimento é feito pl)l' 
rneio de relacionamento, e serão abertas tant:).; 
quantos forem os titulos mencionados na Lei (io 
Orçamt=mto, na ?-PPlicação das sommas para as des
pezas da _Repartição decretada annualmente, accrc-;~ 



·~:cndo a conta do Pagadot, que pelo jogo que tem com 
os artigos igualmente é reputada particular. Estas 
(~ontas só se abrem no Livro Mestre á proporção 
{UC vão appareccndo as partidas no Diario, cem
lendo algumas clellas, como devedoras ou credoras, 
e para melhor esclarecimento veja-se o modelo n.o ~f, 
de folhas 5 a 8. . 

Art. 11. A 16m dos trc~s livros mencionados, que 
i'orrnlio a lwsc da escripturaçüo, llaverão rnais os 
eguíntes livros auxilinres, qne se torniío indispen

<tvcis. 

Do Lin·o .Anx~ilicu· de Dcspc;;a. 

~ ·1. o Este lh-ro, escriptnrado Dm fónna de mappa 
, modelo n.o ~·), servirú de auxilio ú eseripturaçào 
~~eral da Hcparticiio, por se accon!motlar ncllc maior 
lescnvolvirnentô em tod(1S as matcrias dos diffe
!'Cntes artigos, pois nos livros gentes se não pócle 
:1dmittir o minucioso, por se tornarem rnuito ex
tensas as partidas, impedindo que se nlcanee o con
iinuado expediente, para ter-se em dia a cseriptu
t·nção; por este l.ivro se conllcccrúõ os artigos do 
(lespcza c suas subdivisões: o que se rclncioua c 
:)nga em virtude das relações. 

Oo Li1..,ro Cai:ca ou do Cofre Geral da J.llarinha. 

§ 2. 0 Este Livro, cseripturado por debito c credito 
·modelo n. o 5), scrú onde se lancem todas as tran
~;acções, puramente do Cofre Geral ela Heparti~;ão, 
constando o debito de todas as reecpções, tanto 
do Thesouro Nacional. como de differerites indivi
duas, e o credito da sahida dos dinheiros para o 
l'ngaclor. 

§ 3. o Neste Livro tambem se abre conta a recepções 
~·xtraordinarias a entregar no Thesouro Nacional, 
; )rovenientcs dos rendiinentos do Arsenal da 1\la
dnha. 

§ 4. o Este Livro, terú uma columna para se lnnçar 
ns folios do Diario onde se acharem as partidas cor
r·espondent.es. 

§ 5. o No fim ele cada trimestre, se deverú extrahir 
'.1 nalnneelc~ na f(ínna dn ~ !t-. 0 dn iH'f. !)." Cnp. :~." 

> 
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dn Rr~u lamento quo hnixou eorn o Dec.reto d0 1 ;J 
do Janeiro de 1831·, n fim c!o ser remettido á In~ 
tcndencia da Marinha. 

Do Lú,ro de Conta Corrente do Pagado'r rm Co(1--e 
da Pa,qadoria. 

§ 6. o Este livro serú escriptur~do cOI-~formc o mo
delo n.o 6, lançando-se no cleb1to as unportnneias 
recebidas no Cofre Geral, e no eredito os pagamentos 
que se fizerem, contendo da rnesmn fórmn uma 
eolumnn parn os folios elo Dinrio. 

~ 7." Deste livro se cxtrahirá Lnmbcm, todos os 
tl'imestres, iguaes nnJancetes aos de que trata o § 5. o 

.Do Lirí"O (lc CJ'('dcwcs poí~ gencros suppl'Ídos. 

~ 8. 0 Neste livro se devem abrir conlns n todos os 
fornecoclores dos Arm,azons de Marinha, para se 
conhecer quanto a Repartição se constitue deredora 
por generos suppridos, como tambem para escla
recer a competente conta (material) que lhe corres
pondo no Livro l\lestrr; pois que seria bastanl<' 
moroso abrirem-se neste Livro conta a eada um dos 
fornecedores. E I L~ será cscl'ipturaclo por debito e 
credito, pela fórma que dcmonstr::t o modelo n.o 7. 

Do LiT,·o de separarão de Despeza (lus navios. 

~ 0. 0 E~l.c livro, crendo para separar o distinguir na 
massa total da dospeza da Repartição a que per
tence ao gasto particular de cada uma das ernbar
caçües da Armnda, em pessoal, ou soldo, munições 
de boca, munições navacs, e munieões de guerra, 
será escripturado em fórma de mal)pa, em titulos 
flistinctos, como demonstra a modelo n.o 8, até para 
que, por este meio, se venha no verdadeiro conhe
cimento de qual seja a propoq;.ão fJUe taes nrtigos 
guardiío entrn si. 
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UOS R.\LA:'it}.JS. 

Ar·t. ·1 :2. O Balant;o Geral da Repartit~ão de Marinha 
sel'á extrahido dos competentes livros no fim do · 
anno, c ém fórrrm do mappa, como indica o modelo 
n.u 9. ·E' nesta oecasião que se fechão todas as 
contas abertas no Livro Mestre, mostrando os seus 
sáldos:: · · 

1.0 Da conta de fundos consignados, quanto o The-
souro Nacional é devedor ou credor,. pela appli.-. 
cação nn ·conformidade da ·tei :do ·OtÇ'amehto. 

· 2. o Do Coft·e Geral das Rêcepcôes Extraordinarias 
e da Pagado ria, as quantias quê dos dous primeiros 
devem ser entregues no Thesouro Nacional, e o ulti~ 
1110, õ. quantitativo que deve passar á conta nova do 
Cofre «eral.- ·' ·.·. · · ·· · · 

3.9 ·Das Contas pàrticulares, o que se deixou de 
pa.gp.r pelas relações que forão processadas, assim 

·.~o. ·m .. ·.o ..... ·.·.o .. g··.--u ..... e. · .. a· .R .... e ~P ... ·a··.r·t .. i .. ea.-o é .. de·.·v.ed. o.r·a.· aos difl'erentes iridi\ildtios~!5,~nt'li7 .elass~ ·{ftte~'COrisli-tue' o. titulo, e ao 
niesm(i têrn{io · péla · cotn.pllrâção ·'dos tot~es, pagos 
pot· taes contas, com o fixado pela I.et do Orç~ .. 
tp.en~o, . para <{ada urrta dellus; o augmento ou dt-
Iilih;úiçã.o da déspeza: . . , . 
. Art. 43. Conelutdo. o halanço se formarau us par-

tidas {R, S, 'f nos Livros gera-es, conforme os mo .... 
de los n~ os 2 e 3) relativamente aos saldos de conta 
velha, rnenos na conta do Cofre e na das Recepcões 
Extraordinarias, porque têrn de ser entregues"' no 
Thesouro Nacional, como fica dito. 

CAPITULO IV. 

DA 1tEY1SÃO D~ CONTAS~ 

ArL 11. Quando ú Pagador, Almoxarife, Com
rnh;sarios, ou outros quaesquer encarregados da 
:Fazenda Nacional entl'egarem as suas contas, o Con
tador ma:1dará fazer carga della em um livro par-

Lzo:s DE 1.83i. PARTE II. 13 
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ticular, no qual se declare não só o titulo da conta, 
numero de livros e documentos, dia, mez e anno 
d~ entrega, como tudo mais que se julgar conve
mente; e quando o Contador fizer entrega della ao 
I~scripturario que houver de a tomar, asst~nará este 
nquella carga, com declaração tambem ao dia em 
que receber. 

At·t. ·15. No exame c revisão das eontas, cumpre 
ao encarregado della averiguar : 

1.o Se a conta, tanto no seu debito como no cre
dito, considerada arithmeticamente, está certa ou 
errada. 

2. 0 Se tanto a receita como a despeza é autori
zada por Leis c ordens das autoridades compe
tentes. 

a.o Se a despeza era ou não necessaria, ou se 
renlmentc se fez, ou se é fecticia. 

4. 0 Se os documentos, que a comprovão, estão con
forme á Lei. 

ArL 16. O encarregado de qualquer contn, depois 
de a haver examinado, npresentará ao Contador um 
relatorio delln, por eile assignado, e o Contador 
decidirá todas e quacsquer duvidas que occorrerem, 
glozando aquellas observações que lhe parecerem 
desarrazoadas, e addicionando o que julgar neces
sario ; o Contador poderá, querendo, mandar rever 
qualquer conta por . outro Escripturario. . 

Art. 17. Todos os documentos pertencentes ás 
contas serão golpeados pelo Officia1 que as tomar, 
á proporção que os fôr examinando, no caso de 
estarem legaes. 

C:\ PITUtO V. 

DOS ASSENTA'l\IENTOS. 

Art. 18. Na Contadoria da Marinha haverá os Li
vros de assentamentos que o Contador julgar indis
pensaveis, sendo os principaes vinte e tres~ a saber: 

Um para os Empregados na Intendencw, Conta
doria, Pagadoria, Almoxarifado. e Arsenal, de que 
trata o Decreto de H de Jane1ro de 1834. 

Um para os Officiaes Generaes rla Armada Na
cional. 



Cinco para. t<s Ofikia.es das di cla~:.~;e::, 
da mesma Anaada. Ôi" Capiliio \JW M .. u· Gu,..:rnJ 
até ~."Tenente, ;:;mLio um p~u·:1 r,ada classe. ' 

Um pDTH. a Cornpnnhia d'o~· Guarüus Marinhas 
Um para o<. OilJcihes :·efm·mados du Annaàa. 
Tre~ pat·a ;; ,\rl.ilha~i._u \ia .Ma.rinh~l., serdu mL p;_;.ra 

os Oíhe1ae~. em aetnFmGe de sr~rnço, uutr'J par:i o:; 
OfUGiaes avnbos, c íinalweu!.e outro pç,r~t us OHi-· 
c.i;Jüs rt~f,JrrrlfJ.fJr,s. 

lJrn !:~ara o Co.:nm~HHhuJt;e, tente.~ e mais Em·-· 
prcgnd.os na Aeadr;nua. · 

t;m )B t·a os I<~mpr:~;:;aclos do Hosp~lal tk Ma-
rinha ~ 

Dous Li(li\\ os .OHh:.j.Le·:) d.e Fazenda de ,_;ndl:trqu~.:, 
sendo Úrn. pnPl us r~ ·mE: r~·, rios 1 e out.nt nrn'u u:.; 
extrEt.m.unerario;'. . ·.· , · · 

Dous para o"S · Officiaes de tirurgh1, idem. 
Um para o~. Otneiu·r;s de ~;Jutka. 
Um . para os CüpeUiie:; da ;\r·wada. 
n~us par:tt,o-s.-Qí.H.ciaes)nariuhe~ro-s ou de apito, 

seedn ''um~ -para -Q!::}.t.dtt n,umet'Q1,c·:~ outro. para os 
f:.•..tr·nm1tneraóos. · 

un para a ~1e·.:stran~:-a~ e onrl'(J;) e1npreg;.u.Jo:; no 
Arso1al que tt:ru dipli:Jma. 

A~~iL Hl;j·.O asSP.:<$}\~~ ·. . ~.ilcc~\}a.Enlp!'cgado OCCU· 
par Utl~'claudu:~',tiO, . to~da··pagiüa· ~ .. assentará 
.:n una hnha • !1tulo doetnptego, em outra o nome, 

ê nahnr·~ale CHt ouH'\.1 sua nattH':LlHda~l >, til ia61.o c: 

hiildt}~ .. . .. . ' " . ' . . " . , 
Art. "20. Cada p.agw..a nos as~·entatn'Jntos .sera cii

vidida en.1 duas çolunmr:b vei.~tieaes, :õ~rvindo adu 
l:.~do esqu:~~rdo pai·a se _ raenciof!.ar ·o Decr_::;to, uu 
diplmna üe sua no!nea~~(tO, e rnaB cd.::3el'V<.l.~:o-:~1 qLH~ 
!}8 houYerein tb (dzcr pPlo d·~eur~)u l!J :-.:;IJUü a 
re:s[.I';Lü do m.esmo ernpr~:g;JÜ•] ; e Hü Jadu üireiL 
para se a';·erbaet:m todos us.. pagamento:; fJLW f'llc: 
tiver. 

Art. 2i. ~\i'J pr1ndr•iü c~c. cada Uíh d~)::: iivt·u:·) _ 
ern folhas para. b;so düsllHJdas~ qtk nau eiU'~Hau 
na numeração,. haverá alén1 ·do lndice uma noticia 
ehronologica, r·elativamentr; á classe a que e\les per·· 
!6neerrL -
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t:APITULO rr. 

A r L 2-t. Os patrões ctas barcas d'ngua, er<;na, un 
outras quaesf)ucr- pessoàs, que houvrrem de entr·egar 
rlinheiro proveniente dos rendimentos do Arse11nl. 
êlpresentaráõ ria Contadnría uma guia assignadn por 
um dos Ajudantes da Insp·ccçãot com ns dedarn«.:ôc~ 
neccssarias p~ra a hoa escripturaçiío c eontn 'tilidadt'. 
fl fazendo-se OS competenteS DSSentos, SL~ lhe CD~ 
tregará outra vez o mesmo documento eo r• a nota 
-c~mfcre, o fica lnnçado .. ~-.e irá logo f1 Jlaga_
dorw., precedendo despacho, 1azer entrega do di
nheiro. Semelhnntemente se prnticmú com qunlqt~er 
flUe tenha a cntreO'nr algum valor nn Pugadorw, 
sendo porém aquet7a guia nssignada pela parte. 

Art. ~3. O Contador, nn primeira hora de trabalho, 
examinará o estado dos hvros da escripturaçào, re
lativamente ao dia anterior, não t·.o.nsontindo jámajs 
que fique em atrazo; c dos Offidaes omissos dará 
conta ao Governo, por intermcdia: do Intcnd·~ntc, 
_para com clles ter aquella demonstração que n-:lwr 
JUSta. 

AFt. 24. O Contador mudará todos 0s annos, •lo 
menos, os Empregndo!§ encnrregados Ja revisiú. de 
co~tas, de modo que um mesmo Emprcgarlo júm(üs 
seja encarregado dous annos con5ccutiYos da revi
são de contas de uma m,esma Repartiç.:io, ou res.~ 
{JOnsavel por ella,s.. · 

PAHTE JI. 

CAPITUJ.O I., 

1>-A ESCRPTGRAÇÃO El\J GERA'L 

Art. 1.o Na Pagadoria haverão tres Livros de Re
~eita c Despeza, sendo o primeiro destinado p~ra 
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(:Oill<l do Cofl'e ncral da Tllarinlw; o segundo pnra 
Hec~pc::ões extrnord.inarias a entregar .no Thesuuro 
Nacwnal; c o terceiro para eunta particular do Pa
gador. 

Art. 2.° Carln follw dos lirros de contn eorrcnte 
r1 brangerú (luas paginas, por eima das quaes em 
toda a sua cxt<:,nsüo ostnrú cscripto o nome do The
~ourciro c Pagador; a pagina esquerda é destinada 
para os assentos de ttHlo qunnto cntrar ou receber 
o Pagndor, c terú a inseripçüo- Dêre -,a pagina 
direita para nssento de tudo quanto sal1ir ou des
pender c terú a inscripçiío-Haver. 

Al'f. 3. 0 r.nda pagina dos Livros de conba corrente 
serú dividida por tantas linhas verticacs, quantas 
forem precisns para a distine~~üo· das ditTerentcs 
espccics de mocdns ou representativos della, além 
dnquella que deve demonstrar a somma totnl, c a 
nccessaria para a numera~:no rlas partidas. 

Art. 4. 0 As partidas da H.ecoit.a scn\o assignadns 
pelo Thesoureiro, Pagndor e Escrivüo, e a despeza 
sómente por este: todas as partidns de um dia terito 
a sun data à nwrgcm. 

CAPITULO II. 

1>0 LIVIW DO COFnE q:n.U .. 

Art. 1). 0 A primeira pnrtida a exarar-se neste livro, 
será a do saldo que se conhecer existir no ultimo. 
do nnno tlnant.:eiro nnteriot, na conta particular do 
Jlagador, por dever ser entregue no Thesouro Na~ 
cio na l o saldo da conta velha deste c;ofre; seguir-se
hão depois pela ordem el1ronologica todas aqucllas 
que o Thesoureiro Pagador J'cceher por conta da 
qunntia decretada pela V~i do Orçamento, assim 
como as que provierem da indemnizaçiio de des
peza.s ou avanços que a Repartição haja feito,. c ns 
de alcance de contas. 

Art. 6. 0 As sommas, que o Thesoureiro Pagador 
receber do Thcsonro Nncionnl, deverftõ ser acompa
nhadas de uma guia que elle cntregar:'t logo an 
E~crivão da Pagadoria, o qual, debitando-a imnw-
dtatamente e _pondo·lhc verba, a transmiltirá {t Con· 
tadoria para s.e pror~edPr A rsrriptrirat;ilo nl'ressnr-in 
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e voltando á Pagadoria, será alii archivada como 
peça justificativa da respectiva conta, e que com os 
mais documentos a deverá acompanhar. 

Art. 7. 0 A despeza do eofre geral só deverá ser 
feita á face dos conhecimentos em fôrma, extrahidos 
dos livros da Jlagadoria, 8 o que provier de movi
mentos de fundos á vista da Portaria do Intendente 
que o autorizem: tanto estas Portarias, como aquelles 
conhecimentos, serão anticipadamente remettidos á 
Contadoria, pará alli se proceder á necessaria escrí
pturação, de sorte que o credito deste cofre, além das 
partidas que fôr necessario escripturar para saldo 
e demonstra~<ão das especies orígmadas pelos mo
vimentos de fundos por permutas, é unicamente 
o que constitue o debito da conta do Pagador: 
veja-se modelo n. o 1 o. 

CAPITULO III. 

DO LiVRO DAS HECEPÇÕES, EXTRAORDINARIAS. 

Art. 8. o Constitue a receita ou debito deste livro 
todas e quaesquer quantias que forem provenientes 
rle rendimentos das barcas d'agua, caorea e outros 
do Arsenal do Marinha, assim eomo as que resul
tarem da venda de navios julgados incapazes do 
servi~~o nacional, venda de generos inuteis, e todos 
os mais productos que devem ser entregues no The· 
souro Publico, salvo o caso em que a Lei do Orea
mento lhe der outro destino. O credito será fe"ito 
á face dos conhecimentos de entrega que mensal
mente será feita no Thesou ro: veja-se o modelo 
ll. 0 11 • 

CAPITULO 1\r. 

DO UVRO PARTICULAR DE CONTA COM O PAGADOR. 

Art. 9. 0 Debitar-se-ha neste livro todas as quantias 
que para este cofre passarem do cofre geral, em 
virtude de Portarias do Intendente da Marinha, ex
trahindo-se conhecimento em fórma, e J)recedendo 
os assentos necessarios na Contadoria a Marinha, 
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Art. -to. O credito desta conta sómente será feitc' 
pelas relações processadas na Contadoria; e porque 
. Pagador despende muitas e diversas quantu1s por 

documentos cGm despacho do Intendente, e mesmo 
.. m virtude de recibos notados, tanto estes como 

:· qnelles serão á mesma Contadoria remettidos, até 
t. o dia 26 de cada mez, para se proceder ao com
netente -relacionamento. O Escrivão no act0 do lan
~:amento das relações fará uma demonstra<;ão em 
n:s;1nno _em cada uma.dellllS_ daS''.quant~aS•pag-as, e 
trl)','qtie .. ·.especie, e· havendo alguma addição por 
p·1~, m~fldônárá• a pessoa a quem e lia pertencer, 

dêelarando o -livro e folha em que fica lançada, 
~ J_nuffl~to da-parti~a. a.ssignará com ~seu appellido. 
A Te.-spetto da escrtpturflçao deste hvro·.·.' .v. eJa-s~ o 
modelo n.o -12. :,é-: . 

At•t. •1 . Tbdag as pessoas que por qualquer motivo 
rz:·t~eberem alguma quantia da Pagadoria, assignaráõ 
C·)Dhecimento de recibo, lavrado pelo Escrivão; e 
quando a parte não souber escrever, e por iss()'as
ç'ignar. -4~:.~'f~~· Jl~$~flrá utpa. terceira pessoa com_o 
;t!Stemthlfúf~ etêepcua:...se desta regra geral a mart
rt'lagem, soldados, e operarios, para os quaes bastará 
1: ,;erba -Pg._- ~o Escrivão: . .. 

4.· :r.t:.t.i~i-·~.·· Q, ~(}~~nl~ ... ·l19.:_ º'.;;J!lttrnp. :<i. Jtt ,.;:U .. ttl d.e. c~a. 
:m~.~mettetá·á Contâdoria todas· as reiaÇ,ões.gue 
Hru:looúrso delle houverem sido pagas e creditadas, 
rbclarando a import.ancia total por especies, para 
~Fte, ,sen_do .conferidos, se possa proceder á escriptu
r.JÇÜP ,1precjSf,l. 

CAPITULO UNICO. 

DA ESCRlPTURAÇÃO EM GERAL. 

:ut~·-if.:• Cttda uma das seccões em. que se acha 
dividido o Almoxárifado da Marinjla terá um livro 
d(• réceita, dous ele despeza, un1 ·mappa, e um d~ 



- 10'1---

separaç:.tw de de~peza. Haverá mai:::> o .livru de iel'llW~ 
de appr·ova<_;.ão ~los ge~et·os, e o de n~gtstt~o de un~PIIS. 
:Estes livros sPrao esenpttu'êHlos da llliHtPtra seguutlt~: 

J.~ir,·o r.la t•eceita. 

s 1. o Este livro servirá para o debito da cuuta du 
Altnoxarife, e nclle se Iançaráõ todos os generos 
que receber, declara~do-se a sua quantidade, qua~ 
ltdade, peso, ou med1du, pre~;o, as pessoas que C!s 
entregaren1, e a ordem por que sereceberenl, e nuns 
eirCUillS~ancias que fôr conveniente .declarar-se, e 
delle se extrahiráô Of? conuecimeutos· ení fól'tna ús 
partes. 

§ 2. o Deverá eontinuar a haver 'dous livros de des
peza para servirern nlternativamente, um ~m. cada 
rnez, como é de lei, a fim, de .• dar b~.mp.o) ao processo 
dos resumos na Contadorià~ Ne:stes livros se lancarliõ 
todos os generos qw-~ o Almoxarife despender; as
signa~do nelle os recebe.dores, ~nunca HQS p~djdos 1 
ou gu1as, COJ:Jw.se. ~p,ratlCP,<~Hi por (;::>te.;cr.ncto se 
elíita ,g :atra~o da cseriptut•at:;.ão. · '· :.,~ 

Livr·o mappa de co'},ta corren}e. 

§ 3.0 Este livro, escripturado em titulos distinctos 
de ·cada um · dos' generns , lan«;~ntlo-se no debito 
pelo livro da receita às quantidades que entrarem, 
e em credito pelo~ ,resumos rnens~es .. o.s. que se 
despenderem, serv1ra para_ con1 rnms. iae1hdade se 
njustar a conta dQ AJmqxarife~ · 

-.~ L o E::-; te )i nu, que, t:om a~ uwdiikaçoes convc
u.w,nt~s, eory f_9t·rne as se.c•;õe~ do Alf!1oxarifado, ser
vu·a d•~ auxliHu· ~ao de Igual denommar:ão da Gon
!adori<• dn jlnrinha; delle extrahiráõ Ôs Escriràt; ::-
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rr:1<Hilt>S rncnsacs da dc·s1K1~<l, c um cada Hlll ~u:~ 
~rt,ig'ns, as q11110S dcvrr{ú) a\~,mnpanhar o livro de 
dr:~.peza respectivo quando fur cnlreguo para se 
pi'(H~eüer ao resumo. 

Art. 2. o O processo que dcv0 lwsnr em toda a 
cscripturnçfw, vai dc:;ignndo nos üiffcrcntes nrotlc·· 
lus, debHixo do n.o '13. 

I) AHTE IY. 

IH ESCRIPTúJU.(\ü DAS OFF!CI\AS. 

C:\PITLLO I. 

'DOS llEDIDOS DE I.E:'~EROS PHECJSOS PAtU. A; OFFICI~AS. 

Art. 1. o O Escrivüo das offieinns do Arsenal náo 
nrocessará pedido algum, pela simples requisi~.ão 
;lo MestT'e, mas sim á vista de uma guia por este 
assignada, e pelo Ajudante encarregado de inspec
cionar as officinas, sendo aulhenticada pelo Inspector 
(exemplo n.o 1 do modelo n.o '14) com a declaração 
que uma n1esma guia não deve conter objeclos 
pertencentes.a mais de uma Secçüo do Almoxarifado, 
nem envolver os exigidos para obras novas, cont 
os que forem para concertos. 

Art. 2. o A' vista de taes guio.s, qu~ o Escriviio 
deve numerar e archivar, classiílGutdo-as por oifi
cinas, fará o pedido para a Intendoncia da Marinlw, 
c o registrará por extracto em livro proprio, deixando 
uma margem para as verbas, de que adiante se 
tratará. Estes pedidos devem igualmente ser numera
dos, e assignados pelo Escrivão e l\1cslre da officina 
que fizer a requisição, e autorizados pelo Inspector' 
seguindo-se a formula que indica o modelo n.o 2: 

ArL 3. o Obtendo o pedido despacho do Intendente 
par;a o Almoxarife entregar, o Escrivão respectivo 
da S~cção do Almoxarifado, no acto do Mestre effec
tuar a recepção, lhe forncecrú uma guia com de
claração da quantidade: da _qualidade, e preço dos 
objectos entregues, CUJa guw o Mestre apresentará 
ao Esc~ivão das offi~inas, e este a notará ú margem. 
do registro do pedido eorr<'spondcnte. 

I.J'J" D\'. 1S3~. J'~ HTE Jl. 
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DA RECEITA E DESPEZA. 

Art. 4. o Quanto á receita, o Eserivão das ofíicinns. 
á vista ela guia do Escrivão do Almoxari!'ado, depob 
de conferir com as quantidades exigidas no pedido, 
e posta a verba de que -trata o art. 3, c·, debil.ará 
ao competente l\Iestre os objectos por elle recebidos:, 
com as declarações de quantidade, qualidade, e 
preço, como se 'vê dos assentos C, e D, do exemp!;j 
3. 0

, extrahindo conhecimento ein fórma, para a de:,
peza do Almoxarife respe(:tivo, na fórma ôo exemplo 
TI. 0 4. 

Art. 5. o Pelo que diz respeito á dP-speza, os :Mestres 
das officinas sómente terão duas qualidades de de:::;
peza, a saber: obras manufacturadas e concertos; 
para obter a primeira, é indispensavel conhecimento 
em fórma do Almoxarifado da Marinha, não se lhes 
levando em conta ·outro qualquer documento que 
apresentarem, pois ainda no caso que o Inspector 
mande fazer alguma obra com os residuos dos ob
jectos pedidos para outra qualquer, ou mesmo dos. 
fornecidos para concerto e consumo das officinas, 
taes obras devem ser entregues nos armazens; quanto 
porém a despezas com concertos, o Mestre deverá 
fazer um bilhete por elle assignado .. com as mesmas 
formalidades da guia de que trata o art. 1.0

, e con-, 
forme indica o exemplo n.o 5, onde se declare :] 
quantidade do object.o consumido, em que e para 
onde. As partidas da despcza serão lançadas IH! 
fórma dos assentos E, F, G, do exemplo n. • 3. 
Tanto os conhecimentos das entregas como os bi-· 
lhetes de consumo e recibos que devem acompanhar, 
depois de creditados e averbados peJo Escrivão J 

ficaráõ em poder dos Mestres para os apresentaren~ 
na Contadoria da Marinha nos fins dos annos finan-
•~oiros com os respeetivos livros. 
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C.\PITCLO IH. 

DAS GGlA.S DE REMESSAS. 

Art. 6. o Quando o Mestre de qualquer officina 
houver concluído alguma obra nova, organizará uma 
guia, á semelhança da que trata o art. 1.0

, e com 
todas as formalidades alli exigidas, mencionando 
a quantidade c qualidade da obra que tem a entregar, 
seu valor, incluído o da materia }_)rima e de mão 
de obra, e os objectos que a produzieão, como se 
deprehcndQ do exmnplo n.a 6. 

Art. 7. o O Escrivão, á vista da guia de que trata 
o artigo antecedente, e com todas as declarações 
nella ntcncionadas, fará guia de remessa para a 
Secção ou Secções respectivas do Almoxarifado, que 
com despacho do Intendente, para se effecLuar a 
recepção, extrahiráõ os competentes Escrivães do 
Almoxarifado da earga que fizerem ao Almoxarife, 
os necessatios conhecimentos em fórma, declarando 
tanto nest08 tumo naquelles, todas as circumstan
cias que eolls!arem da guia. Estas guias serão as
sign.adas pdas mesmas pessoas que assignárão os 
pedidos. 

CAPITULO IVO 

no BALA~ÇO D.\S CO~TAS" 

Art. 8. 0 \n ílm de todos os n1ezes o Escrivão fe
ehará todas ns contas das officinas, tirando um ex
tracto da reeeita e dcspeza, que em fórma de 1nappa 
lançará no mesmo Livro depois da ultima partida, 
e como se df:'monstra no exemplo n.o 3, e com-
11arando o debito c credito; o resultado depois de 
veritlcado serú levado ú conta novn no mez seguinte; 
ilO fim, porém, dos annos firw.nccims do saldo exis
tente extrahirá o Escrivão uma guia de remessa 
para a C0U1JWt(m1n Sc.('.(.'~O elo Almoxm·ifi.l.doo 
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CAPITCLO Y. 

ÍHVEllSAS DISPOSIÇÕES,' 

Arl. 9. 0 A·inda que no art. 5. 0 seja bem explícita 
a inhibir.ão de se fazer. despeza aos Mestres das 
ofiicinas" de qualquer obra nova, a não ser por co
nhecimento em fórma das Secções do Almoxarifádo, 
eomtudo cumpre advertir que esta inhibição é com
prehensiva daquelles ohjectos que umas ·otfieinas 
costumão fornecer ás outras para o seu uso particular. 

Art. 1 O. Como para a factura de algumas obras 
concorrem duas oftlcinas, o Escrivão deverá ter 
rnuito e'm vista não duplicar por este motivo a des
Tleza, _e para este fim procurará sempre que a en
ll'ega seja feita por aquella officina, que· houver dado 
origmn á obra: por exemplo, a oillc.ina de polcciros 
será smnpre a quo fa~;a entregue de moitões e ca
dernaes, embora depois de promptificados nesta, 
tenhão de passar para a de ferreiros, pois neste caso 
a de ferrmro~ terá despeza por bilhete do consumo 
do bronze e ferro quo em taes objectos despender. 

Art. 11 . A ferramenta e mais utensis das offici
nas, ainda que tenhão de ser encarregados no5 
inventari_os, nem por isso deixarúõ de ser debitados 
no I.ivro de Conta Corrente, devendo como excepção 
do art. 3. o o credito desta conta ser feito á face· do 
conhecimento extrahiclo do inventario. 

Art. 12. Para não se multiplicar o trabalho, fazendo
se diariamente assentos de receita e despeza de 
pequenas quantias, será permittido reunir-se em um 
só assento as t!'ansacções havidas do 1. o até 1 O, e 
de 11 até 20, e de ~H até o fim de cada mez, sem 
que isto prejudique á necessaria clareza com que 
devem ser feitos, e juntando-se a cada utn conhe
cimento em fórma as guias e pedidos qt!e houverem 
produzido, e entendendo-se quo isto é reciproco 
ü1nto ao Escrivão do officinas, como (neste objecto) 
aos Escrivães do Almoxarifado. · 

Art. 13. O pr@cesso que se eleve seguir em toda 
n escripturação vai designado nos difrerentos exem
plos debaixo do modelo n.o 14. 

Contadoria da Marinhn, 30 ele AlJril de 183L
Jorrquirn Aii(Ot?ifl C.rnninlw. 
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DECRETO DE 9 DE "IAIO DE ·183!L 

Concede .a uma companhia, que se pretende Ol'ganizar, privilegio 
exclusivo por 20 annos para a i!luminaçào da capital do Im
pcrio c de seus suburbios por meio de gaz. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro li, autorizada pelo art. 7. u da 
Lei de 12 de Outubro do anno passado : Ha por 
bem conceder á Companhia, que Carlos Grace, e 
Guilherme Glegg Gover pretendem formar, o pri~ 
viJegio exclusivo da illuminação desta cidade por 
meio, de gaz, pelo tempo de 2o annos, contados da 
data do presente Deereto, debaixo das condições que 
com elle baixão, assignadas por Antonio Pinto Chi
chorro da Gama, Ministro e Seeretario de Estado 
dos Negocios do Imperio, que assim o tenha en
tendido e faca executar com os despachos neees
sarios. PalaClo do Hio de Janeir-o em nove de l\1nio 
de mil oitocentos trinta e quatro, decimo terceiro 
da Independencia e do Imperio. 

FnA~Cisco DE LmA E SILYA. 

J010 BRAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichor~·o da Gwna. 

Condições a qne s~ J.>efcre o Decreto desta data, coneer .. 
nentcs ~o privil~gio exdussvo da i!htininaçãw•por melo 
degaz·naCidade do Rio de Janeh•o e seus s~.>.h::n·bios. 

4. a A Companhia para a illuminação por gaz na 
Ci'dade do Rio de Janeiro e seus suburbios será 
composta de capitalist~1s naeiona~s e estrangeiros ; 
dar~ principio _á illuminação dentro de 18 me7:es 1 

e a Ira progressivamente augmentando; de maneira, 
que no fim de 2·i se achem pelo n1enos 750 iam· 
peões illuminados por aquella fórma, e igual nu
mero até 36 mezes, sendo todos estes periodos con
tados da flata das presentes condições. As columnas 
de ferro, ·em que deverúõ estar suspensos os Iam
peões, assim como estes, serüo bem constnüdos, 
uniformes, elegantes, e <~ullocados nos lugares q1w 
11 Cnnw.ra Munú:-ipal de;::;ignl-U'. 
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2.a Mda hora precisa depois do sol posto estar~o 
nccesos com hoa luz todos os lttm peões, c assim 
se conservaráô até o crcpusculo da manhã, nas 
noites em que houver luar, durante todo o tempo 
em fJUe esta não prestar claridncle sufficiente. 

3.a A Companhia receberú pela lnz du cada Iam
peão prompto, collocado e accêso na conformidade 
das cvndições antecedentes, a quantia de 35$000 por 
a.nno, paga a quarteis depois de venciclos, sem. 
poder l'eclamar outra. 

4.a A Companhia para haver o pagamento, de que 
trata a condtção antecedente, será obrigada a apre
sentar attestados das autoridades ou pessoas a quem 
o Governo incumbir· a fiscaliznção deste objecto, 
pelos quaes mostre não só o dia em qne cada um 
dos novos lampeões começar a accender-sc, mas 
tambem que todos se têem conservndo accesos pelo 
devido tempo, e se achão em perfeito estado. 

5. 11 No caso de que o Governo julgue con
veniente elevar a maior numero os lampeões na 
cidade e suburbios, a Companhia será obrigada a 
estabelecei-os no menor tempo que fõr possível, 
pela fórma e quantia f[UC flc.l'io dcclnradas. 

6. 11 Se ao Governo ou á Companhia não convier por 
qualquer motivo que a illuminação da eidade e 
suburbios continue dcbn.ixo das presentes condkões, 
a parte interessada assim o fará eonstar á Ôutra 
seis mezes antes ele expirarem os 20 annos desta 
concessão, c no caso das ditas condições se não 
reformarem, e de cessar por consequei1cia a em
preza, Q Governo terá a preferencia á compra dos 
lampeões, e mais utensis do laboratorio, pelo valor 
em que accor·darein dous louvados, um nomeado 
por elle, e outro pela Companhia. 

Na falta do indieado accordo nomear-se-1m um 
terceiro a aprazimento das duas partes, e preva
lecerá a avaliação daquclle dos primeiros, cujo voto 
cllc preferir. 

7.n A nenhuma outra companhia ou pessoa será 
11crmittido fornecer luz poe meio de gaz üs lojas, 
ar!'nazens, theatros, . u mais esta_he1eeimentos pu
bhcos, ou casns partlenlarcs da eHlade 1t suburbws, 
durante 12 annos a cGntar dD b~jc, não se enten
dendo porém comprehondido nesta disposiç,ão o 
propr'ietario ou inquilino quo por artificio c direcção 
sna q11izer illuminar as:'im as CtL3n.s do seu uso ou 
propric,Jaüe. 
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8.' Na falta de cuwprimcnto da 1.a, 2. 3
, iJ.a e G.a 

condieões, a Companhia ineorrerú no perdimento do 
pddlêgio exelusivo, e na mulLa de quatro contos 
de réis pt:~.ra a l;azenda Publica, os quaes fará im
mediatamente recolher ao Thesouro Nacional, sem 
depcndeneia de pl'oe<"rlimcnto algum em juizo ou 
fôra dclle, devendo para segnranç~ do exposto 
prestar no mesnw Thcsouro hança 1donea dentro 
de dous mczcs, a contar da data do presente De
ereto e condições, que sem a mencionada fiança 
ficaráõ de nenhum efreito. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 1834. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama . 

..... 
DECRETO DE 12 DE ~IAIO DE i 83t. 

Concede a gratificação annual de 200$000 ao substituto das ca
deiras de Rhelorica e Latina do Curso Jur!dico de S. Paulo. 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11, Attendendo ao que l11e repre
sentou o Padre Fidelis Alvares Sigmaringa de Moraes, 
substituto das cadeiras de Rhetorica e Latina do Curso 
de Sciencias Juridicas e Sociaes da Cidade de S. Paulo, 

.~ e em consideração a ser mui diininuto o ordenado 
de 2oo·sooo que percebe por este emprego: Ha por 
bem cenceder-lhe, além daquelle vencimento, uma 
gratificação annual igual ao referido ordenado. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nego cios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Maio de mil oitocentos trinta e quatro, 'tlecimo 
terceiro da Independeneia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 

Antonio I)into Ch{chor?·o da Gcona. 
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DECHETO DE ~6 DE ~.uro DE 183L 

Manda execntar o R:-gulamento provisorio para a adm:.1'. 
tração <la Fabrica de ferro de S. J9ão de Ypanema. 

A Regencia em l\ome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li, Tendo em consideração a neces:ü
dade de dar ú Jfabrica de ferro de S. João de Yn;',-" 
nema, na Provincia de S. Paulo, um systema L de 
administr~l\~Üo!. que fnç.a produ~ir as vantagens que 
promette a naçao este estabclecancnto; Ha por bcrn, 
na conformidade do art. 19 Cap. 5. 0 da Lei de 'I:~ 
de Novembro de 1831, que proyisorlamente se oh·· 
sGeveo Regulamento que com este baixa, assignado 
p~lo Brigai::leiro .Antéro José Ferreira. de Brito, nH
lustro c Secrctarw de Estado dos Negocws da Guer1>:.1. 
que as-sim· o tenha entendido e faça executar coní 
os. despac!ws. necessariç>s. Paço em vinte seis dt: 
Mmo de nul oitocentos tnnta o quatr-o, dccimo k;> 
ceiro da Indepenclcncia e do Imperio. 

• 

FANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO TIIUCLIO MOKIZ . 

Antéro José Ferrei17a de BritíJ. 

Begulameuto provisorio para a administração da F:íi,· 
brica de ferro de S. João de Ypanema, na Pro·dnd•~ 
de S. Paulo , na conformidade do Decreto datado üe 
hoje. 

DA ADlUNISTRAÇÃO DA FABRICA E SUA ORGANIZAÇ,ÂO. 
j '<: 

Art. 1.0 A Fabrica de ferro de S. João de, Yp~~
nema terá a organização, e empregados seguinb::i: 

Um Director, um Viee-Director, um Almoxarif('. 
um Escrivão, um Esc:ripturario, um Cirurgião, Uh 
capellão, um Pedagogo, ~um Apontador, e o nu me r() 
de Guardas e de Feitores, que forem indispensaveis. 
assim á boa arrecadação como á administração ct,;. 
fazenrla 1 n sna nsrrasntnra. 
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DO LliRECTOIL 

Art. 2. 0 Pertence ao Director a administração ge
;·at rla fabrica, sendo comtudo sujeito ao Presi
dente da Província, cujas ordens fará executar. 

Art. 3. o O Dir.ector será nomeado pelo Governo, 
n tirado da classe dos Officiaes Superiores do Exer
dto, que tivere1n os necessarios conhecimentos. 

Art. 4. 0 O Director não mandará dar genero algum 
da fabrica, sem Qrdem por escripto do Presidente 
da Província. 

Art. 5. 0 Residirá effectivamente na Fabrica, e della 
não poderá ausentar-se, por mais de oito dias sem 
licença rlo Presidente da Província, que não a con
eederá por mais de trinta, sem permissão do Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
~.iuerra. 

Art. 6. 0 No fim de cada sen1estre o Director fará 
organizar duas contas, em tudo conformes, da rc
;~eita e despeza da fabrica, comprehendendo o sus
iento, vestuario, curativo dos escravos, e as remet
l.erá ao Presidente da Província , que remetterá 
uma para a Côrte ao Ministro e Secretario de Estado 
dos Nogocios da Guerra. Estas contas serão acom-
1anhadas de uma circumstanciada -exposição dos 

; rabalhos feitos no ultimo semestre, não só a res
peito dos trabalhos feitos, começados, ou proje
\ tados na fabrica e suas oflicinas, e do progresso 
de seus empregados, como tambem da construcção, 
-'ll reedificação dos edificios necessarios; e final
irlente dos generos provenientes do trabalho dos 
: scravos, no córte de madeiras, e cultura dos ter
r·enos. Igualmente remetterá no principio de cada 
nl.ez um resumo da receita e despeza do n1ez ante
t·edente. 

Art. 7. 0 Não poderá fazer compras em grosso de 
generos para fornecimento da fabrica , senão na 
Directoria, e presente o Vice-Direct0r e Escrivão, 
nrecedendo sempre que possa ser, annuncios pu
Llicos para concurrencia dos vendedores ; e eífe
~~tuada a compra mandará em livro proprio lavrar 
iermo , por onde conste todas estas condiç.ões , 
:1ssim como o preço e quantidade dos ob.feclos 
comprados. As compras por miudo serão feitas por 
pessoa autorizada pelo Direct0r, e não excederáõ 
.. \ 1:2$000, 

LEIS DE 1834. PARTE li. 
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Art. 8.'' O Direclor nutoriwrú lambem o Alrnn
xarife, na sua falta a pessoa de confiança deste, 
para receber nas épocas, e no lug·m· que tiver sido 
mdicado pelo Presidente da Provmeia, as quantias 
consignadas para as dcspezas da fabrica. 

Art. 9. 0 O Director proporá ao Presidente da Pro
vineia, no caso de vacatura, as pessoas que julgar 
aptas para os lugares de Almoxarife, Escrivão, Es
cripturario, Cirurgião e Capellão. 

Art. 1 O. Proverá os lugares de Apontador, t'ei
tores, :Mestres, Contramestres, e Apparelhadorê's, e 
ftS Guardas dos armazens sobre proposta do AL
moxarifc. 

Art. 11. Mandará passar as certidões que se lhe 
pedirem c houverem de ser feitas pelos seus su
bordinados; e exercitará Lodos os mais actos que 
forem indispensaveis pnra a boa administracão, e 
fiscalização do servi~:o. " 

DO VlCE-DIRECTOR. 

Art. H~. O Vice-Direclor, que serú um Official in
telligente de menor patente, ou antiguidade que o 
Director, lambem de nomeação do Governo, substi
tuirá ao Director na sua falta ou impedimento. 

Art. 13. Terá a seu cargo a inspecção de todos 
os trabalhos das ofiicinas, e da fazenda; sendo-lhe 
sujeitos immediatame~te os Mestres, Contramestre~, 
Apparelhadores, e Fettores, e executará todas as 
ordens do Oirector. 

Art. 4 4. Fará lançar em um livro de registro todos 
os pedidos apresentados pelos Mestres, e Feitores, 
tendo-se o cuiqado de assentar os preços por que 
os generos estiVerem carregados ao Almoxartfe. 
Igualmente fará registrar em outro livro as guias 
que acompanharem os objectos manufacturados, 
que pelas respectivas officinas fore1n enviados aos 
armazens do Almoxarifado; outrosim rubricará os 
pedidos, as guias e as férias, depois de as haver 
conferido com o registro dos pontos geraes, e os 
pontos particulares dos Mestres. 

Art. .f5. Assistirá á entrada nos armazens, tanto 
das materias primas, como dos objectos manu
facturados, verificando a identidade dos generos 
comprados, e dos objectos remettidos das officinas. 
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Art. ~16. Terá o maior cuidado em verificar se a 
materia prima entregue aos Mestres produzio QS 
objectos manufacturados, ou se houve extravio nas 
officinas. Para esta verificacão empregará os meios 
que forem neeessarios. .. 

Art. 17. No fim de cada mez apresentará ao Di~ 
rector o orçé~mento da despeza que se ha de fazer 
no mez segumte com o sustento da escravatura e 
gado, especificando a qualidade dos generos, e a 
qualidade que compete a cada um, e no ultimo de 
Junho e Dezembro de cada anno, o orçamento da 
vestuario necessario para um semestre. 

Art. 18. Hesidirá dentro do estabelecimento, e o 
mais proximo que fôr possível das officinas. 

Art. 19. Assistirá ao ponto, fazendo distribuir a 
gent~, segundo os trabalhos que forem necessarios 
e as ordens do Direcior. 

Art. ~o. Assistirá ao pagamento das férias , não 
consentindo que este se faça sem conhecimento 
dos Mestres, c nas horas do trabalho. 

Art. ~1. Não consentirá que Mestre algum tome 
empreitada, nem que os operarios, e os escravos 
se empreguem em trabalhos que não pertenção ao 
serviço nacional. 

Art. ~2. No fim do mez de Dezembro de cada 
anno passará revistas geraes aos officiaes e apren
dizes, e ouvindo os l\lestres por cscripto, proporá 
ao Director o augmento de jornal aos que o mere
cerem, o qual augmento sérá pelo Director sub
mettido ú approvação do Presidente da Província . 
. Art. ~3. Terá grande cuidado em evitar os extra

vios, e assim tambem os incendios, propondo ao 
Director os meios que julgar proprios para estes 
tins. 

Art. ~4. Não poderá ausentar-se do estabeleci
mento, nem dispensar·se da assistencia dos traba
lhos das officinas, sem licenca do Director, que 
nunca a concederá por mais "de tres dias. 

Art. 25. Pertence ao Vice-Director propôr ao Di-· 
rector, no caso de vacatura, as pessoas que julgar 
aptas para os lugat'es de Mestres , Contramestres, 
Apparelhadores e l~'eitores; e nomear para servir 
interinamente, na falta ou impedimento de qual
quer destes empregados, aquelle que o deva sub
stituir. 

Art. 26. Fica a cargo dD Vice-Director a educação 
dos menores que forem recebidos na fabrica. Pelo 



-116-

que re$peita ao numero destes será dctermiiw:iu 
pelo Presidente da Província, á vista das circwns·
tancias, e importancia das officinas da fabriea. 

DO ALMOXARIFADO E llE SEUS- EMPREGADOS. 

Art. ~'7. O ·Aimoxarife ,terá,_a seu cargo a nrrcea
daçã!J de ~odos ~os. ·object~s perten~e~_.tes_~- ,}'azer:d(~ 
Publica extsb:nltes ·na fabrwa , re~~ a e~ i·~ 
respeito pelas ;J"eis e Regulame-nt{)s~deftlzttnda em 
vigor: servirá de Recebedor e Pagador, não dns
pen(;lf;nd9. _qua:ntiaalgum~ s~m()rdem do pirec.lor, 
e serã obrigado a ·p!'estif~as istiJIS" eont~ S:\ffll 'f h e
sourària, devendo comtudo o cofre do dinhdro 
constar de tres chaves. de que serão clavicularios 
o Vice~Ditet$t0í\ .. 0: :Escrivão e o mt?smo·l\lmftl·ârífe. 

Art. 28. ·O' Alrno~árife prestara unut 'fiau~a dU valor 
de 4:000$000, sem o que o Director lhe negará poss\~. 

Art. 29. Pertence ao Almo:xarife nomear, com a 
approvação. dQ DirectQr! a pessoa. que~o·d~Y1Vsnb~ 
stituir n·a sua falta, ou unpedimento, por quem fi-" 
cará responsavel, e bem assim propôr os Guardas_ 

Art. 30. O Escrivão é Fiscal por parte da Fazenda 
Publica no Almoxarifado, e, como ·.-t:al obrigado a 
assistir--a todas as entradásc;fr sttbidag" de· ~BOC7'" 
ll~":C9IJ~enijl)à(} {JU~~algdtn se téP-eha •.hl dfSj:el 
sem~'f).~páo:ho d'ú DirpC>tr:7. 

Art""'3t. F~r(; L< L>)f'.i'Jt"'tm·.nr{tO ela reeeilL:. t' rlcsi'> 
d-r• ),:,;, f;,, i1:;~;t<•- '.;ndidade, como de ~ 
Ct<) •. rinr :; c w;;J.r;tl!irá os conh( 

· m:.'dhl'; í~IH da receita, 1ic:~;endo infallh 
ffih 't':; ter um ii'-Tr; mHppa competenternente es1 
ptur~dc· ,;fnu a t1ed:.uaçP,o do mJineríi ,)o arrnaz . ..;;u 

par-'· ende r~utrárão os gerwros. Este livro dEWerá 
ser ._:p:rr_.s,~nt:ldo HO DireGtor· no JYtttncl~ de cada 
mez., par~~ qii'~ ttile;possa- fiscaHzar.:-=iJ~Oilttr
mazeus. A escripturação da carga será feita -em um 
so_' l_iv_ ro; a da des.earg.a o __ se ___ ~'~ ett~ liv ___ r. os_ d. u_· _pHcad(;IH, 
€} n~" mezes alt~rf}adO, ;-&--jin àe ~:&e .. ~ssa ÍlS··· 
eal~r e. confenr, sem que oi,}~e'&'liMtlmento da 
esctiprurat;:ão .do ·Almoxarifado'. 

AI·l. 3.2-. Nàfwlta-oa.impetJ.,ooeot{) d(}·Escrivão ser-
virá o Escripturario. , _ : · .. 

Art. 33. O Escripturario coadjuvaráoEscrivão;,farà 
n expediente do Director, e a conferenciadas férias. 
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A r L 3L Os Guardas süo inscparaveis de seus rcs · 
pl•etivos armnzens, c sujeitos ao Almoxarit'e, a quem 
substituirúõ no caso do art. 29. 

DO APONTADOR. 

Art. 35. O A ponlndor será obrigado a fnzer o 
ponto dos opet·arios, ine1usivc Mestres, Contrnmes
Lres, Appnrelhadorcs e Feitores, todas as veZQS que 
lhe fôr ordenao o pelo Direetor, empregando nesse 
servi~:.o o menor tempo possível; fonr!alizará a fer~a 
mensal, fJHe deve ser entregue no Dtrector, o mats 
lardar até o dia 5 do mez seguinte: registrará tanto 
esta como o ponto no respectivo livro, que estará 
a eargo do Vicc-Oircctor; e assistit'ú com os Mestres 
das respectivas oflicinas ao seu pagamento. 

At'L 36. Não admittirá no ponto pessoa alguma 
sem ordem por escripto do Director. 

At'l. 37. Na falta ou impedimento do Apontador, o 
Diredor nomeará um Guarda para o substituir. 

DO FEITOR DOS ESCRAVOS. 

Art. 38. A escravatura t~ os t;ados ficaráõ sujeitos, 
-~ êl ccwgo de urn, ou mms l1'mtores em tudo subor
linados ao Vice-Director , a quem recorrerá para 
)rovidenciar sobre o sustento, vestuario, e curativo 

'lelles. 
Art. 39. As madeiras e mais productos extrahidos 

la Fazenda serão carregados ao Almoxarife~ á vista 
las guias remettidas pelo :Feitor, c rubricadas pelo 

i.'ice:-Director. Nestas guias ~e declarará a impot·
lanc~a de cada um dos genoros, segundo as suas 
;uahdades, e preços correntes no mercado. 

DO HOSPITAL E SEUS EMPREGADOS. 

Art. 40. Haverá na fabrica um hospital propor
Jonado ao numero de escravos c operarios dclla, 

· cargo de UI!J_Cirurgião approvado, que o seja tam
-1 ern crn Mcd1cma, tanto pelo que toca ao governo 
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cconomico, como pela d.espeza de remedios e de 
todos os mais objectos que lhn disserem re~peito. 

Art. 41. O Cirurgião será obrigado, de ordem do 
Director, a curar os empregados da Fabrica no hos
pital, ou nas suas casas, aos quaes se abrirá conta 
da impor~ancia dos remedios, e dietas que lhe fo
rem apphcados, para ser descontado razoavelmente 
de seus vencimentos , sal v o os que forem fel'idos , 
ou maltratados por algum desastre no serviço na-
cional. · 

Art. 42. Ao Cirurgião scrú concedido um Enfer
meiro, e um ou mais serventes de sua escolha. 

DO CAPELLÃO. 

Art. 43. O Capellão celebrará o Santo S::lCrificio da 
:Missa todos os Domingos e Dias Santos; instruirá a 
escravatura, c aos orphãos nos princípios da Reli
gião Christã, desobrigando-os , e ministrando-lhes 
os 1nais soccorros que dependerem do seu magis
terio. 

DAS OFFIClNAS, SUA CLASSIFICAÇÃO E ORGANlZAÇ.~O. 

Art. u .. As oflicinas, que por ora devem haver na 
fabrica, são as seguintes: 1.Y, de Carpinteiros de 
construcção de machinas, e de obra branca: 2. a, de 
Torneiros: 3. a, de I<,undidores : 4·. a de Refina dores : 
o. a, de Moldadores: 6.", de Espingardeiros: 7.a de 
Serralheiros : 8. a , de :Ferneiros. , 

Art. 45. Destas officinas se organizaráõ tres clas
ses: a 1. 3 classe comprehenderá a~ .a e 2.a officina, 
e terá um Mestre habil , que dirigirá os trabalhos 
de ambas as otficinas. A 2. a classe comprehenderá 
a 3.a a .La c a 5.a officina, e terá um Mestre, e um 
Contramestre para as tres officinas. A 3.a classe fi
nalmente comprehenderá a 6.a, a 7.a e a s.a officina, 
e terá um Mestre e os Apparelhaclores necessarios 
ús tres officinas. 

Art. 4:6. Os Mestres serão immediatamente sujei
tos ao Vice-Dírector, e serão obrigados a fazer um 
ponto diario em suas respc?~ivas e~asse~, que no 
fim de cada mcz npresentarao ao V1ce-D1rector. 



DOS MENORES. 

Art. 47. Haverá na Fabrica de ferro de S. João de 
Ypanen1a, um numero de Aprendizes menores de
terminado pelo !,residente ela Província, á vista da 
consignação marcada para as despezas Qa fabrica , 
e-do ,numero e importancia de suas officinas. 

Art. ,8. Só tem direito a serem recebidos para se 
e<iucarem na fabrica! 4 ;o, os expostos : 2. 0 

, os or
pbãos indigentes: 3.0

, os fi-lhos ôe pais nimiamente 
pobres. 

Art. ~9. 9s aprtil.ndizes menores serão i~strui~os 
nas pr1mmras letras, e no desenho ; e alem dtsto 
serão applicados áquella arte ou officio , para que 
tiverem· decidida vocação'. 

Art. 50. Pela feria aos officiaes se abonará aos 
apl'endizes n1enores, em os dias uteis, um jornal sufii
ciente para a sua sustentação diar·ia, deduzindo 
a quantia· ne:eessaria. para o vestuario'-

Art. 51, Nas suas enfermidades serão tratados no 
hospital da fabrica, indo acompanhados de uma 
guia assignada pelo Vice-Director contendo no verso 
o fato que levarem vesti de-.· · 

Art. 5~~ Os· aprendizes menores não poderão ir á 
casa de seus pais , ou das pessoas a quem forem 
sujeitos, senão nas quatro festas do anno, obtendo 
Ra.f~'is$:e ~rmis.são do Vjee-Direétor. . ~ 

At1.t·63 .. ·A eastt, e utens1s para a habttar.ao, n snr~ 
vreo-· domestico dns an:.; ,1diz:e.s rnenCJrüs ;'ser<\ o for
wieidos !> ln. f:ü~ric::\. 

Art. <H-, O .Pr,dagogo dos Aprendi.7es rnenores será 
suJeito ao \ tee-Oiroctor, e terá a seu cargo a edu
{:ação nwral, earranjos·d(}1lf6Sti~os dos ditos Apren
dua cuitàm-da eomiôli";·tmra~d1J1oopa, ~ mais 
objectos indispensaveis , e para este fim l1abitará 
na mesma casa em que elles morar~m. 

,Art. &6.: ·O Pedag~o terá· igualmente a s9u cargo 
or €nsino dos ,aprendizes, segundo o methodo tan
castriano, para o que lhe serão fornecidos peJa fa· 
bl'ica os utensis, e mais objectos necessarios, bem 
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r:mno pr,dras, papel , tinta , pennag, laph:,, r~goas 
exemplares , taboadas, livl'os, ele. 

Art. iS6. Terá um livro dematricula, em que abrit.t 
nssentamento a cada um dos aprendizes com l.od:1~~ 
ns circ~u11st.ancias '· exigindo para esse fim ccrtidôí· : 
de~apllsmo, e mms documentos que forem nece:: 
sarros. 

Ar~. 57. Fará em livros pr9prios o 1anç.amento dd 
receita e despeza dos aprendrzes menores, segund(l 
as normas que lhe foren1 dadas pelo Director, tendn 
o cuidado de numerar, e ernmassar os respectivc", 
documentos. Estes livros corn os documentos, dt.~
pois de examinados pelo Vice-Director, serão (lprc·. 
sentados ao Director no principio de cada mez, par,, 
os conferi r e approvar. 

Art. 58. A nomeação do Pedagogo é privativa r:, 
Presidente da Província sobre proposta do Directo:· 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 59. Os predios pertencentes á Fabrica de feni'l 
de S. João de Ypanema, serão descriptos com seu~
competentes valores em um livro de tombo , r11 " 
bricado pelo Director, e este não poderá fazer trw 
dança nelles , demolir, ou construir outros sem 
ordem do Presidente da Província, a quem reprr: 
sentará a utilidade de taes obras, enviando os plano~' 
.e. orçamentos dafi despezas. As mud~nças. q.ue as-
snn se fizerem serão notadas no referido livro. 

Art. 60. O ferro forjado e vasado em diversas fot ... 
mas, será vendido na fabrica, ou fóra della, pela 
maneira que o Presidente da Provineia determinar , 
á vista das informações do Director. 

Art. 61. Os Officiaes e Officiaes Inferiores refor·· 
1nados, que tiver(.)m aptidão para bem desempe
nharem os lugares de Escripturario, Guarda, Apon-· 
tador , e Feitores , poderão ser a elles admittiâos . 
vencendo uma grattfição mensal correspondente. 

Paço em 26 de Maio de 1834.- Antére> José Fet'· 
reira de Brito. 
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.\.lt(~I'Uf\Ôt•S f••itas :l f"Sl~ l{c~ulan.1.-JlfO JWiu f'l·~·siclt•uk tia 
t•rnvineia dt~ S. t•:aulo, t•m o J .0 tf~ .'Unil dt~ i s:t;;. t' 

Ullprovaulas flCio Go,·t•;t•nu tml :'\\'iso ~~·~ '2•! do mt·-.nw 
nH~7. e anno. 

\o PrPsident.e da Prtwinda rui prL~SI~ntt~ o nJlk!:l 
dn St'. Sat·gento·l\lór João Blocm , DiJ·pefor intt•rirto 
da I;abl'iea de Ferro de S. Joào tle Ypanema, t•.m d;lUt 
de nove do me1. proximo passado, pelo qual expõrm 
as ditficuldades que encontra, c os inconvcnientt•;-; • 
que aprcsentào na pratica vurios artigos do negula
mcnto provisol'io mandt~do observar pelo. Governo 
Central, nesse Estabelecimento, o que mmto emho
t'aen a marcha da administrneilo, principalmente na 
p<Ú·te relativa á escripturaçiíÓ, que parece confusa 
e cornplicada, de maneir·a que nfto se póde eoJJlH~eP1' 
em um golpe de vista, como convt~m, o e:stndn d.t 
Estabeleeimento' seus rn·oductos' l'CCUI'SOS e d('~~
pnzns, al<~t!l de .varias ohriga~ües impostas nn Dí
t•ecl.or, o VIc•~-Dtreetor, do potH·.o ou nenhum pro-·
veito, porém quo a serem preellchidns, os inltibirú 
de cuidarem IIOS objcctos mais esscnciaes e impor
tantes, pedindo por isso prompta providencia, pois 
que não se tendo feito eseriptnrnçüo alguma no 
tempo da administração do Coronel Peréa, convem 
pôr em dia a que se deixou de fnzer, e proseguil' 
eom a devida regular:dade antes que principiem os 
trabalhos da fundição , porque então será mais dif
ticil, e desse atraio podem resultar graves incon
venientes; o que visto, resolve o mesmo Presidente 
que até decisão da Regeneia do Imperio , ú qucn1 
passa a dur conta, observe o seguinte: 

1. ~ Que contip.no o metllodo de escriptura~:ão mer
ranttl por pat·ttdas dobl'adas, estabelecido desde o 
t·qme~o da fabrica, e com a classif1ea~:ão dos pro
duetos da mesma, e dos generos que entt·ão e sahem 
dos ar·mazens, dividida em set~ livros como au~ 
aqui; acrescentando-se porém nwis um para o lan
~~amento dos productos dos trabalhos dos escra
vos em mantimentos, mnteriaes e combustivcJ, visto 
que os productos em ferro modehl.fio ou batido sno 
lançados no livro de carga ao Almoxal'ife, a fim de 
qne se possa conhecer o serviço dos escravos, alóru 
da fundição e refinação. 

2. 0 Que fique sotwestado por or:1 o provimento dn 
lnp:ar de Eseriptu.ral'in, eomo df•:-:.nt'í'~'~•s:lrio, ('da 

U::IS DE 1~1'1. 1'.\ltTF li lü 



lli''"t~:a :-;ork o de Pedagogo: o de Apontador po
rém poderú reunir em um dos Feitores, ou ser preen
ehido pelo Metalurgico; e semelhantemente por 
igual motivo não deveráõ ser providos os lugares de 
Guardas dos Armazens , de que trata o art. 4. o do 
Hegnlamento. 

3. 0 Que, não obstanh~ o disposto no art. 7. 0
, po

deró vm·ificar na Directoria, e mandar fazer por 
outrem na Villa de Sorocaba, ou nas adjacentes, a 
compra de todos os ()'eneros em grosso ou por miudo 
para fornecimento d'a fabrica, pois que se para ella 
concorrerem todos os que são precisos, só então 
poderia ter lugar a compra delles perante o Vice
Director e Escrivão. 

4. 0 O art. 4 4 fica substituído por este: -O Vicc
Dircctor apresentará todos os Domingos uma relação 
dos generos entregues ás differentes officinas , e dos 
que se recolhêrão nos armazens durante a semana, 
comprados por ordem verbal ou por escripto do Di
rector, ou de produccão do Estabelecimento ; e será 
f~xaminada e assigna'da pelo mesmo Director , es
tando exacta, para legalizar as entregas, e recebi
mentos , aliás a mandará reformar de maneira que 
combine com os livros de entradas e sabidas : na 
falta do Vice-Director o Escrivão fará esta relação. 

5. 0 O art. 15 fica tambem substituído por este:-
0 Vice-Director examinará de quinze em quinze dias, 
ou antes se julgar conveniente, todas as materias 
primas, c os objectos manuf'acturados, verificando a 
Identidade dos generos comprados, c dos objectos 
rcmettidos das ofiicinas. 

6. 0 O 'art. 21 é modificado na parte em que não 
permitte aos 1\'Iesfres trabalharem de empreitada, pois 
que o poderão fazer, mas sómente em obras do Es
tabelecimento, quando o Director assim o julgar 
conveniente. 

7. o O art. 29 é substituído por este:- No caso de 
impedimento do Almoxarife o Escrivão fará as suas 
vezes , nomeando o Director quem supra a sua falta. 

8. o O art. 31 é igualmente substituído por este:-
0 Director designará metade dos livros para serem 
escripturados pel.o Almoxarifc, e outra pelo Escrivão, 
ficanâ.o mais a cargo deste os balanços e orçamen
tos que devem ser enviados ao Governo , bem como 
toda a correspondencia , e ferias semanarias : as 
cargas e descargas serão assignadas por ambos , 
e examinadas pelo Dirrctor em todas as srmanas, 
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o qual as ruhl'icará estando conformes, e pelo con
trario serão reformadas. 

9. o A's obriga~;ões do Cape~lão , constaetes do 
art. 4:3, se acrescenta a de ensmar a ler aos apren
dizes nos dias e homs que o Director marcar. 

'I O. A organiza~~ão das officinas de que trata o art. 
45, na pat'te relativa a terem tamhcm Contramestres, 
1lca ao arbítrio c discrição do Director, para de
terminar quando ellcs forem necessarios. 

1 ·1. Os arranjos domesticos e vigilancia sobre os 
~prfmdizcs menores, o Director confiar:l a um do.~ 
Feitores mais capaz, dando -lhe uma razoavel gTa
tificaçüo por este trabalho. 

Pala cio do Governo de S. Paulo crn o I. u de _\h ri I 
de 1835.- Raphael Tobias (lc A yuiw ·. 

DECHETO DE 27 DE :\L\11) DE 183 i . 

• \utoriza a orgauiz.:u:ã.o de uma sociedade para a miucr:H::"to d;1::; 
lavras 1ta Camlonga, ua Proviucia de Minas Gcraes. 

A Hogencia Permanente em Xomc do Impct·ador 
o Senhor Dom Pedro II, Altendondo ao que lhe rc
IWesentórão o Dr. Augusto Frederico Goodridge, J o só 
Tully & c. a: Ha por bom conceder-lhes autoriza~:ü'J, 
a lim de fot'trHH'<~m uma. sociodudc de naciorwes e 
estrangeiros para a mincrac.ã.o das lavrns da Cnn
donga na Província do Mimi's Geracs, debaixo dns 
condj~~ôos du pagarem os impostos prescriplos U<t" 
leis existentes, ou quo para o futuro se eslahelece
rom, <le não tmspassarem a outrem a diL1 autor·iza
~:ilo, e de admiltlrem pelo menos um terço de soeius 
naeiunaes, o qual todavia poderá sm· preenchido 
com estrangeiros, no caso de que aquelles niío 
coneonão dentro de seis nwzl~S, eontndos da puhli
eaçôo dos annuncios, que enmpn~ se fa~;iw na Côl'le. 
c que os ngontcs da mesma sociedade tkve!'ÓÜ log·;, 
Hpl'esenlar na Secr·etaria de Estado dos Nr~gncio:-; dn 
l111per·io, parn sc·rPrn lr;ur~miftid,L-,; :\~ Jlr,,\·ind:l·-, 
dlli Yul,'!·ariLadt'~, 
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.\ntuuio Piuto Cllichorro da Gilnw, :\liuislro e Se· 
cn·!ario de E~tado d_us Negocios do Imperio, o tenl1:1 
m;:-.Im Cl!tendtdo ~ laç;a e~ecutm· cqm os de~pacbo~ 
nt•cc~SSill'IOS. Palacw do nw de Janetro em vmtc sele 
de 'l~lio de mil oitoceu~os trinta c quatro, deeinl'' 
\ercc1ro da Independenew c do Impcrio. 

FHA.\CJSCO DE tBL\ E SH.L\. 

Jo.\o BJIALLto ~lO:\'lZ. 

J\ nlonio l 1intn f'!nc!IOi'í'O r1a Grtnu; 

VEI:ItETO --DE:!:) DE .JL:Nilú DE JS:.H. 

1t('?llla a cxeeu~·üo do UN'J'I~Io de 2 do eorn~ute sobre a divis~u
<las Hcla(;ôes em Seec;Oes. 

A Hegenda Permanente em Nome do Imperador 
o Senhf!l' Dom Pedro II, para mais regular e expedil;l 
f•xccnçao do Decreto de dous do corrente, que. ma~l-
dou executar a Hesolução da Assembléa Geral Legts· 
latint de vinte c dous· de l\laio antecedente, ordenu. 
o seguinte: . 

:~rL_. 1. o SDmpre que nas Relações do Imperw 
ex1stu· o numero de doze Desembargadores em 
adual exercício, sem r:ontar o Pl'ocurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, c assim convier par;l 
ni.-:lis prompto expediente dos processos de appella· 
~:õcs cíveis, lerá lugm· a divisão em duas Set.~ôe~ 
autol'izadas pelo :wtigo segundo do sobredito De·· 
tTeto, a qual serú feita seguindo-se a ordem da::· 
antiguidades dos mesmos Dcsembargadoresw 

Art. 2. 0 A primcir·a Secção será semprD prcsididi! 
pelo. Presi9ente da Relação, ou p~r· quem serv!r _nu 
seu tmpcchmento. A segunda Seccao será prestdtdii 
pelo Desembargador irnmediato~ áquelle em anti--
guidade. • 

Art. 3. o A distdbuicão dos feitos continuará <1 

fazer-se por todos os Ücsembargadores da casa pel•~ 
me~ma fúrma e urdern por que aclnalmente se prH 
IÍ1·;1, c:1ll!l il UIJÚ::J ~IJICI'<l!Jtu 1lo_> tpH'. lia tli~ti'ÍtiiiÍI,Jw 



das appdla~ões ciYeis, wlq serú_ Ct!lllmupladu o 
Desembargador a quem por sua antigu~datle compe
tir servil· de Presidente da segunda Sec~;ão, durànte 
o tompç> sómente em que e~ta dever permanecer em 
excrciCw. 

A r·t. 4-. o Os feitos serão vistos pelos quatro Desem
bargadores seguintes nu H.elator, que forem da 
rnesma Sec{:ão n _que este pertene~ .. No caso de _não 
ltarer tu•sta Seceao o numero suíllciente de ReVIso
res, por se nehi.~r algum Desembargador impedido, 
:-~crú o processo üsio pelos immctliatos dü · outn1 
S~e~:üo, a quem o t't·ito dcn~rá passar, se a Hela<_:üo 
nao se nehasse dividida em Seecões. 
_ . A~·l. :). o Os processos, ryue aetÜa lrnentc se <~clw.rern 
fl nstos por um ou mais Hevisores de Sec~;ao cllif~
rente. !laquella. a que P,erteneer o~ Relatores, contt
n~wrau a ser nstos ate se eomple.ta~ o nun.wro de 
cm.t·.o pelo~ Desembargadores _mms 1mmetlwtos ao 
111Lu~w Hevism·, que os tin.:r visto, qu.e se acharem 
sernndo na Sceeüo do Relator respedno. 
" Art_. 6. 0 A~outêccndo que exista em n.lguma das 
.")ec~:u<..:s rnms de seis Desembargadores do numo,·o 
exccd~1~te aos cin~o que tiverem visto o feito não 
tomarao pa~tc no Julo·amcnto. 

Art. 7. o Fica entendido que todas as vezes que as 
appellaçõ~s civeis forem propostas? achando-s~ a 
CHsa reunida, devem as mesrnas ser JUlgadas unica
mente pelos Juizes que tiverem visto o feito_. 

Art. 8. 0 O Procurador da Corôa, Soberama e Fa
zenda Nacional assistirá aquella Secç~o ~mele a sua 
pre~enç.a pela natureza das cau5aS se hzcr neccs
sana. 

Art ... 9.o Atubas as Scc!'i:ícs dcYcm trabalhar no 
mesmo dia. " 

A 2. a Seceão da Helaeüo tlo B i o de Janeiro fará 
~.u~s conferências 1w. casa das séssões do Supremo 
lnlmnal de Justiça que lhe fka contígua, ou en1 
qualquer outra para isso propria. 

~rt: .1 O. Para mais regu Im· e expedito despacllO 
c! o::, .f ellos, os processos e rceursos, que devem con
tmuar a st;r decididos por toda a Relação, serão prrF 
postos e JUlgados nas sessões das ter,·as feir:1s, 
tratando-se nas quintas c sabhados:unicai'uente tlo:s 
au~os de <lpellaçôcs dveis. 

Esta regra, pur(~m, podl'rú ser alterada todas ns 
n'zes que por f<•lt•• de ~~XIlf'(licntf:.~ houver lugal' parn 
"1' lnl!;_u· dt• ;q~pcii;HJ,r_·:-; u;1~ '{lliul;t:-; kira:-;, ou pnr 
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maiot· aflluencia delle se juJgat· conveniente que 
~e dedique a tal serviço exclusivamente para o 
Julgamento das appellações civeis, e bem assim 
na_quellas causas, que por sua natureza não ad
mitlem demora. 

Art. 1 '1. Os Presidentes das Relações ficão autori
zados para nomearem d'entre o Escrivães das appel
.1ações um que sirva de Secretario no segundo, 
fjlternando uns com os outros por semanas. A este 
seca_competinc~o eserever ~ma minuta da, acta da 

ssao respectiva, que SCJll em tudo conforme as 
que os Secretarias das Relações do Imperio são obri
~ados a escrever, ern conformidade do art 1. o ~ 1. o 

tio Decreto de 15 de Abril do corrente anno. Esta 
minuta, sendo por elle assignada e pelo Presidente 
da Secção, ser·ú immediatamente entregue ao Se
eret~rio da Relação, o gual a lançará litteralmente 
no hrro das actas do Tnbunal, em seguimento da 
que se tiYer fonnado no mesmo dia do expediente da 
primeira scssüo. 

A rl. ri 't. Os Contínuos actuaes das Helaeõcs farão 
o ou sorvii'O e1Ioctivamente cada um ém súa Secdiu. 

\us seus iillpedimentos os Presidentes das Hela~ões 
poderão uomoar qucn1 sirva d'ontrc os Otnciaes que 
costumão fazer semana no servieo das Hela(:ões 
crnquanto outras provitlencins se rião dc1·cm. ... 

Art. rJ ~l. Porque frequentemente acontece flcarcm 
;1s Hela<,:ões impossibilitadas de eontinuar os seus 
tr·aballws, cmquanto os Juizes Helatores lavrüo os 
Acc_or:dãos, c tambm~1 porque este~ não npparecetn 
recltgHlos com a exnttulao que eonvem aos mteresses 
das partes e á boa ad mimstrn<;ào da Jusli<;n, pela 
pressa com qne este trabalho se' fnz, será perlhltticlo 
aos Helatores, quando o exigirem, que levem os au
tos para os apresentarem eom o competente Accor
dão na sessfio inunediata. E se aconte<~er que nesta 
sessão falte algum dos Juizes que tiverem inter-
vindo no julgamento, será a fulta da sua assignatura 
supprida, deelarando isso mesmo o Hdator, os 
nomes desses Juizes, se furiío volos veneedorcs uu 
Yl'Ucidos. 

Art, 1 L Ficão sub:üstindo em tudo o mais as dis
pusi<.~lks do Hegulmncnlo de treze de Janeiro de mil 
uitoet:ntos trinta e tres. 

Aurclinnu de Souzn e Oliveira r.outinlw, ~Iinbtru 
~· ~c·cr·ct;q·i!l ~k E:)!~1du ~lu> :\tl~,.:·ocio;-; ,!;t Ju:'li1:;1. o 
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tenha assim entendido c faç(1 executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte tres de Junho de nlil oito
centos trinta e quatro, decimo terceiro da Indepen
dencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LntA E SILVA. 

JQÃO BRAULIO MONIZ. 

Aureliano de Smtza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 1834. 

Cr·êa um Juiz de Direito do cível na capital da Pro
Yincia do Pará. 

Representando o actual Prc~identc da Provincia do 
Grão-Pará a grande necessidade que ha de crear-se 
na capital daquella Província um Juiz de Direito 
do cível, por não ser bastante a crenção, que o seu 
antecessor em conselho fizera de um só Juiz de Di
reito encarregado da Policia, e das Varas do Cível 
e cr:ime para a prompta e n:gular administraç.ão da 
Just1.ça aos povos; a Regencta Permanente em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro II, tendo 
attenção ao exposto, Ha por bem crear na sobro
dita Cidade e seu termo o lugar de Juiz de Direito 
do Civ~l, na conformidade da Disposiç.ão Provisoria 
úcerca da administração da Justiça Civel, o qual ven
cerá o mesmo ordenado arbitrado pelo Presidente 
do Conselho para o Juiz de Direito da Comarca do 
Grão-Pará. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Seeretario de Estado dos Negocios da Justiça,. o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacw do 
Rio de Janeiro em vinte seis de Junho de mil oito
centos trinta e quatro, decimo terceiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LniA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO 1\'IONIZ. 

A urelirtno de Souza c Oli?'eÍ?'O Coutinho. 
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nECHETO DE I o DE .JCUIO nE tx:n. 

Detet·mina que os cornctas-móres das Legiões da Guarda :'i a·· 
dona! sirvào de ordenant;as dos seus respectivos thefcs. 

Tendo representado ·alguns Chefes de Legião dm; 
Guardas Nacionaes o atrazo em que SJ) acha o ex· 
pcdientc de taes J...cgiões, pela falta de ordenanças 
para a entrega dos officios e mais ordens que tem 
de ser dirigidas ao.s_ commandaptes dos corpos, ~e 
que as mesmas Legwes se compoem, o que e tnu1to 
prejudicial ao serviço publico; a Regencia Pcrma, 
nente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
H Ha por bem que os cornetas-móres de tcgiões, 
fóra das occasiões em que tenhão do comparecer nas 
paradas geraes, sirvão de ordenanças dos seus res
pectivos Chefes, vencendo a gratific~H~ão cliaria de~ 
seiscentos réis, por ambos os exerciêios. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, l\'linist.to c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacw do 
Rio de Janeiro em dez de Julho de mil oitocentos 
tt·inta e quatro, decimo terceiro da Independenda 
e elo Imperio .. 

Ji'nANCisco DE Lll\IA E Su.\'.\. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

• 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho . 

. ···-
DECRETO DE 4 4 DE JULHO DE 1183L 

l\Iarca as atti·ibui~~õcs, que ch.;~cm ter os Coroneis 
Chefes de Leg-tao. . 

A Regencia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro H, Tendo em vista que 
nem a tei de dezoito de Agosto de mil oitocentos 
t.ri11tr~ r• nm. nPm n Dt:>("J'I'!II dt' Yin!P c.inrn de 011-



hthro llo anno subscquente, nwrc:írào as attrilmi~ 
'.;ües que devião ter os Coroncis Chefes de l.egião: 
Ha por hem, Usando da faculdade que lhe concede 
o § 12 do art~ 102 da. Constituição do Imperio, 
Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Aos Coroneis Chefes de I.egiões, nomeados 
na conformidade do art. 14 do Decreto de vinte 
cinco de Outubro de mil oitoeento~ trinta e dous, peln 
que pertence ás sua~ respeetiY:.ts Legiões, competi': 

1. o Command:Jr em chefe os Corpos, de que forem 
formadas as Legiões, eumprindo-lhes inspeceionar 
os Commandantes de taes C0rpos, e dar-lhes as ins
truc~~ões de que precisat·enl para o bom d.esem
penho de seus deveres no que toca ao sernço. 

2. o Servir de intermedio á eol'respondencia oHic_ial 
dos Commnndantes dos Corpos as l'eprcscntaçot>s 
e requerimentos dos Guardas Xacionaes, que tivel'em 
de suiJir á prescnt~a do Governo ou do Conurw.n
dante Superwr. 

Igualmente, por intermeuio delles, serão trans
mittidas aos Co!l1mamlantes dos Corpos as ordens 
do Governo, dos Prcsidt.mles das P1·ovindas, e dos 
Commandnntes Superiores rcspcelivos. 

3. o Hcccber -o detalhe g(~ral do ser·viço, que fôr" 
designado ús Guardas Naeionaes, eonfonne as or
clens do Governo c dos Presidentes das Provin
das, nos casos em que taes oedans podem. dar e 
razcr o detalhe partieular do mesmo set·viço nos 
Corpos que formarem as suas Legiões, cmpregandu 
par·a este Hm os respectivos ~Iajorcs, c eneane
g·ando-os da eseriptura~~ão relativa. 

4. 0 Remettcr no fim de cada mez aos Comman-
lantes Superiores o mappa gcrat das suas Legiôcs, 
<~rganizado pclels respectivos Mnjores dcl\as, á vista 
olos mappas que os Commandantcs dos ditos Corpos 
íhes deverúõ enviar semanalmente. 

~).o Fiscalizar a arrecadação e distribukão do ar
mamento, e mais rnunicões de guerra, q'iw se for
necerem aos Corpos; e "para este fim receberúõ dos 
; :ommandantes dos r~feridos Cor~_os mensalmente 
um mappa da quantidade e qua1Hlade do arma
:ncnto, e munições recebida~ e distribuídas, eorn 
(leelaração eireumstanciada do estado em que se 
't :~hão; e al*"Sm disso passaráõ as revistas, que j u l
l~·:H'cm neccssarias, dando IKlrte do seu resultado 
;tos Com mandantes Suneriores, c providenciando 
manto fôr preciso pi1T~l~ o duscmpeul!o do disposto 
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no :uLigo sessenta e seis da Lei de 18 de Ago:-;to 
dn 1831. 

6·.o Assignar a folha mensal dos veneimentos dos 
cornetas e elarios das Legiões do seu commando, 
n qual será feita pelos Quart.cis-mestres das mesmas 
Legiões, a vista das folhas parciaes, assignadas pelos 
Commandantcs dos Corpos, e enviai-as aos Com-
mandantes Superiores. . 

7. o Examinar os livros Mestres, ou de matricula 
dos Guardas Nacionacs, tanto dos Corpos, como das 
Companhias, para fazer observar seus assentos e 
verbas delles á determinada regularidade; e igual
ménle examinaráõ os livros do rc~·istro das ordens, 
qne se tiverem pub1icado, para fazerem lançar noJles 
as que nüo estiverem registrados. 

tV Examinar os registros ou escala do servi'io dos 
Corpos e Companhias, quando assim julgarem ne
cessario. 

n.o Conceder as dispensas lemporarias, por jus
litlcados motivos, aos Onieiaes, Oíliciaes inferiores 
e Guardas dos Corpos das suas Legjões, assim 
como licenças para se ausentarem temporariamente, 
qnando umas e outras tcnltào sido injustamente de
Iws·adas pelos Comrnandantes dos Corpos, que em 
toClo o caso serão previnmente ouvidos. 

1 O. 1\Jnrcar as épocas dos nxercicios com prévio 
conhecimento do Comman<iantc Superiot·, quando 
não estejão determinadas no regulamento geral do 
scrvir<o dos Guardas Nacionaes, c assisiir a elles 
quando julgarem conveniente, para observnrem o 
estado da instruccão dos Corpos, e se os Instru
etores cumprem as suas obrigações, dando de tudo 
parte ao Commandanle Superior. 

1 ·1 •. Fazer examinar os Guardas que se derem por 
doentes ; para o que ehamaráõ o Cirurgi5o-môr- da 
Legião e os Cirurgiões dos Corpos, os quaes na pn:-
senea dellcs e dos Commandantes dos ditos Corpos 
e d<is Companhias respectivar; procederáõ ao exame 
do estndo dos doentes, a nm de se resolver, se devem 
ou não continuar a ser contemplados como doentes 
no mnppa do Corpo. · 

12. Impôr ao Major Qum·tel-Mestre, Cirurgião-mór 
P. tambur-mi'll' das Legiões e ao~ Commandantes dos 
Corpos as penas em que incorrerem, nos casos. e 
pelo modo marcados no nrt. 'i 9 do Decreto de vinte 
dneo de Outubro de 1832• 

·i3. Hcmetter ao Conselho de disciplina, os Otfi-
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eiaes, Oílieiaes inferiores c Guardas, pcrtenccnf('S 
á I.egião do seu commando, nos casos expressos 
na I.ei. 

14. Representar ao Governo, por inteemedio do 
Commandante Superior, quaes sejão os Ofllciae:-;, 
e Officiaes inferiores, que dcvão ser suspensos do 
exereicio de seus postos; e bem assim qunes sejüo 
os Guardas que devào ser desarmados, motivando 
e documentando taes representações, de maneira 
que se fação attendiveis. 

Art. 2.0 Os Coroneis Chefes de Legião substituil·úõ 
os Commandantes Superiores nas suas faltas, nu
sendas, ou impedimentos, guardando-se a ordem da 
antiguidade, entre ellcs, na conformidade do art. 70 
da Lei de ,18 de Agosto de 183·1, nos Municípios ern 
que houvermn duas, ou mais Legiões; excepto 
quando o Goveruo outra cousa dispozer. 

Art. 3.0 Os Coroncis Chefes de Legião scn1o substi
tuidos pelos Tenentes Coroncis Commandantes dos 
Corpos das respectivas Legiões segundo as suas an
Jiguidades; na falta destes pelos Majores dos Corpos 
a ellas pertencentes segundo a ordL'lll de suas anti-
guit.lndt~s. . 

At'L 4. 0 Nos Muuieipios em quo l10uvcr uma só 
Lngi<lo, terão os Chefes, além das allriLui~~ões desi
gu~tdns neste De~reto as que competem aos Com
mandantes Supenorcs. 

Art. ;), o Qtwnrlo se proceder a eleição dos Offieiac:; 
c 01llciacs inferiores nos Corpos, os eleitos nüo to
maráõ posse dos postos para que forem nomeados, 
sem que a lista dcllcs seja previamente remettida 
pelo Commandante elo Corpo ao Chefe da respcetiva 
.Legião, e este determine a mesma posse, conforme 
a ordem que tiver recebido do Governo, ou di r·cct:.a.
wente, ou por intcrmcclio elo Commandante Superior 
na Côrte, e dos Presidentes nas demais Províncias. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
quatorze de Julho de mil oitocentos trinta e quatro, 
deeimo terceiro da Indcpendencia e do Impcrio. 

fltA:\CISCO DE LDIA E SILYA. 

JoA.o BIL\l'L10 ~Io~1z. 

-···-



CAHTA IMl)EHIAl. DE .; i) DE JULHO DE i 83i. 

Concede a Manoel de Vasconcellos de Soma Bahiana o pTí:.. 
vilegio exclusivO' por dct. annos de· om novo s-ystema de cal
deiras de sua invenção pa1·a o fabrico do a-ssucar. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Don1 
:Pedro li Faz saber nos que esta carta virem que~ 
Attendcndo ao que thc representou Manoel deVas..,. 
e oncellos de Souza Bahia na , depois de ter s_atis
feito o que determiná a Carta de I.ei de 28 de Ago~to 
de 4830, Ha por bem, Tendo ouvido o Jlrocurador 
da Corôa, Soberania e ·J?azenda Nacional, conce#,er 
ao sobredito Manoel de Vasconcellos de Souza .. ,Jla
hiana, pelo tempo de dez annos, o privilegiO, ex.
dusi-vo da propriedade e Lso do novo systcma de 
caldeiras, de sua invencão, para nlanut'3cturar o 
assucar, sem prcjuizo daqueHes que ao tempo da ex
J>edição desta Carla se tiverem aproveitado da pu
blicidade da impressão da memoria sobre o dito 
invento~ e já lenlião posto em pratica a mesma des
coberta; ficando no gozo das garantias, e sujeito ús 
clausulas e condições .expressadas na m~sma te i .. 
E para firmeza de tudo o que dito é,. lhe mandou dar 
l'sta Cartar a.ss.ie-nada pela rnesma Regencia, e scl
lada com o- selw das Annas do Impe·rio. 

Dada no Pala.cio do Rio de Janeiro aos quinze dias 
do mcz de .TuUw de rnil oitocentos trinta e quatro, 
de-cimo terceiro .da Independcnda e df> Imperio. 

FnA~CJsf~o DE LntA E SJLY,\. 

Joio BnAt:uo l\Io~Jz. 

~1.nlonio Pinto ChichOJ,.J'O da Gama. 

Carla pela qual Vos&a ~Jageslade Imperial lia 
por· bern conceder pelo tempo de dt:z annos a ~Ia
noel de Vasconcellos de Souza Bahiana a pro
priedade e o t'so exclusivo do novo systerna de cal
deiras de sua irwenr)ãopara 'inanu(aclurar assu
cm·, c01no nella se declara. 

PDra Yossa 1\IagestaJe In1porial ver. 

Jua,.ptim Josó tope~ a ft•z,. 

.. ····-
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DECRETO DE 18 DE JCLIIO DE ·t 8;H. 

Ordena que as Gttardas :'{acionacs do l\lunicipio de ~Iacahé 
fação parte da Legião de Cabo I<~rio. 

A negencia Permanente em Nome do Imperador o 
Senhor Don1 Pedro II Ha por bem que as Guardas 
~acionaes. do l\lunicipio de Maeahé, IJaSSelU a fazer 
parte dn Legião de Cabo Ifrio. · 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Seeretario de Estado dos Negocios da Justh,;.a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de 
Janeiro em dezoito de Julho de mil oitoeentos trinta 
e quatro, dccimo terceiro da Independcncia e do 
Imperio. 

Jl'nANCisco DE l.IliiA E SrLVA. 

JOÃO llRAULIO 1\IONIZ. 

Atwcliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

····-
DECHETO DE 23 DE AGOSTO DE 1831. 

Designa a Villa Real da Praia Grande para a J .a reunião da 
Assembléa Legislativa da Pro,·inda tio Rio de Janeiro. 

A Regcncia em Nome do Imperador o SenhtH' Doii1 
Pedro H, em vista do art. lL o da Carla de Lei de 12 
do corrente, que man1lou executar as mudanças e 
addições, que a Camara dos Deputados, eompeten
lementc autorizada, fizera ú Constituiçno: Ha por 
hem que a primeira reunião da AssemlJléa I.egis
]ativa desla Província do Rio de Janeiro se verifique 
na Villa Real da Praia Grande. 

Antonio Pinto Chic.horro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e far,a executar com os despachos 
neeessarios. Palacio ct"o Uio de Janeiro em vinte e tres 
de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independcncia e do Impcrio. 

FRA:\'Cisco DE Lnu E SILYA • 

.JoAo BR.\U.10 .:\ltr\IZ . 
• t;,/o;,fo Pinto ('/lir·lu.irJ·n rif~ (r'rmw, 
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CAUTA IMPEHIAL DE 23 DE AGOSTO DE 1834. 

Concede ao Barão de Jtapicurumerim o privilegio exclusivo 
por dez annos do moinho de sua invenção para descascar 
arroz. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro H Faz saber aos que esta Carta virem· que, 
Attendendo ao que lhe representou o Barão de Ita
picurumerim, depois de ter satisfeito o que deter
mina a Carta de Lei de 28 de· Agosto de 1 sao, Ha 

I)Or bem, Tendo ouvido o Procurador da Corôa, So
)Crania e Fazenda Nacional, conceder ao sobredito 

Barão de Itapicurumerim, pelo tempo de dez annos, 
o privilegio exclusivo da propriedade e uso do moi
nho de sua invenção, para descascar arroz, ficando 
no g0zo das garantias, e sujeito ás clausulas e con
diç.ões expressadas na mesma Lei. E por firmeza de 
tudo o que dito é, lhe mandou dar esta Carta, assi
gnada pela mesma Regencia e sellada com o sello 
das Armas do Imperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos Yint~ e 
tres dias do mez de Agosto de mil oitocentos trinta 
e quatro, de cimo terceiro da lndependencia e do 
Imperio. 

.FnANCisco DE LmA E SILVA. 

JOÃO BRAULlO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichon·o da Gama. 

Carta pela qual Vossa lrfagestade Irnperial lia 
por bern. conceder, por tem.po de dez annos, ao 
Barão de Itapiczwumcri·m a propriedade e uso ex
clusivo do 'moinho de sua invenrão, para descascar 
arroz, como nella se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

--
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CARTA IMPERIAL DE 23 DE AGOSTO DE ~t83L 

Concede a 'Vcncesláo Miguel de Almeida priYilcgio exclusivo 
por quinze annos, para o fai)l'ieo de sabrw com os melhora
mentos por elle inventados uas l'roYiucias do Rio de Janeiro 
c da Bahia. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Don1 
Pedro H, Faz saber aos que esta Carta virem que, 
Attendendo ao que lhe representou Wencesláo 1\H
gucl de Almeida, e em virtude da Carta de Lei de 
28 de Agosto de ~ s;10, H a por bem, Tendo ouvido o 
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, 
Coneeder ao sobredito 'Vcncesláo Miguel de Almeida, 
por tempo <le quinze annos, privilegio exclusivo para 
nesta Província do Rio de Janeiro e na da Bahia t'a
hriear sabão da qualidade do que está fabricando, 
e fJUe pelo mesmo fôra melhorado, sem prejuízo 
de quaesqucr outras faul'icas de saboaria que já exis
tirem nas mesmas Províncias, ficando no gozo das 
garantias, c sujeito ás clausulas e condições expres
sadas na 1nesma Lei. E por firmeza de tudo o que 
dito é, lhe mandou dar esta Carta, assignada pela 
mesma Rcgcncia, e scllada com o sello das Armas 
do Impcrio. 

Dada no Palacio do Hio de Janeiro aos vinte cinco 
do mez de Agosto de mil oitocentos tt·inta e quatro, 
dccimo terceiro da Independencia e do Irnperio. 

FRANCISCO DE LntA E SILVA. 

JOÃO BHAVLW l\IONIZ. 

Antonio Pinf() Cl1ichm·r·o da Gama. 

Carta pela qual Vossa A1agestade bnperial lia 
p()r• bem, conceder pelo tempo de quinze annos a 
fVenceslâo Aiiguel de Almeida privilegio exclusivo 

para o fab'l·ico de sabão nesta Província e na da 
Bahia, com as clausulas acirna. expressadas; 

Para Vossa 1\Iagt~stade Imperial ver. 

J oaCJuim José Lopes a fez. 
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DECHETO IH~ 28 UE .H:osto DF. HtH. 

Estabeloce o modo de decidir as questões incidentes nos julga
mentos das 1\cla~~ões. 

Havendo-se su~citado duvidas na Rela~~ão desta 
Cidade se, oppostos ernbarcros a uma sentent;a que 
denegou o conhecimento de uma appcllação, dc
vcrião os Juize8 discutir c vou.n· simultaneamente 
sóbre a questão preliminar com a decisão do l~eito, 
ou se primeiro sobre o eonhecimento da appcllaeüo 
e posteriorment~ sobre a justiça da causa; c ql1e
rcndo a ncgencw Permanente em Nome do Impe:
rador o Senhor Dom Pedro II obviar a continuação 
de taes duvidas, para que se não retarde por isso o 
julgamento do~ Feitos com prejuizo das partes; 
Decreta o scgumte: 

Que tendo-se a julgar ou decidir qualquer oLjecto 
da competencia das Helações; ou seja por via ue 
recurso ou de petiç.ão, o Juiz Relator, ou qualquer 
dos outros que hiio de conhecer do Feito ou petição, 
suscitar alguma questào preliminar ou prejudicial, 
porque se ponha em duvida se de\·erá ou não tornar 
conhecimento da materia principal, por motivo de 
incompetrnein, illegalhlade, extemporaneidade, falta 
de formalidade ou outro semelhante, esta questão 
tomará a preceuencia, c sobre ella discutit'áõ e jul
garáõ os Juizes a quem tocar conhecer e julgar da 
causa ou materia principal. 

Que da decisão, assim aflil'mativa, como negativa, 
se lançará Accordfto, deixando de tratar-se da ma
teria principal no primeiro caso, e passando-se á 
exposição, discussão c julgamento della no segundo, 
sendo obri 1rados a dblcutir e votar neste segundo 
caso sobre ;:,a materia principal, aque1les Juizes que 
ti verem sido vencidos na preliminar. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario dt~ Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte oito de Agosto de mil oitocentos trinta e quatro, 
de cimo terceiro da Indepcndencia c do Impenó. 

FRANCISCO DE LDIA E S!LYA. 

Joio BRAVLIO ~MOXlZ • 

.A ?o·c1imw r/(' Snu::a r Olicch·a f'outinho, 
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DECRETO DE '~U DE AGOSTO DE 1834. 

Prorog;t a sessão da Assembléa Geral Legislativa até o ultimo do 
mez de Setembro. 

A Regeneia em Nome do Imperadot· o Senhor Dom 
jJedro H H11 por bem prorogar até o dia ultimo do 
fuluro mez de Setembro a presente sessão da As
sembléa Geral Legislativa. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, l\Hnistro e Se
cretario de Estado dos Negoclos do Imperio, o tenha 

• as:::;irn entendido e faça executar com o~ despachos 
necessarios. Palado do Hio de Janeiro em vinte 
nove de Agosto de rnil oitocentos trinta c quatro , 
decimo terceiro da Independencia e do Imperio . 

.FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gan~a. 

CARTA !MP ERIAL DE 1 0 DE SETE!tiBRO .DE 1834. 

Concede a Antonio José Meirclles, e Allen & Smith o privilegio 
exclusivo por 10 aunos de uma machina para descascar e polir 
o at·roz, cevada, gTão de vassoura c outras scmeutes pequenas, 
àe que são inventores. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro H Faz saber aos que esta carta vire In que , 
Attcndendo ao que lhe representárão Antonio José 
:\Ieirelles, e Allen & Smitht depois de terem satisfeito 
o que determina a Carta de Lei de 28 de Agosto de 
1830, Ha por bem, Tendo ouvido ó Conselheiro Pro
cueador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional; 
Concedet· aos sohreclitos Antonio José Meirelles, e 
Allen & Srnith, por tempo de 1 O annos, o privilegio . 
exclusivo da propriedade e uso de uma machina de 
sua invenção para descasear, e polir arroz, cevaGla, 
grão de vassoura e quaesquer outras sementes pe-

LEis DE 1831. !'A!U'E !!. 11:! 
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quenas, ficando no gozo das garantias, e sujeitos ás 
clausulas e condições expressadas na mesma Lei. 
E para f1rmeza de tudo o que dito é, lhe mandou dar 
esta Carta, assignada pela mesma Regcncia, e sellada 
com o sello das Armas do Imperio. 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos dez dias do 
mez de Setembro de mil oitocentos trinta e quatro, 
decimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

FHANCISCO DE LntA E SH.YA. 

JOÃO BRAULlO l\lONlZ. 

Anton,io Pinto Chichor•t'O da Gama 

Carta pela qual Vossa Magestade Intperial Hu 
por bem conceâer pelo te~rnpo de 10 annos a Antonio 
José Meirelles, e Allen & Smüh o p1Jivile,qio ex
clusi?;o de uma n~achina de sua invenção para des
casca1'· e polir arroz, cevada, grão de vassoura, 
outras sernentes pequenas, como nella se declara 

Para Vossa Mage5tade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes n fez. 

DECRETO DE '17 DE SETEl\fBRO DE 'l 831-. 

Ordena t}UC lique pertencendo á Freguczia de Saut.a nila a J'U;I 
nova do Livramento. 

Representando o Juiz de Paz elo 2. o Districto d:r 
l{reguezia de Santa Rita os inconvenientes que sofl'r~. 
a administração da Justiç:~, e arrecadação dos im 
postos da decima dos prethos urbanos e outros pelns 
duvidas que se tem suscitado sobre pertencerem ns 
n1oradores da rua nova do Livramento á mesm:l 
Freguezia ou a de Santa Anna, em consequencia d c 

· ter sido creada esta antes de se ter dado principie 
à indicada rua, e convindo terminar taes duvidas L 

f}rmar nesta parte a divisüo entre estas duas Fre
guezias, de maneira que se possa facilmente conciliar 
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os commodos dos seus moradores eom o interesse 
c regularidade do serviço publico: A Regencia Per
Jnanente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro H, conformando-se com as informações a 
que se 1nandárào proceder sobre este objecto, lia 
por bem ordenar, que d'ora em diante fique perten
cendo á Freguezia de Santa Rita a rua nova do Li
vramento de u1n e outro lado, o beco do Suspit·o, e 
o outro que do extremo da rua vai sahir á Praia da 
Gambôa; e á de Santa Anna as habitações que tem 
frentQ para a mesma praia até o canto da rua doCe
miterio, conforme a primordial divisão destas duas 
Freguezias. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezasete de Setembro de mil oito
centos trinta e quatro, decirno terceiro da Indepen
dencia e do Imperio. 

l~RA~CISCO DE IHIA E SILVA. 

JOÃO BRAl:LIO MONIZ. 

A1welia1w de Souza e Olireií~a Coutinho . 

. 
DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE '1834 .• 

~Ianda observar o Regulamento para as Alfandegas do Im})Crio. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Ha por bem, em vtrtude do Decreto de 
:1 de ~etetnhro do anno passado, que nas Alfandegas 
'lo Impcrio se obset·ve o Regulamento, que com 
.~ste baixa, assignado por Antonio Pinto C:hichorro 
· 1a Gama, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
gocias do Imperio, e Encarregado intednamente dos 
Ncgocios da Fazenda, e da Presidencia do Tribunal 
do Thesouro l)ublico Nacional, que o tenha assim 
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entendido, e faça executar com os despachos neees
sarios. Palacio âo llio de Janeiro aos vinte de Se
tembro de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LBIA E SILVA . 

.r OÃO BRAUl.IO MONIZ. 

A1üortio Púdo Uhichôr;~o da Gama. 

Reaulamento das A.lfandegas do Imperio. 

CAPITULO I. 

DAS ALFANDEGAS DO r\IPEHIO E SET:S R\IPHEnADOS. 

Art. 1. o Haverá uo Im perio tlo Brasil tantns A t
fandegas, quantas vão desjgnadns no ]Jnppa jnnto 
a este Regulamento. 

Art. 2. 0 As Alfandegas de Santos, Paranaguá, Santa 
Cê?-tharina, Espírito Santo, Sergipe, Maeeyó, Parahyba, 
RIO Grande do Norte, Fortaleza, Aracaty, (' Paranahyba 
serviráõ tan1bem de~ ~·.lesas de Diversas Hei1das; 
observando-se, a re~.p,·ito das incumhenc,ias deslns, 
o Regulamento que lhes é proprío. 

Art. 3. 0 A Alfandega de S .. José do ~orle, na Pro
víncia de S. Pedro, será filial da Villa do Hio Grande, 
e sujeita ao Inspector desta. • . 

Art. 4. 0 Os Empregados das Alfandegas, de que 
trata o art. ~.o, teriio: como Empregados das l\lesas 
de Rendas, incumbencias analogas ás que exercerem 
nas Alfandegas, e lhes serão designadas pelo Ins
pector. 

Art. o. 0 O maximo do numero de seus Empr~.
gados vai fixado na Tabella junta, á excepção dos 
Guardas Avulsos, cujo numero fica á disposi~;ào do 
Ministro da Fazenda na Cürie, e dos Prc::.idcnlcs niu; 
Províncias, segundo as necessidades do s:)rviço. 

AT!. n.o O numero dos li'leis do~J Armazens, Em
preg<tdos e serventes das Capatazias, será rDgu ta do 
no contractn de ArremaLaçüo, ou de .\dministeaçfin 
pelos princípios estabelecidos nos arls. ;H c 58 ~ ~.o 
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Art. 7. 0 Ninguem podL·rú ~er alinüttido ao~ Em
nrcgos das Alfandegas, scrn que ~aiba eorrentc
inente ler, escrever e contar; todas as outras habi
litllçôes da Lei .de r., de Outub~o de 1831 sômcnte 
clarão preferencw. a quem as flver, bastando pro
val-as por documento, independentemente de con
curso, o qual só terá !ugar quando haja quem o 
reclame em c.ompetencta com outro. 

Art. s.o Ficuo abolidos torlos os emolumentos, que 
até agora se pagavão nas Alfandegas, e em lugar 
delles se cobrará para a Fazenda Nacional meio 
por eento sobre o valor das mercadorias despachadas 
para consumo, btü(leaçüo, e reexporla~~ão : este meio 
por eento, juntamente eorn o um por cento do Scllo, 
Capatazias, Capas, c Guindastes dcnominar-sf~-hüo 
do expediente. 

Art. ~}. 0 Os Empregad.os das Alfanclegas serii.o pagos 
tncnsalmcnte. pelos rendimentos do mez seguinte, 
e por uma folha feita na Alfanclega, a qual, depois 
de pag-n pelo Tlwsoueein) tlella, scrú remottid.a para 
<l Thesouearia dn Prnvincia, e 1erada om conta a 
:-;ua impor·tc:u1c.ia ePrno dinheiJ'O; igualmente o snrú 
n folha (los l~lHll'das avub~ls, (~ a dos Empregados 
Üib Cnu~üazins, lHUl como as Feria:-. <la genfe flo 
:-10I'vic.o l d;b Rnr<.:a:-; dt~ vigia dos mH~oradom;os, onde 
as lH.'inrt:i·, e d:):-~ e:~eal,:'l·c6 da A!fandega. 

A rL 1 o. O Empreg;,do que servir pn1·a mais de 
um mc~:z, em lugar vago, ou de que o efi'eetivo esteja 
~~m ontt:u s~~I'Vit.~o, pol' onde t~nha outro vencimenÚ>, 
rPcehent o Ol\1enado marcano para e~;se lugar que 
~;ervir, (~ não o seu. 

Art. 11 ~1. Os Empr(~gados dn Alfandega na Côrte, 
süo todos (L-t nonwa~Jw do Governo, a quern lambem 
cmnpele !la:-) P1>.rvineias o mesrno direito, eom ex
cepçüo dus Guanlas do numero, e avulsos, que serüo 
da nomen~:.iw dos pr-~sicl~nL~ .. ,, ouviud0 os Inspü
(·tnrn~; das t·especllvns \Handegas. 

Art. ?,, O:~ Fiui~; dos Annazens, e mais Empregados 
das C1.l~latnziH;.;, serüo da escolha e nomcn<)ío do 
A rl\~aw i :wtn, uu Contrac.tndor, corno responsaYel 
peln glJanht _das mereadorins, mas sujnito~; ú nppro
\·nc· ·:u cl o Insncctoc, que poclerú mancla1· dí~spedir 
aqúe}lf~S que :Sr. tornaeem suspeitos, ou indignos de 
r-ontwnça. . 

Arl. 1:3. X o inqwcl.Imento do Irlspf~·~lor, fará as 
sLw:-: vezf~s n sr.u \JndG!nl(\ ondr. o houver, c nào 
havendo, o EscTiviírL passmHlo ns incumhcneias tleslt~ 
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para o Escripturario mais antigo em posse do em
prego, e em igual antiguitlade, para o mais velht• 
em idade. 

1\rt. 1 L Os Feitores, e Conferentes, serão substi
tuídos uns pelos outros, e removidos de umas pan' 
outras Mesas a aruitrio do lnspector. 

Art. 1 r:>. No impedimento dos mais Empregado.~· 
faráo as suas vezes os seus Ajudantes, havendo-os. 
e não havendo, qualquet· Official que o Inspector· 
nomear: em caso de urgencia supprirá um Guard;; 
do numero, ou avulso. 

Art. 16. Os Administradores das Capatazias, como 
rcsponsaveis pela guarda das nwrcadorias, nomearáó 
pessoas capazes, que sirvão nos seus impedimentos .. 
com approvação do Inspector da Alfandega. 

Art. 17. Os Empregados das Alfandegas poderão 
sct· demittidos quando pare~a conveniente ao servi~~o 
publico. 

Art. '18. Sendo aehaclo em ilagrante delicto qual
quer empregado da Alfandega, o Inspector o far;, 
prender pelos Guarda:.~, c mandará lavrar um autu 
eireumstanciado da achada e verii1caeão do delicto. 
que serú assignado por elle, e pelo ·'Escrivão ; e ~, 
remctterá corn o delinquente ao Juiz de Paz do clis .. 
tricto para proceder conforme o direito. O mesmí 
praticará á cerca de quaesquce outros individuo~ 
achados em flagnmle dentro da Alfandcga, ou qw~ 
o desobedecerem em !-iell:s otlieios, e desattenderew 
o:-:; seus Officiaes. 

Art. ·1 ~). Os Guardas avulsos poderão se e despe· 
clictos ad libitum pelo Inspector, dando parte d1: 
motivo ao ~Iinistro da I•'azenda na Côrte, e aos re~
pectivos Presidentes nas Prorindas. Os Pieis e Em
pregados das Capatazias o poderão ser pelo res 
pectivo Contractaclor, dnnclo parte aqnelle ao Inspecto· 
da Altandega. 

CAPITOLO Il. 

ATThlllCIÇÔES E DEVEllES DOS E~rPHEG.\DOS. 

Do Inspectoí~. 

Art. 20. O Inspeetor é o Chefe ela Alt'andega, 
immediatamente snhordinado ao Tribunal do Thf· .. 
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suuro na Côrte e ús Thesourarias respectivas nas 
Provindas. 

Art. 21. Compete, e ó do dever do Inspeetor: 
~ 1. o Inspeccionar todo o despacho e exnedientc 

da Alfandega, provicleneianclo, tanto dentro como 
fóra della, para que se faça <~OI}formc ao determinado 
neste Regulamento, e se 1isenhzem, e arrecadem de-
vidamente os direitos, t' 1nai7; n·ndimentos, e multas. 

~ 2. o Visitar a miudo as Estnçües, e Mesas da Al
Ülndega, assistindo ao sen despacl10 e expediente, 
e mandando fazer, quamlo assim o julgar conveniente, 
novas conferencias das mercadorias, e seus eles-

. pachos. 
§ 3. 0 Vigiar que os Empregados cumprão exacta

rnente os seus deveres, e suspender qualquer delles 
do exercício do se'J Emprego até um mez; e, se com
metterem faltas que exijilo procedimento mais 
severo, se procederú além disso com ülles segundo 
o disposto no art. 118. 

~ 4.. o Decidir verbal <:~ su1nmariamente todas as 
duvidas que occoererem sobre o eumpl'irnento deste 
Hegulamento, tkanclo ús paetes o recurso para a 
Thesouraria da Pr·ovim~jD, c ddla pant o Tribunal 
do Thesouru, u direetarrwnle a este IH\ Côrte . 

. ~ 5. 0 Dar parte mensal ou sematwlmcnle, ou Jugo, 
.-;e. for· de urgencla, ao lnspec!or da Thcsouraria dH 
todas as oecurreneia~ extrnordinarins da AlfandcgH, 
i.l firn ele dar as proYidtHleias que o easo exigir, ou 
ao Tribuual do Tllesonro ua Côrte. s 6. o Examinar se os Passaportes, Manifestos e 
mais documentos, que os Commandautes das em
barca~~ões são obrigados a npresenlar, estão na de
vida fórma. 

§ 7. o Tomar ús entradas das embarca~:ôes aos Com
mandautes dellas o juramento a que são obrigados. 

§ 8. o Conceder pro rogação de franquia nos termos 
do art. 179. 

~ 9.° Conceder os despaehos que süo lirres por 
este Regulamento. 

§ 1 O. Mandar fazer as dt~spezas llu expediente da 
Alfandega, ficando responsavel pelas illegaes e des
necessarias. 

§ '11. Distribuir os despachos, c assignar o expe
diente, eonfonne o negulamenlo. 

Art. 22. O lnspeetor dn Alfandega na Côrte é im
medintamenle suhordinndo no Tribuna I do Thesouro, 
para onde a.s pa.rte~ n.:eurn~rúô ddte dirtctnmcnlc, 



Do Ajurlanle do ln::-,·peclOl' . 

.Art. 23. Ao Ajudante do In:Spector com}Jele: 
§ 1. o Fazer em tudo as vezes do Inspeetor, quando 

este não estiver pre~cn\e. 
~ 2. o Exercer aq uellas dus attribuil:ões do lns

pector, que este lht,; de:..,igtwt·, estand'o presunttL 
~ :J.o l~(lZCr as diligendas a bem do ~'ervieo du 

que o lnspector o incumbir. ·· 
~ 1·. 0 Yisitnr as .Mesas e Estati_ics da \ii'wh.lug<:.l, 

sempre (IUe nuo tenha outro set"vi~;o, (~ dar purte ao 
Jnspector do qualqw·r itTegulat·idadadc uu ;Jbusos 
quo encontrar . 

. \rt. 2i. O ESGI'ivào (la .\ U'ande;~·a é espt•cialmenlf_: 
encanegadu de dirigir e íisce.dií:m· a e;eripturacào 
c contalülidade da Al!'andí•ga; e ~:· o respon::,,a'vd 
pela sua legalidm!u, ehll·ezn, (~ simplicidade. 

Art. 2.0. Compete ao Escrivüo pol' :;i, ou por qua!
(pter dos EscripturDrios, rever us caleu!os dos fei
tores; sobre o peso, qu;Jntidade e tara di!l.~'. lflt'r
cadorias, e os dos Escdpturm·ios para o 1Jt1gamento 
dos direitos c dos outros renclüncntos, de maneira 
IJUO nunca se dê por prompto o cakulu feito pol' 
um OfficiaL sem ser redsto por outro. 

Art. f26. Compete ao Eserh'lío srwar a:.:, !elra' ull 
bilhetes sobre os nssignantes pelos direitos que 
íic.arem a dever {t I~azenda Pubika. 

Art. 27. O Esel'ivào tlistriiJUÍl'Ú peopon:iounluwnte 
pelos Eseriplurarios a e:;cripiura~Jto c Ctmtabilidnde, 
dp maneiru que andu sumjH'e em dia, e se nüo 
demore pelo útr~1zo della o dt~Sp(leho c expediente. 
Igualmente revezará o trabaltw por todos os Es
eriptunlrios, para qtw ::;e tornem Labci:::; em todo o 
expediente, e niío rccaja só em alguns o de rnaiur 
peso e responsabiHcladc . 

. \rt. '28. ~o caso de que alt';uma d1·cumstnncia núo 
providenciada neste flegnlnmento úeerea da escrip
turação exija nella qualquer aUera~;üo accickntal, 
o Escrivão a poderá fazer, depois de eoneorcl~u· a 
•~sse respeito com o Ju,;;pcdor dn AlfnuJega, que o 
participar(! iUI f~ovenw pt;lo cnnal cornpHent1~, p<1ra 
delinitiva approva4~ll.u, 



~.!L)-

.\rt. :W. O EsGrÍ\úo fará extralüt· pelas uotas dos 
despachos, no principio de cada anno financeiro, 
o mappa de todas as mcreadorias despachadas para 
consumo no anno antecedente, o qual será remet
lido ao Thesouro, ficando uma cópia na Thesouraria 
respectiva, pelo que respeita ás Províncias. 

Art. 30. A eonferencw dos manifestos e outros 
documentos será feita pelo Escrivão e Escriptura
rarios, e por isso serão preferidos para estes em-

IJregos as pessoas que tiverem conhecilnento das 
inguas, principalmente da ingleza e franceza. 

Do 1'hcsoureii·o. 

Art. a I. O Thesoureiro ó o encal'regado ele receber 
e ter· em boa guarda os reudimentos que se ar
recadiío ua AW.mdega ; para o que haverá nella um 
:~ofre de tres chaves, das quaes terá elle uma, outra 
o Inspector, e a outra o Escdvão. 

Art. 32. O Thesoul'eiro é responsavel pelos di
nheims que tiver a seu cargo, e prestará fianea 
:donea a uma quantia, que exceda o rendimento 
que se ari'ecadar em dinheiro nos prazos cstaLe
lecidos no artigo segui!lte, em que é obrigado a 
entregai-o na Tlwsou raria. 

ArL.- ;n. Os Thesour~ir·os das Alfandegas das Cn
pilaes das Provindas, ou das que lhes ficarem pro
ximas, farão entrega do rendimento á Thesouraria 
no principio e meio Je cada mez; o das outl'as 
só mente no pl'ineipio de cada mez, ou do trinwstre; 
sah·o su o Inspector da Thesoul'aria exigir as en
tradas em prazos mais curtos, ou na Côrtc o TI'i
lHnwl do Thesouro. 

Art. 3L O Thesoureieo pagará pelos rendimentos, 
que arreeadar, todas as dcspezas, que na Alfandega 
se fizerem, competentemente autorizadas e provadas. 

Do Guw·da-mtít· c Inlo·;n·ctc. 

Art. 35. Ao li U<H'ch-llJÚr compele: 
§ '1. o V1silar as embarcações, logo que entrarem 

uo porto, ou fundearem no ancoradouro da fran
quia, e exigir dos cornn~andantes os Inanifesto~, 
livros de carg;a e o.~ nHns documentos, que sao 

tEIS1m; 18:31. P"\.RT.E li. 1\J 
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obrigados a apr~entar, ou recebe l-os do Guarda 
do ancoradouro, se o houver, a quem os comman
dantes em tal caso os deve entregar. 

§ i. • Entregar os ditos manifestos e papeis ao 
Inspector o mais breve que fór possível. 

§ 3. • Visitar as e~barcações depois d~ descarre
gadas, e apprehender as mercadorias que nellas 
achar. 

§ 4..• Dis~ribuir os Guardas avulsos e rontlas , 
comd lhe fôr determinado pelo Inspector, e ter 
inspecção particular sobre a conducta dos Guardas. 

§ 5. 0 Inspeccionar a guarda do porto, e o serviço 
dos escaleres, e rondar de dia e de noite os anco
radouros, para evitar extravios, e apprehender os 
que encontrar no mar e praias. 

Do EscJ'it:ào da entrada e descarga. 

Art. 36. O Escrivão da entrada e descarga é obri-
gado: . 

§ 1. • A acompanhar o Guarda-mó r nas visitas da 
entrada das embarcações no porto, e depois de 
descarregadas, lavrando destes actos os termos ne
cessarios. 

§ 2. 0 Tomar e fazer tomar ·com toda a clareza os 
numeros, marcas e contramarcas dos volumes des
embarcados nas pontes da Alfandega, e conferit· os 
que desembarcarem em lanchas, saveiros ou barcas 
com as listas que os devem acompanhar, e que 
depois da conferencia serão remettidas ao at·mazem, 
para á vista dellas se fazer o recebimento das mer
cadorias. 

§ 3. o Remetter ao Escrivão da Alfandeg·a, no mesnw 
dia da descarga das mercadorias, ou no immediato 
as listas de descarga, depois de conferidas com os 
cadernos dos armazens. 

§ 4·. o Distribuir os Guardas que devem acompa
nhar a carga, que vier de bordo das embarcações, 
em barcas , .saveiros , lanchas ou outra qualquer 
eonducção para as pontes das Alfandegas e arma
zens alfandegados. 

§ 5.0 Lavrar os termos precisos de todos os actos, 
que o exigirem, no 1nar e nas pontes da Alfandega, 
e trapiches alfandegados. 
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Dos Feitores e Gon{erent~s . 

Art. 37. 03 Feitores são encarregados de contar 
e qualificar ns mercadorias, verificar e calcular o 
seu peso, medidas e taras, avaliar as avariadas e 
fazer abrir os volumes para o despacho, depois de 
conferir com elle os numeros e marcas, e fazer os 
arbitramentos do valor das que não estiverem na 
Pauta, quando não for,~m despachadas por fartura. 

Ar't. 38. Os Conterenles examinaráõ, no acto da 
saltida, se as referidas c[rcumstancias estão con
formes com o despacho, e se este está revestido das 
eompetentes solemnidade=-> . 

• 
Ar·t. 39. O Porteiro tem por obrigação: 
§ L o Abrir e fechar as portas da Alfandega ás 

horas determinadas no art. 72. 
~ 2. o Assistir constantPmente na da sabida da 

Alfandega. 
§ 3.0 Não deixar sahir volumes de mercadorias 

sem despacho. 
§ L" Não fechar as port:1s, ~em que estejão reco

lhidos aos armazens túdos os volumes que se acha
rem fóra delles, excepto os de que trata o art. 52. 

~ 5.0 Tomar o ponto, em livro para isso destinado, 
aos Empregados c Guanlas do numero. 

Arl. 40. O Porteiro é o responsavel pelos moveis 
e utensílios da casa, e mesas de despacho, que re
ceberá por inventario, assignando a carga que delles 
se Hzer. 

Art. H. Nas Alfandegas pequenas poder6. o Por
teiro accumula•· os empregos de Administrador das 
Capatazias e de Conferente. 

Dos AJudantes dos Em,pregados. 

Art. 42. Os Ajudantes exercem cumulativamente 
com os Empregados, a quem auxilião debaixo da 
direcção dos mesmos, e no impedimento e ausencia 
destes, as funcções que competem aos r~spectivos 
empregos. 
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Dos Guardas. 

Art. 43. Os Guardas são os executores de todas as 
diligencias tendentes a acautelar extravios dentro e 
fóra da Alfandega, devendo acompanhar o Inspector, 
Guarda-mór e mais Empregados nas diligencias de 
apprehensões, buscas, visitús, rondas, ele. 

Art. 44. Não poderá ser Guarda quem não soub(tr 
correctamente ler, escrever e eontar. 

Art. 45. Os Guardas, além do servico que é pro·
prio de taes Empregados, farão as notificações, mti
mações e diligencias que lhes fore1n mandadas pelo 
Inspector, e dellas lavraráõ os termos necessarios, 
para o que terão fé publica, e serào ajuramentados. 

Do Adrninistrador dail {)apatazias. 

Art. 4.6. Quando não haja quem arremate as Capa-
. tazins debaixo de condições fortes e garantidoras do 

bom serviço, da propriedade dos particulares, e dos 
direitos nacionaes, o Governo contractará esta admi
nistração com as condições que parecerem mais 
eonvenientes. 

Art. 47. O Administrndor das Capatazias é o encar
regado do recebimento, conducção e guarda das 
mercadorias, desde que desembarcão nas pontes da 
Alfandega até sahirem por ellas para reexportaç.ão, 
ou pelas portas de saluda para consumo, e é res
ponsavel a seus donos pelo valor das que se extra
viurmn dentro da Al fandega e seus armazens, e á 
Fazenda Nacional pelos dir@itos e mais rendimentos 
que dellas se lhe -deverem. 

Art. 48. Para se fuzer etfectiva a responsabilidade 
do dito Administrador, deverá receber clle por in
ventario, quando entrar no exercício do seu empre
go, todos os volumes de mercadorias existentes na 
Alfandega, e entrega l-os lambem por inventario 1 

quando deixar o emprego, depois de se dar um ri
goroso balanço pelos Empregados da Alfandega, ú 
vista do Livro Mestre da entrada e sabida das mer
cadorias, e pelos dos armazens, a f)m de se conhecet 
as que faHão ou sobrão. 

Art. 4:9. E' igualmente responsavel pelas avarim' 
que sotyrerem as mercadorias, desde que desembar
enrem nns pontPs at~ n stw snllida fia Alfand~gn 
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nxcepto unicamr:nte n que provier de incendio, inun
dação e arrombamento tla Alfandega, goteira de 
telhados e cupim, emquanto não houver negligencia 
em reparal-os, e em acautelar o damno, <lancto elln 
paete, immediatamentc que apparecer signal que 
<Hneace an1rin, para se prPvcnir em tempo. 

Art. !)0. O AdrninistJ'éHior pn~starú. 11nn~~a idOJwa 
pelas falias a que t'~ rcsponsavd. 

Art. ;j,l. Para que a condueçüo c arruma~:.üo das 
mn1·cadorias se faça com prornplidão, segurança e 
boa ordem, havetá o numero de serrenles e mais 
i~rnpregados das Capatazias, como mandadores dos 
serventes, marcadores, arrumadores e abridores dos 
\·olumes,_ conferentes, flejs c vigias, que se,iulgarem 
necessarws para o trahaiho, os quaes serao todos 
da escolha e nomeacão do contractador, e pagos 
pela Fazrnda Naeional, e se reguhtráõ pelas ins
Tucç:ües fi'IC lltes der o Inspeetor . 
. Art. ~)2. Para que as mercadorias seJao imprete
Ivelmente recebidas e postas em arrecadação no 

·nesmo dia da sua descarga, o contmdador terá 
lodo o cuidado em que se cumpra ex<~ctamente o 
Capitulo VIII, na parte relativa ú eonfereneia e des
:·arga dos volumes JW ponte, dando logo parte ao 
nspector da Alf'nndega de qualq uel' deleixo ou omis
;iio que a esse rcspcilo notar nos Empregados da 
.\lfandega, para providenciar in~media1arnente; t~ 
por eatla volume, que ficar dt~ um dia para outro fôra 
dos armazt~lls, pagarú uma multa de 20$000, exeep
, uactos os que pela sua qualidade podem estar uo 
ua te o sem risco, íieando a cargo do Fiel do armazem 
'nais p1·oximo, (~nt cujo livro estiver: entrado, a sua 
·;uarda e vigia. Serú lambem obrigado a recolher 
.'ara o pateo da rs!iva ou telheims della, até o flia 
.eguinte, todos os generos que desembarcarem 1w 
ponte da Alfar.dega,- e por cnd(1 volume ou objeel.o 
~1ue se conservar nas <·.oxias sem licenea do Ins-
Jectm·, depois do referido prnzo, pagnn't lima multa 
le ~$000. Fica igualmente a cargo do contractador 

" limpeza dos pateos, coxin:;, annazens, pontes e 
~~asas do expediente. 

Art. 53. O Administrador ó J'esponsavel á Fazenda 
:·~acional e ás partes pPlas l'aitas dos l<'ieis dos arma
::ens, no cumprimento das ob!'igações, que lhes siio 
impostas no art. 59 deste capJtulo, e de todos os 
mais subordinados res1wctivos, no cumprimento de 
"uns ohr·ig:u:ôP~~. 

' ,.f. 



Art. ;j'í,. O Administrador terá todo o cuidado em 
que se não receba nas pontes e nrmazens nenhum 
volume arrombado ou encetado, ou que haja suspeita 
de havei-o sido, sem que peimciro se pr:oceda aos 
exames e tel'mos determinados neste Hegulamento, 
sob pena de pagar as faltas que nelles se acharem. 

Art. f);), As faltas, extravios e avarias, a que é res
ponsavel o Aflministrador', serão pagas por elle, 
dentr·o de ·15 dias, ainda no caso de provar quem 
foi o extraviad0r·, p0rque essa prova só lhe dará o 
direito de haver o damno das pessoas contra quem 
a produzi e; e toda e quahtuet· questúo que se mover 
entr·u o Administrado!' e as partes, tanto sobre a 
nbrigaçüo de pagm· a falta ou a val'ia, corno sobre o 
valor della, serú decidida definitivmnente por arbi
tras, pemntc o Inspeclor da Alfandega, em processo 
surnmarissimo, sem mais reeurso algum; e, quando 
não pague segundo a deeisüo dos ae1)itros, o Inspec
lor mandarú pagar pela prestação que elle receber. 
O modo de nomear os arbitras será conforme o 
art. ·132. 

A et. GG. Ao abrir-se a por-la da Alfandega, para 
principiar o expediente, o Admiuistt'ador deverá estar 
prompto com a sua gente, para desde logo a dirigir 
e applicar ao Lr·aballio, e não sahirá da Alfandega, 
sem deixar todas os mercarlorias (com despacho ou 
sem elle) em an-.ecadação nos armazens, telheiros 
da estiva, e trapiches, ainua que para isso seja ne
cessario promgar-se poi· algum tempo a hora mar
cada para a salüda, o que todavia só teTá lugar 
quando houver grande nílluencia de descarga. 

Art. 57. Os trabalhadores das Capatazias trarão 
uma chapa de metal com a legenda - Alfandega 
de ... - ou ouLJ·o qualquer signol, que os distinga de 
tJutros indivíduos que se que i râo clandestinamente 
introduzir no trabalho da Alfandega; e, por cada ser
vente que se achar trabalhando dentro . da easa sem 
~~ste distinctivo, nào sendo por ordem do Inspector, 
st~ descontará no Adminis!r'!Hior, na prestação, uma 
mu !ta de 108000. 

Art. !)8. Nas Ali'andegas oncle as Capatazias anda
rem por ar·remataç.ão , os arrematantes terão as 
incurnbencias, obrigações e responsabilidade do 
.Adrninistrador, flUe fhe serão impostas como condi-
6)es do eontracto, com a diifer·enca: 
·• ~1. a Que os salarios dos Fieis dos armazens e mais 
empregado~ das C:apatazias, e os jornaes dos 5er-
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Yentes e mais tralJallladores , serão arbitrados e 
pagos pelos Administradores, bem como as despezas 
dos guindastes, seus conce!'tos c reedi1í~a~;ões. 

2. 0 Que o numero dos ditos empregados e tral.Hl
lhadores será o necessario para o serviço; e, quando 
por omissão do Administrador faltar gente sufii
ciente para o trabalho do dia, o Jnspeetor o mandará 
prover da que fôr precisa, ú custa do mesmo Admi
nistrador, e a d(~,speza que com ella se flzer será paga 
pelo rendimento da Alfandega, c descontada ao 
Administr·ador na consignação que receber no fim 
daquclle mez, por conta do sen eontracto. 

Dos Fieis dos r.n·ma.zc;ts da A l{and('[Ja. 

Art. ;j9. O Fiel de armazem da .\1 frmdega é obri
O'ado: 
~ ~ 1." A t'eceber no armazem conflado il sua guarda 
os volumes e rncreadorias, que lhe forem indicad;:b 
pelo Administrador das Capatazias. 

2. ú Lançar com promptidão c ela reza no seu c a,~ 
dm·no os numeros, marcas e contramarcas do~; 
volumes, e transportal-os dü mesmo modo ao seu 
livro de entradn f' s~,lüdr.. _ 

~ :l." Fazel-os arrumar em lJou ordem, com sepa
ração dos que pertencem a eada .mm'CD, e com o~; 
numeros e rnareas para fórn, de modo que se possãu 
ver faeilmente. 

§ 4." Vigiar na sua eonserviHitü, para que não sof
frão avaria, dando parte irnmódiatamente ao Admi
nistrndor das Capatazias ele qualquer principio de 
ruina no armazem, com particnlandade no telhado, 
para que, participado ao lnspedor da Alfandcga, este 
mande, sem a menor demora, fazer o concerto ne
eessano. 

~ :;.o Entregal-us, ú ui'dem por escriptu do lnspee
tor da AlfmHleg(•, ;w dono ou pessoa püt' elle autori
zada, a qual assign;trá no livro o seu recebimento. 

~ ti." :\ào receber volume <llgum arrombado, ou 
que ('lle suspeilc havr1-o siclo, iJando logo parte ao 
"~dministradot· d~ts Capatazias, par;\ proceder con
tornw ao detennmado no art. 107. 

Arl. 60. Os Fií:ÍS pr•~staráõ fiança ás faltas de Iner
llodOi'Íns, que l1ouver no ~:.trmazem conílado á sua 
guarcta . o .Fiador serú da appruvDçvu do Inspector 
d~ :\!fanrlega, 



Obr·i.rJr.trões conunuus de todos os Empre!Jaâos. 

Art. Gf. E' eommum a lodos os Empregados da 
Alümdega zelar e promover os interesses da Fazenda 
N~1eional, ua cxaeta arreeadação dos direitos e rcn
dunenlus, e represenlt!r ao Inspector todos os abusos 
e desvios, de que a esse respeito tiver noticia;. c, 
quando o Inspecfor nilo dü as p1·ovideneias conve
nientes, rupresen!al-os ao da Tbesuuraria, ou ao 
Tribunal do Thesou ro, JW certeza dr: que, provando-se 
que o svulw e não os a<lvertio e reprr.sentou, como 
íiea dilo, Sürá castigado, como com pliee, com as 
penas do Cmligo Ceiminal. 

Art. 6'2. Todo o ErnprcgêHlo da c\lfandega 6 obri
gado a tratar com ur·l,.anidade ns pm.·tes cluc a ella 
vierem fm:er seus dnspachos , aviando- hes com 
prompticlão , e sem dependencias e predilec~·õcs 
odiosas. A parte maltratada, ou que se julgar agj~Ta
vada ou preterida no seu de:-;pncho, queixar-se-Ita 
verbalmenle ao Inspeelor, o qual, ouvindo ao Enl}Jf<~
gaclo m·guido, e reeonl1eeida a justiç,a da queixa, dará 
a devida satisfadw, adYt~rtindo, reprehendendo ·ou 
suspendendo o 1;:mpregndo, <:onfurme o caso pedir. 
Quando, purén1, a queixa f(H· eontra o Inspeelol', as 
partes reeotTeráú por e::.itTiplo iiO Tribunal do The
som·o na Côrtc, c aos Inspeetores elas Thesouraeias 
uas Prorineins, para pr·ovidenciat' como fôr de jus
lica, ouvindo o da A!fnndeg;a. 

Art. G3. Todos os aeto:s, papeis, eakulos uu qnal
qner· escl'jpta feiln pelos Errqn·egndos da Alfandega 
seri:ío pu r ellcs assit:mados ou ruiJrieado~. 

CAP11TLO lii. 

n A E ~ I: lll l' T {j H .\ ~; .\O. 

ArL íJL H<.t,·erú na c\il'andega us suguiutes lirru:.:;: 
§ ·1. 0 Livi'o lle Hcgistro de ·tmb:; as embarca~;,oes 

H}ercantcs que. entra eem no porto, e\cep.to as D!l
ewnae:~, que v1erem de portos ~to Imperw,. c na o 
trouxerem a sen bordo mere<Hlonas estrangeiras. O 
regis!ro scrú feHo f·.umo n .\Iuflclo ll. 0 I, e eonlcrú u 
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din, mez e anno da entrada- a qualidade e nome 
da embarcação- naçiio a que pertence- quantidade 
de suas toneladas- nome do Commandantc e do 
Proprietario -numero de Officiaes e Marinheiros
portos d'onde vem, onde tocou e do seu destino
se carre@'ada ou em lastro-?C ~ntra por franquia, 
para a descarga ou carga-. No fim de cada reg1stro 
deixar-se-ha um claro para se lançarem as observa
ções que correrem; v. gr., seguio para descarga, ou 
i~arga- desembaraeadõ para a sahida a tantos de 
tal mez e anno-. Niis Alfandegas de maior tranco de
verá ser impresso este livro com os cluros neccssa
rios para as circumstancias varÜ.l'feis. 

§ 2. 11 Os termos das entradas, que devem ctur os 
Com mandantes das ditas embarcacõcs, serão lavra
dos debaixo do registro da embarcação, conforme o 
dito Modelo n. o 2c, c poderão ser impressos eom 
claros convenientes. 

§ 3.0 Livro mestre ou onde se lanção, conforme o 
1\Iodelo n.o 2, os manifestos da carga que pretende
rem descarre~ar, os volumes de mereadorias que 
entrarem na Alfandega, incluindo os de Estiva, eom 
os seus numeros, marcas e contramarcas- os ge
neros a granel, sua quantidade, peso ou medida
o armazem em que ficão recolhidos- e o di~, mez e 
anno da sahida da Alfandegn -. Este livro, para que 
se possa trazer em dia, nas Alfandegns de maior tra
fico, poderá ser dividido em Yarios tomos, que se 
distribuão pelos Escripturarios, v. gr., um para as 
m~rcaclorias ·importadas em embarca~:ões estran
geiras que entrão para descarga de todo o carrega
Inento, outro das importadas por franquia, outro 
dp.s importadas por embarcaçoes nacionacs, que 
VIerem de portos estrangeiros. Os tomos das embar
cações para descarga e ft·anquia ainda se poderão 
subdividir, se fôr preciso, havendo um para as da 
nação que mais commercio fizer com o porto, e outro 
para as de menos commcrcio. 

§ 4. o Livro índice dos dous antecedentes, onde 
se 1ançaráõ os nomes das embarcações, e as folhas 
dos ditos livros em columnas separacbs. 

§ 5. 0 Haverá um livro de entrada e sabida de 
eada Armazem, onde se lanç.aráõ, conforme o Mo
delo n.o 3, os volumes de mercadorias, que en
trarem e sahirem do Armazem com suns marcas, 
contramarcas e nnmcros. 

§ 6. o LiTro de Heceita do:::; rendimentos, que se 
LHS DE 183-'i l'AHTE lL 

! l 'l \ .J. . 

·.w 



~rrecadarern na Alfandega, que será escripturado 
conforme o Modelo n.o 4., e outro igual de Des· 
peza para restituição de direitos. 

§ 7. 0 Quando não fôr possível que uma só pes
soa escripture este Livro de Receita, dividir-se-ha 
em dons, um para os direitos de consurr)f), reex~ 
portaç.ão, e baldeação, e outro para os despachos, 
que só forem sujmtos ao pagamento do expedien
te, ou deste e de armazenagem. 

§ 8.0 
. Acabado o expediente do dia, ou seguinte, 

antes de começar, sommar-se-hão as receitas, para 
se conferir com o caderno do Thesoureiro, e com 
o dinheiro e assignados recebidos, mas sem fechar 
as contas; e, no primeiro dia de eada mez, fechar
se-hão as contas do anteced·ente, não só deste Livro, 
eomo dos mais de ReceHa, e depois de abatido 
em cada artigo de receita o que se tiver resti
tuído naquelle mez, constante do competente livro, 
e conferida a somma com o dinheiro existente, co
nhecimentos, se os houver, das entregas feitas por 
conta l'la Thesouraria, e docum-entos de despeza do 
expediente, lavrar-se-ha nos livros de Receita dos 
direitos de consumo um termo, como o que mos
tra o dito Modelo n.o 4, onde se reuniráõ as som
mas de todos os outros l.ivros de Receita com a 
devida separação do que se arrecadou de· cada 
rendimento; e com certidão do Escrh·ão, extra
hida do dito termo, o Thesoureiro entregará na 
Thesouraria as som mas existentes, e os documentos 
da despeza que houver feito com o expediente, ou 
outras quaesquer em virtude de ordem compe
tente, e alli se procederá com ell~s, éomo deter
mina o art. 9.?. 

§ 9. 0 l.ivro de Receita de multas, escripturàdo 
como o Modelo n. o 5, no qual se lançnráõ tbdas 
as uue são impostas por este Regulamento, e Leis 
sobre as Alfandegas. 

§ 1 o. Livro de Receita e Despeza do producto 
de mercadorias abandonadas por seus dol1oS, e de 
outros quaesquer deposit.os. 

§ 11. J..ivro de Despeza da Alfandega, ende se 
lançará a que o Thesoureiro fizer corn as folhas 
rnensaes do vencimento dos empregados, guar
das c Capatazias, e com as compras dos utensí
lios e objectos necessarios para o expediente, cus
teio das barcas da guanln, e escalen~s etc., tudo 
~~'.mf0rmP o 1\1od~lo J1.o 6; ~~ a dcspeza ussün fei~o 



lh~ será levada em conta, e abonada na Thesou
ra.ria, depois de examinados os documentos que 
deve remetter no principio do mez ( ou do tri
mestre, se fôr de Alfandega distante da capital da 
Província) com· o total ou resto do rendimento 
do antecedente. 

§ 12. I.ivro de registro das ordens superiores, 
e das do Inspector. 

~ ~13. Livro de registro das informações c offi
eios do Inspcctor a seus superiores ou outras 
autoridades: dos oflicios de menor importancia 
bastará lançar-se uma verba de que se officiou 
naquella data a tal autoridade sobre tal objecto. 

Art. 65. Além dos Livros acima descriptos, ha
verá mais os que as circumstancias occurrentes fize
rem precisos, e que o lnspector c o Escrivão jul
garem indispensayeis para auxiliar a maior clareza 
da escripturação, e a facilidade do expediente. 

Art. 66. Todos os livros, de que tratão os dous 
a1•tigos . antecedentes, serào abertos, rubricados e 
encerrados pelos empregados do Thesouro no Bio 
de Janeiro, <:IUe nomear o Inspector geral, e nas 
Províncias pelos das Thesourarias, nomeados pelos 
rcspQctivos Inspectores. 

Art. 67. Os Livros de Receita c Despeza duraráõ 
·sómente o anno financeiro, e serão remettidos en1 
Julho com os massos das notas por onde se fi
zerão os despacho3, uma via do manifesto, c o 
Inventario dos volumes e generos a granel, que 
ticão existindo na Alfandega ou ngs armazens al
fandegados no ultimo de Junho. 

Art. 68. As Leis, Regulamentos, Tratados, e Ordens 
impressas sobre as Alfandegas não se registraráõ, 
mas serão encadernadas pela ordem chronologica!J. 
e guardadas ria Alfandega pelo Inspector; e, quando 
forem derogadas, explicadas ou alteradas por 
outras, o Inspector lançará á margem dellas, e 
junto ao artigo respectivo, uma nota em que se 
declare a Lei ou Ordem que o alterou ou expli
cou, a fim de facilitar aos seus successores e mais 
empregados o conhecimento de seus deveres; igual
mente se lançará nas ordens manuscriptas, que 
serão emmassadas, e nos seus registros. 

Art. 69. Tambetn os manifestos apresentados pelos 
Commandantes das embarcações não se reglstra
ráõ, baslando o lancamento delles no Livro Mes
tre, corno determina "o ~ 3. o do art. 61·, mas serão 

' \ 



- 11)(}-

numeratlos, emmassados, e gum·dados com toda 
a cautela pelo Escriviio da Alfandega : uma , d<.ts 
vias do manifesto será guardada pelo Inspeclor, 
c numerada com o numero que tiver a outra. 

Art. 70. Jlara economia do l.rabalho, as ordens 
pura desembarque, ou outras quaesquer, os termos 
da visita etc., serão impressos com os claros IW
cessarios para as circurnstancias val'iaveis. 

CAPITULO IV. 

DO REGDIEN ECONO~llCO E 1NTERN9 DA ALFANDEGAi 

_Art. '71. A mesa grande, ou do Inspector, estará co l
locada proxima ás portas da sabida da Alfandegn u 
Estiva, e em lugar· d'onde elle possa facilmente. ver e 
inspeccionar o expediente dos Feitores e Conferentes 
da sabida, se fôr tslo possivel. 

Art. 72. O expediente da 1\lfandega começará em 
todos os dias que não forem Domingos, dias santos 
c de festa Nacional ás nove horéls da manhõ, e tindar·á 
ás duas da tarde, salvo nos casos extraordinarios, 
em que poderá o Inspector da Thesouraria c o Tribu
nal do Thesouro na Côrte, providenciar a tal respeito 
como julgar necessario. O Inspector da Alfandega 
poderá comtudo prorogar o expediente mais uma 
hora, qw:mdo houver atllueneia de despachos. · 

Art. 73. Havertt na Alfandega um h:vro (como do 
n1odelo n. o H.), rubricado pelo Procurador Fiscal dn 
Thesoura.ria, ou do Tribunal na Côrte, no qual se es-< 
creveráõ em fórma de mappa todos os dias do tncz, 
e os nomes de todos os empregados e guardas do nu
rnero, a fim de que na chamada nominal, a que $e 
deve proceder á hora de principiar o trabalho em 
presença do Inspector ou do seu imrnediato, se Pf?S·' 
são notar as faltas, para sm'em, não havendo motivo 
justificado, descontadas dos vencimentos, erem-ettido 
o seu producto á Thesouraria. . 

Art. 7 L Para os g·uardas avúlsos e empregados das 
Capatazias haverá hvros de ponto, arranJados como o 
de que trata o artigo antecedente. Qualquer .des~e.~ 
empregados, que não comparecer sem causa J':!Stlfl~ 
cada á hora e~tabclecida, ou que lhe fôr deternnnada 
lJC'lo Inspcctor, )Jcrdcró o sal<.irio rl.aquellc dia, 
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A1·t. 7~. Cada umn das portas da salüda e entrada 
da A lfandega terá duas chaves, uma estará a cargo 
do Porteiro, outr·a do Administrador das Capatazias ; 
c onde o Porteiro exercer este o.rnprego, tel-a-ha um 
dos Conferentes, e a da Ponte o Esc1·ivão da Descarga. 

Art. 76. Acabado o expediente do dia, e fdehadas 
as pot•tas, não se abriraõ seniio no dia seguinte ús 
horas de principiar, ~alvo com ordem e em presença 
fio Inspector. · . . 

Art. 77. A eomprn dos oh,1ectos neccssartos para 
o expediente seni feita pelo Porteiro, precedenLlo 
orderu do Inspcctol', e ~egal_izada com recibo do ven
dedor, que, depois de üscahzado pelo Inspectot· c Es
crivão, será pügo pelo Thesoureiro: das miudezas 
niío será prectso reciuo, basta quo o l'orteiro fonne 
deltas uma relação. 

Art. 78. O Inspactor e mnis empregados não con
sentirúô que entre e se demoi'C na Alfandega pessoa 
alguma que nella não tenha negocias a tratar. 

Art. 79. Se a pnrte ou qualque1· pessoa attercar 
dent.I·o da Alfancleg-a eom os empregados dclln em 
tet·mos dcscomcdidos, ou fizer motim e disturbios, 
que perturbem o expediente, o Inspector ou éjuem 
suns vezes fizer, o rnandarú autont·, e remctterá o nulo 
ao Juiz competente, para proceder na fórma da Lei. 

CAPITULO V. 

DO EDIFlCIO Q-XDE DEVE ESTAR A ALFANDEGA. 

Art. 80. A Alfandega deve estar, se fôr possível, em 
edifici:o proprio da Fazenda Nacional, que seja inde
pendente e sem conlacto com qualquer outro, nem 
communicação para fóra, senão pelas portas e pontes, 
tendo janeHas ou frestas com grades e redes de ferro. 

·'Art. 81. Estará collocada o mais perto possivel de 
desembarque, e no sitio mais commodo para o com
rnercio. 

Art. 82. Terá as pontes, guindastes c mais arranjos, 
para ql:le se faça o desembarque das 1nercadorias 
com segurança e promptidão. 

Art. 83. Terá o numero sufficiente de armazens 
para a guarda c acondicionamento de todas ns mcr-· 
t.:adorias, eon~truidos de modo que be,ião elnros c 
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arejados, que tcnhão uma só porta para o palco 
commum, e possa cada um dr llcs conter um nu mero 
de volumes ta], f!Ut} baste um só fiel para o seu expe
diente. 

Art. 84. Haverá os pesos e medidas nacionaes, e 
as balf\nças que forem neoessarias, aferidas pela au
toridade competente nos tempos para isso estabele
cidos, e lambem quando o Inspector julgar conve
niente. Para os pesos de mais de arroba se fará uso 
<Ja balanca romana. 

Art. 85~ Nas Alfanrlegas do Rio de Janeiro, naJJia, 
Pernambuco, 1\laranhão, Pará e Villa do Rio Grande,. 
poderá haver duas pontes de desembarque e duas 
portas de entrada, uma para a Alfandega, e outra para 
a Estiva, bem como duas portas para a sahida de uma 
e outra. 

Art. 86. Haverá nas Alfandega~ de maior deposito 
uma bomba de apagar incendíos com todos os seus 
preparos, a qual, no caso de {H'ecisão, será servida 
pelos serventes das Capatazias debaixo da direcção 
de um dos mandadorcs. 

CAPITULO VI. 

DAS ODRlGAÇÕES DOS COlUIANDANTES DAS miDAllCAÇÕES. 

Art. 87. O Commandantc de embarcação mercante 
que entrar em algum porto do Imperio. onde houver 
Alfandega, além das obrigações que lhe forem im
postas pelo Regulamento do respectivo porto, deverá: 

§ 4.0 Seguir com a sua embarcação em direitura 
desde a barra até ancorar na franquia. Se, por causa de 
maré e vento contra rio, ou outro qualquer justo motivo, 
fôrobrigadoasurgir antes d'ahi chegar, e a embarca
ção se demorar fundeada ~ 2 horas depois de cessarem 
as ditas causas (salvo o caso de quarentena), pagará 
uma multa de 1 oogooo, c será obrigado pela fortaleza 
ou embarcação de guerra Nacional, que lhe ficar 
mais proxima, a seguir immediatamentc para a fran
quia. 

§ 2.e Não consentir que atraque a seu bordo me
nhum barco de qualquer denominação que seja, nem 
entre na sua embarcação, ou saiadellu, pessoaalgurna, 



- 1:)9-

Rntes da visita da Alfandega, excepto a da saude, o 
Piloto ou Patrão-mór da barra, se o houver, e o caso 
de naufragio e de salvação de vida. 

§ 3. 0 l\h~smo depois da visita de entrada até a 
de descarga, não deixará entrar na embarcação pes
soa nlguma, sem licença por escripto do Inspector 
da Alfandega; esta licença só sera concedida nos 
unicos casos: Lo de preci~arem os compradores 
ir a bordo examinar o carregamento que queirão 
comprar, qunndo delle não possào vir á terra 
amostras sutficientes para exame: 2. 0 de precisar-se 
a bordo de trabalhadores ou operarias para qual
quer concerto ou beneficio da carga, tomando 
nestes casos as cautelas .necessarias para gue sejão 
examinados na ida e volta. No caso de mfracção 
dos dous paragraplws antecedentes, pagará urna 
multa de 100$000 a 200$000 por cada liarco que 
atracar, e de 50$000 por cada pessoa que entrar 
ou sahir de bordo, sctn Jicença, não sendo da tri
polação e passageiros ; e cada pessoa, que entrar 
ou sahir, pagará tambem 100$000 de multa, devendo 
ser retida em custodia até pagar: a terça parte da 
multa nestes casos, será dividida pelos Empregados 
da vigia ou ronda, que fizerem a retenção do in
fractor. 

§ 4. 0 Apresentar ao Guarda-mór, na visita da en
trada, o seu passaporte e livro da carga. · 

§ 5. o Entregar ao Com mandante da barca da guarda 
fóra do porto, havendo-a, ou á da franquia, se 
tambem a houver, o manifesto ele que trata o art. 88. 

§ 6.0 Dar entrada na Alrandega, dentro de 24 boras 
depois da visita que lhe fizer o Guarda-mór, não 
contados os dias em que a Alfandega estiver fe
chada; e apresentar-se ao Inspector, e perante elle 
prestar juramento, ou affirmar (se a sua crença não 
permittir juramento) que não traz a seu bordo outras 
mercadorias, nem tem a fazer outras declarações 
além das que constão da via do manifesto, <fUe 
alli lhe deve entregar; se não der a entrada dentro 
dns 24 horas, pagará 100$000 de multa por cada 
dia que mais se demorar. . 

§ 7. 0 Não demorar a sua embarcação em qual
quer dos an('oradouros mais de 24 horas, depois 
que lhe fôr mtimado pelo Guarda-mór ou quem 
suas vezes fizer que saia dellc: aliás pagará 100$ 
por dia que exceder áquclle prazo. 

·~ 8. 0 Pr-ovidrneit~r rp.l~' se n:io drsemhnrque de 
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seu hordo ·mcrcntloria alguma, sem srr de ordem 
por eseripto do Inspeetor da Alfnn_degn: se d~sem
barcar sem e lia, pagará 1 oosoo-o por volume. 

§ 9.0 Dar ,parte ao Escrivão da entrada e descarga 
que está descarregada a sua embarcação ·de todas 
as mercadorias qu~ trouxe, e isto logo:i)ue nca
bar a descarga. Bmxando de dar essa parte nesse 
mesmo dia, para se proceder .logo á competente 
visita, pagará a multa de r[00$000. 

Art. 88. O Co.mmandantc da embarcação, que se 
dirigir com carga para os portos d{• Impct~io, de .. 
verá trazer duas vias do manifesto, em tudo iguaes 
(mo_delo n.o 7), que conter'ào: . _ . ·· · 

§ .f.o. O nome, classe e:tonelage-m·; da embarcaçÃo. 
§ 2.0 O nome do Cornm3.ndantc, e no fim a data 

e assignatw·a do mesmo. · 
~- 3. o O porto em que recebeu a carga daquelle 

manifesto.. . . . · 
§ 4 . .o O porto ou portos a que vem dirigida. . . 
§ 5. 0 As marcas, contramarcas e numcros dos 

vohtmes, e suas denominações, como fardos, cai~as, 
pipas, meias pipas, barris, feixes, etc. · · 

§ 6. o Declaração da. quantidade e qualidade das 
mercadorias de cada :volume, ou de n1uitos homo
geneos da 1nesma rnarca, c das que trouxe a granel. 

§ 7. o Os nomes. das. pessoas a quem vem . con
signacfus, .()11 á ordem': e tud'O será escripto por 
extenso"' excepto os numeros dos' volumes. 

Art. 89. Quando uma embarcnç.ão tiver recebido 
carga em mais de um porto, trará tantos manifestos, 
quantos os portos em que tiver carregado: 

Art. 90. No fim dos Inanif<?stos declarará o Com
Iuandante o numero de passageiros, quer da Ca
In~:ra, quér arranc~~s com a trip·olação, e a ba
gagem ,do uso p.articular 'de cadaum ; além d~, 
fará todas ,as m.ãis declata;çã~s · q~ne .mJtenOOt'con
venientes. para. sua segp!'átJ:.ça ·e:. tmn, fé , mesn~o 
accusando alguns volumes"Qú'e lhe faltem ou cresça o 
no manifesto, justificao_ do a causa dq dim_· __ iftiiição 
ou. accrescimo, na certeza de queJiactá~ç.~m de
pois _allegar, que o releve::~d,a.. :resp~flbthdade; 
porém .não o isentão as deél:nrá:çõ'és vab , de que 
usão ; quo não respondem por f:J 11 <JS ou diffe
renças. 

Art. 9L O Commandante de qualqw.·:;, embarcação 
que se <:lcstinar para este Imperio, logo que, no 
porto ou pul'tus d'uncle deve sahir. tiver complc-
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tado o seu carregamento, e feito o InanítcstoJ)CilJ 
modo preseripto no art. 88, apresentará as vias elle 
ao Consul brasileiro residente nesse porto, ou quern 
suas vezes fizer, para o authenticar, no caso de 
conterem as declarações e solemnidades exigidas 
neste Regulamento. 

Art. 92. Nos portos onde não houver Consul bra
sileiro, ou quem suas vezes faça, será o manifesto 
authenLicado por dous negociantes brasileiros ahi 
residentes, e não os havendo, por dous negociantes 
do proprio paiz; e as assignaturas tanto de uns, 
como dos outros, serão reconhecidas pela autori~ 
dade local a quem competir. 

Art. 93. Verificando-se que a embarcação trouxe 
maior quantidade de mercadorias do que as cons
tantes do manifesto e das declarações nelle acres
eentadas pelo Commandante, serão apprehendidas 
as que de mais se acharem, e divididas pelos apre
hensores, Raganda o Commandante a multa igual 
á metade ao valor dellas, e pagos por aquelles 
os direitos correspondentes. 

Art. 94. Achando-se menor quantidade de me r .. 
cadorias do que as constantes do manifesto e das 
declarações nelle acrescentadas pelo Comman
dante, se reputaráõ extraviadas ; e o Commandante 
perderá o seu valor para os que derem pela falta. 
e metade delle de multa para a nação ; e estas 
0ondemnações terão lugar pelo simples facto da 
achada de mais ou dP menos, ainda que não se 
prove de outro modo o extravio. 

Art. 95. Por cada differença de qualidade do vo
lume ou de marca pagará o Commandante uma 
multa de 2$000 ; ainda que em tudo o mais a des
carga confira com o manifesto. 

Art. 96. O Commandante, que não trouxer os seus 
manifestos na fórma prescripta neste capitulo, pa
gará uma multa de ~ 00$000 a 1 : 000$000 a arbítrio do 
Inspector, segundo a qualidade da falta de solem
nidade, que nelle se encontrar, e só depois de pagar 
a multa poderá ser admittido a descarregar. 
. Art. 97. No caso de que o Commandante não traga 
manifesto, será admittidaaembarcação a descarregar; 
mas as merca:lorias pagaráõ no acto do despacho 
5°/o mais sohr.e o seu valor, além dos direitos esta-
belecidos. · 

Art. 98. A embarcaç~o fica hypothecada ás multas 
por ~ste Regulamento Impostas i.l.O Commandantc\; 
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Art. 99. Para que aos Commandantes de embar
cações, que vierem de portos estrangeiros, e aos donos 
ou com.mittentes das mercadorias conste as obri
gações que lhes são impostas por este Regulamento, 
os Consules e Vice-Consules Brasileiros as farão pu
blicar nos periodicos dos portos do Estado aonde 
residirem, e remetteráõ logo aos Inspectores das Al
fan~eg:as deste Imperio dous exemplares dos ditos 
perwdicos. 

Art. 400. As embarcações, que sahirem dos ditos 
portos um mez depois da dita publicação, ficão su
Jeitas ás referidas disposições. 

Art. 101. Os Consules e Vice-Consules, que não 
cumprirem o disposto neste capitulo, ficão sujeitos 
pela primeira vez á multa de 4 00$000 a f>OOSOOO, e á 
destituição do emprego no caso de reincidencia" 

CAPITULO VII. 

DAS DESCARGAS. 

Art. 1 02. A ordem das descargas das embarcações, 
que atracarem nas pontes das Alt'andegas,seregulará 
pela das entradas,· que tiverem dado os Comman
dantes, tendo a precadencia.o que primeiro a houver 
dado. Com tudo o Inspector poderá alterar esta ordem, 
quando outra embarcação ttver necessidade urgente 
de concerto ou de beneficiar a carga, para que não 
som·a ruína. 

Art. 103. Quando a descarga s~. fizer por meio de 
lanchas ou outros quaesquer transportes, nelles virá 
.sempre um Guarda aVlllso acom~hande as merca
doriai : este Guarda formará a bOrdo uma lista dos 
volumes com as suas marcas e numeros, a qual será 
por elle assignada e pelo Official do navio assistente 
á descarga. Logo que chegar á Aliandega, a entregará 
ao Escrivão da Descarga ou seu Ajudante, para á vista 
della se fazer a descarga para as pontes, ou a confe
rencia, quando d' alli seguirem para trapiches ou. ar· 
mazens de fóra. . 

Art. 1 04. A descarga deverá principiar pelos vo
lumes pequenos e miudezas, que, em razão do s~u 
tamanho, são de mais facil extravio, e pelas merca· 
dori3.s a.variadns, rxne precisarem de beneficio,_ 



Art. 105. O Guarda de conduceào não recclJcrà de 
bordo nenhum volume arrombado ou aberto, ou que 
pareça havel-o sido, sem dar parte ao Escrivão da 
Descarga, e ter para isso ordem deHe. Se no acto 
da descarga na Alfandega algum apparecer nesse 
estado, se ~ntenderá praticado durante a conducção 
de bordo para a Alfandega o arrombamento ou aber· 
tura, e o extravio que se achar feito. 

Art. 106. O Guarda conductor de taes volumes será 
expulso do emprego pelo Inspector, e pagará o ex· 
tt·avio com os correspondentes direitos de consumo. 

Art. 107. Quando apparecer a bordo algum volume 
no estado indicado no art. 4 05, o Guarda dará parte 
disso ao Escrivão da Descarga, para, acompanhado 
do Guarda-mór e de um Feitor, Ir alli lavrar'() com
petente· a ato em presença do Com mandante da em· 
barcação, e fazer conduzir os volumes para a Alfan
dega. 

Art. 4 08. O Guarda conductor não receberá em 
uma mesma barca generos de estiva de mistura com 
os outros, alias será suspenso por um mez. 

Art. 4 09. O Guarda conductor seguirá com o barco 
em direitura para o lugar do desembarque que lhe 
houver marcado o Escrivão da Descarga; o que 
assim o não fizer será suspenso por dous mezes, e 
pagará os damnos resultantes do desvio. 

Art. 41 O. O Guarda-mór providenciará para que os 
Guardas destinados a acompanhar as mercadorias, 
que se descarregão das embarcações, estejão em 
numero sufficiente a bordo das da guarda dos an
coradouros, quando as haja, ou outro qualquer ponto 
aec_ommodado, antes da hora de ~rincipiar a des
carga; de maneira que o Commanâante da embar
caçao em descarga os ache promptos quando os 
mandar buscar. Se algum Guarda não comparecer 
a tempo, o Inspector o suspenderá por um mez, e 
na segunda reincidencia será e\le despedido. 

Art. 41 t. Nenhuma barca, saveiro ou outra qual
quer embarcação será empregada na descarga de 
mercadorias, sem ter escripto de modo bem per
ceptível nos lu~ares mais apparentes do casco, o 
nome por que e conhecida ou o da embarcação a 
que pertence, e sem ser arqueada, tendo tanto na 
prôa, como na pôpa, marcado de pollegada em polle
gada , ~lo espaco que mergulha quando recebQ 
carga, o numero .. correspondente de quintaes ; de 
modo que se conheça oproximado.mente pela parto 

'j 
·~" ~-
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Jncrgulhada, o peso o quantidade da mercadoria que 
tiver a l>ordo. · 

Art. 112. Se o genero de Estiva carregado em um 
saveiro ou barca, for de uma mesma especie e qua
lidade (e o será quando não houver inconveniente) 
c de tal volume e peso que seja diflicil o desembarque 
e o pesai-o nas balanças, tal como barras de ferro, 
sal, carv5o de pedra etc., a barea não atracará á 
ponte, mas ficará arredada em pequena distancia, e 
1rú a bordo della o Feitor para verificar o peso e 
qt~al}tidade pela arqueação, se o estado do mar o per .. 
n11ttir. · 

Art. 113. O dono ou consignatario de mercadorias 
sujeitas a despacho da Alf'andega, que vierem em 
quaesqner embarcações, deverá estar presente nas 
pontes, por si ou por seu preposto ou caixeiro, ao 
desembarque das suas mercadorias OlJ das que the 
vicren1 consignadas, a fim de indicar ao Escrivão da 
Entrada e Descarga, ou ao seu Ajudante, quaes são 
as verdadeiras marcas, numeros c signaes com fJUe 
devem ser alli recebidas, e com que tem de ser dos ... 
pacharlas; e para assistir a CJUaesquer termos que 
scjão necessarios sobre o estado dos volumes, ar
rombamento, avarias, etc. O quo assim não assistir· 
por si ou por seu preposto ou caixeiro, não poderá 
depois reclamar cousa alguma a este respeito. 

CAPITULO VIII. 

DA E~1TR1DA. D.\S 1\IERCADORIAS PARA A ALFANDEGA. 

Art. 1 ·I 4 .. As mercadorias descarregadas na ponte 
dn Alfandega depois de tomadas a rol as marcas, 
numeras e quantidade dos volumês, e de se pór. 
nestes, com tinta differente da dos numeros e mar
cas, o dia, mez e anno da entrada, deste modo , 

v. g.' 18+32' e se passar um traço da mesma 
tinta sobre as marcas e numeros inuteis, serão re:..;. 
colhidas impreterivelmente aos armazens dolla, no 
·mesmo dia do desembarque. Para occorrer aos en
ganos no tornar das marcas e num·eros, se rcmet
tcráô as constantes de cada manifesto ao .Escrivão 
dD. Desenrga. 



Art. H~). Emquanto nn Alfandega c Estira houver 
at·mazcns ou outros eommodos em que as merca
dorias estcjão seguras c bem acondicionadas, não 
irão para armazens de fórn, excepto os generos in
flammaveis, como alcatrão, pixe, etc., os quaes, ou 
serão logo despnchados, ou irão para armnzens par
ticulares nlfandegados: a polvora e fogos de arti
ficio irão para o deposito proprio, emquanto se não 
despachm', e gun rdar-se-hão a este respeito os re-
g11lamentos policiaes. . 

Art. H6. A carga de um navio, pelo f(Ue pertence 
a generos r1ue não são de Estiva, ficara em um só 
nrmazcm, se fór possiveJ: o mesmo se praticará na 
Estiva: os armnzens serão indic3dos pelo Adminis-
trador ou Contractador das Capatazias. · 

Art. H7. Os generos de Estiva, que nella se não 
puderem acondicionar. não serão alli dec:1rregados 
e demorados, excepto se a parte quizer logo des
pachai-os, e sahir por terra; m3s será pelo Inspect.or 
da Alfandcga pet·mittida a descat·ga para Trnpichcs 
de fóra com as seguranças convenientes, ficando 
entendido que nos direitos de taes generos se não 
fará abatimento algum pela quebra ou diminuição 
que soffrerem antes. 

Art. H8. Todos os Trapiches e armazcns de par
ticulares, que receberem mercadorins dependentes 
de despacho da Alfandega, são sujeitos á fiscalização 
della, e terão para a entrada e sahida dns ditas mer
cadorias um livro como os dos armnzens da Alfan
dcgn; e, quando o Inspector reconheça que nellcs 
ha deleixo, o [\dvertirú ao pt·opriet.ario ou proposto: 
no caso de reincidencia, ordenará que se não des
carregue mais para tal Trapiche ou armazem ge
neros sujeitos á fiscalização da Alfandega, emqnanto 
fôr administrado por tal proprietario ou proposto. 

Art. 119. Os Trapicheiros, que deixarem sahir os 
generos depositados sem ser a vista do despacho ' 
c confer·idos pelo Conferente ela Alfandegn, ficaráõ 
incursos nas penas de contrabando, como se o hou
vessem feito de todo o genm·o que deixarem sahir. 

Art. 120. No transito dos generos pelo pateo da 
Alfandega para os armazens, haverá todo o cuidado 
que S8 não confundão com os que sahirem dos 
mesmos arrnazens para o despacho. 
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CAPITULO IX. 

DO DgSPACHO E SABIDA DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO 
DO PAIZ. 

Art. ~2f. Todo o negociante ou qualquer pessoa, 
que costume receber fazendas pela Alfandega, po
derá dar a quem lhe conviet· uma autorização geral 
para as despachar, conforme ao modelo n. • 8. Esta 
autorização deverá ser reconhecida por Tabellião ; 
e, quando o Inspector não reconh~ça o autorizado, 
poderá exigir duas testemunhas que attestem a sua 
Identidade, e que como taes assignem a autorização 
no acto de ser-lhe apresentada. O mesmo poderá 
praticar quando a autorização fôr esQecial. • 

Art. ~22. O dono ou consignatario âe mercadorias, 
ou seu proposto, que as queira despachÇtr, formará 
uma nota semelhante ao modelo n.o 9, em gue de
clare o dia em que a apresenta, . nome do dono ou 
consignatario, e do navio que as trouxe, dia ou ao 
menos o mez e anno em que este entrou, porto de 
onde veio, quantidade de volumes, seus numeros, 
marcas e contramarcas, e sendo possível a quanti
dade, qualidade, peso ou medida das mercadorias 
nelle contendas, ou a granel, escriptas em algarismo, 
e ~epetidas por extenso nos pesos e medidas brasi
leiras. 

Art. ~23. Quando as partes apresentarem suas 
notas para o despacho, só mente com os nu meros e 
marcas dos volumes, declarando que ignorão o que 
elles contém, far-se-ha o despacho do que nelles se 
achar, porém pagaráõ mais 4 por cento de multa 
por não satisfazerem ao Regulamento. 

Art. 4 ~4. Se o proprio dono ou eonsignatario fôr 
o despachante da mercadoria, bastará que assigne 
sómente a nota; mas se tiver de ser despachada por 
outra pessoa que não tenha delle autor1zação geral 
para despachar suas fazendast deverá pôr antes da 
sua assignatura ..... Autorizo a F. • . • para fazer este 
despaeho. 

Art. ~25. Apresentada esta nota aolnspector, não 
a achando elle conforme ao modelo, e com as de
~la~ações exigid~s no art. ~ 22, a entregará á parte, 
Indicando-lhe a falta para a reformar. 
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Art. 126. Se, porém, a nota estiver em termos, o 
Inspector a distribuirá, lançando no alto della-Ao 
Feitor F .... (o appellido do Feitor)-e a entregará á 
parte para levar ao Escrivão; este a entregará ao 
Escripturario gue tiver a seu cargo o livro mestre 
ou o tomo delle, em que devem estar entradas as 
mercadorias, para lançar á margem o numero ou 
nome do armazem em que estão s-uSrdadas {isto 
quando a parte o não tem feito), e a nata da entrada 
da mercadoria na Alfandega, para o calculo da ar
mazenagem; e depois de fazer um bilhete, que será 
assignado pelo Inspector para cada armazem, a fim 
de alli se lhe entregarem os volumes nelle de[)osi
tados, com as mat·cas numeros e quantidade delles, 
que alli indicará, passará a nota com os bilhetes ao 
Feitor, que indicara á parte o dia em que póde fazer 
o despacho, quando pela muita affiuencia de outros 
não possa fazer aquelle no mesmo dia. 

Art. 1~7. No dia indicado pelo Feitor, ou em outro 
posterior, que a parte se apresentar, elle lhe entre· 
gará os bilhetes para os Armazens, e com elles 
Irá a mesma parte receber os volumes, assignando 
no livro do Armazem o seu recebimento, e os acom ... 
panhará para a Mesa do des[)acho, aonde deverá 
estar presente á abertura, qualificacão, medição, e 
peso, ·e depois de concluído o despacho seguir as 
mercadorias até a porta da conferencia. 

Art. 128. O Feitor, fazendo abrir os volumes em 
presença da parte, procederá á conferencia da nota 
com as mercadorias; e, achando-as conformes, em 
qualidade, quantidade, medida ou peso, e ao passo 
que fôr fazendo o exame, irá assentando na primeira 
columna em branc.o da nota o preço que a mer
cadoria tiver na Pauta, ou da Factura, ou arbitra
mento, e concluido esereverá por baixo-Conferem 
as mercadorias, e tem os preços da Pauta (arbitra
mento, ou Factura) que lanc.ei na columna. O Fei .. 
tor F ... 

Art. 129. Para verificação da medida das fa2.endas 
bastará medir uma ou duas peças, que 0 Feitor 
indicar (e esta medição será teita na presença do 
Feitor pelos Guardas avulsos que o Inspector no
mear); e por esta calculará as outras da mesma 
natureza conteudas naquelle e nos mais volumes, 
<;!e vendo porém abrir- se todos para se ver se as 
peças são da. mesma natureza e qualidade ; não se 
haverá por dolosa a nota ou factura quando a peça 
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hvor mais um ou dous covados de accrcscimo da Fa~ 
Lrica; mas pagar-se-hão os direitos do que se achar. 

Art. 430. Quando no exame dos volumes para o 
despacho se achar ·qualquer objecto não declarado 
na nota, e como escondido e acondicionado entre 
as fazendas que se vão despachar, serão app.rehen
didos esses objectos para o Feitor e Guarda que o 
ajudar no d~spacho e exame. 

Art. 4 31. Tambemterá lugar a apprehensão, quando 
entre as fazendas da mesma especie apparecerem 
algumas peças superior~s em qualidade á declara
cão da nota, apprehenJendo-se sómente as que for·em 
reconhecidas CÇlm. essa differença; pagando OS appre
hensores os direitos correspondentes, tanto neste 
caso, como no artigo preceâente. 

Art. ~ 32. Quando o Feitor achar differença entre 
a qualificação da nota e a mercadoria, e a parte não 
se conformar com a qualificação que elle fizer, dará 
disso parte immediatamente ao Inspector, o qual 
mandará examinar por outro Feitor em sua pre
sença. Se a decisão deste outro Feitor fôr em favor 
da parte, poderá o Inspector mandar fazer o· des~ 
paebo por ella, ou que se nomêem arbitros, não 
a achando acertada ; se porém fór contr<l, e a 
parte se não conformar com ella, terá lugar a de· 
cisão por dous arbitros nomeados, um pelo Feitor, 
e outro pela parte, e no caso de diseordancia de
sempatará um terceiro, em que ambos concordem, 
e não concordando decidirá a sorte qual dos dous 
dever.á nomear o terceiro. 

Art. 133. A graduação da differença, 9e que trata 
o art. 131, para ter lugar a apprehensao, tambem 
será feita por arbitros, na fórma do artigo antece
dente, se a parte assim o exigir, por não se con
formar com a opinião do Feitor quanto a essas peças, 
que elle reputar differentes. 
. Art. 134. Quanclo, na medi~ão dás fazendas seccas 
ou solidas, se achar mais dlfferença para mais do 
declarado na nota do despacho, de dous covados, 
varas, libras ou outra medida tomada por unidade 
na mesma nota, se apprehenderá essa differença 
para mais, para o Feitor e Guarda que fizerem o 
despacho ; porém tanto neste caso, como no dos 
arts. 131 e 13'2, se a parte mostrar pela factura ori
ginal que fez a sua nota conforme a esta factura, 
não terá lugar a apprehensão, mas despachar-se-ha 
o. que se achar. 



Art. ~ :11). Coneluido o despadw, o Feitor o entt·e
gará á parte, a qual o levará ao Escrivão, e este 
o entregará a um Escripturario r>ara examinar se 
os preços assentados pelo Feitor são com effeit0 
os correspondentes na Pauta, Factura ou Arbitra
mento, c calcular o valor total das mercadorias c 
direitos, e mais rendimentos que dcvQm pagar com 
distincçuo de eada um ; o que feito escreverá na not.:"l 
-Conferem os preços, e importa o valor total das 
mercadorias em tanto (por extenso), de que deve 
pagar, a saber : 

Direitos de consumo (ete., etc., etc.) ....... e assignará 
no fim com o appellido. · 

Este calculo será revisto pelo Escrivão, ou por um 
Escripturario a quem elle o der, para esse fim, e 
este, achando-o certo, escreverá por baixo-Con
fere o calculo, e deve pagar tanto (por extenso)-e 
nssignará, e passará a nota ao Thesourciro, o qual, 
recebendo da parte a sua importancia lhe porá a 
verba-Pg. F .... -e restituirá a nota ao Escrivào para 
lh'a carregar em receita, c pôr-lhe a verba de assim 
o haver féito. · 

Art. 4 36. Entregue a nota á parte, esta seguirá 
eom as mercadorias para a porta da Alfandega, n 
a entregará ao Porteiro; este a passará a um dos 
Conferentes para fazer a conferencia das mercadorias 
com ella. Nos generos de Estiva será logo entregue 
a um dos Conferentes, que praticará os mesmos 
exames. 

Art. 137. No caso de o Conferente achar differcnça 
entre a mercadoria e nota do despacho, dará logo 
parte disso ao Inspector, o qual mandará de novo 
examinar por outro Conferente, na sua presença. 

Art. 138. Se a differenç:1 fôr para mais, na qmmti
dade, m~dida ou peso achado (e para o verificar 
os Conferentes deveráõ mandar medir ou pesar ns 
peças que julgarem a proposito), será npprehendida 
a mesma differença para o Conferente e Guardns qtw 
o ajudárão na conferencia, que pagaráô os direitos 
desta aifferença: se fôr para menos, a parte pagará 
aos mesmos uma multa igual á metade do valor da 
differença, regulad.o este pel~,.despaclw. 

Art. 139. Se a dlfferença ior na qun lidndc, e em 
prejuízo dos direitos nacionaes, o Conferente darú 
parte ao Inspector, e este manrlará que o l~f'.itor quP 
t'ez o despacho, e classificou a mcrcadorin, e o Gunrda 
que o ílJUdou, declarPm sP Plln (~ n nwsma fJlH' foi 

uns nF: 1S:l~. P.\RTE ll 
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apresentada ao despacho; não sendo a mesma, será 
apprehendida para o conferente e o Guarda que 
o ajudou na Conferencia ; e, sendo a mesma, se 
a parte se oppuzer á opinião do Conferente, terá 
lugar a decisão por dous arbitros, na fórma do art. 
4 33 para o despacho: se esta decisão fôr contra a 
parte, pagará esta a diíferença dos direitos, e mais 
metade da ctitTerença do valor de mercade>ria, dt~ 
multa para o Conferente e Guarda; se fôr em seu 
favor, dar-se-h a sahida na fórma ordinaria. 

Art. 140. Se a parte se recusar ao pagamento da 
1nulta, que nos c~sos dos dous artigos antecedentes 
lhe será imposta pelo Insp~ctor, não poderá tirar as 
fazendas sem depositar a importancia della, e re
correrá, querendo, na Côrte;, para o Tribunal do The
souro, e nas Províncias, para o Inspector da The
souraria. No caso de apprehensão de differenças 
em quantidade, poderá a parte depositar o seu volor 
regulado pelo despacho, e tirar as mercadorias. 

Art. 141. Em todos os casos de apprehensão pelos 
officiaes da Alfandega, o Inspector mandará lavrar 
um auto circumstanciado, em r1uc se declare a razào 
da apprehensão, qualidade e valor das mercadorias 
apprehendidas segundo a pauta ou arbitramento 
pelos Feitores, e o remetterá ao Juizo competente 
para formação e seguimento do processo criminal. 
QuaMdO as mercadorias demandarem tratamento, OU 
forem corruptíveis, o Inspector as fará arrematar em 
leilão á porta da Alfandega por conta de quem per
tencer, precedendo edital publicado ao menos vinte 
quatro horas antes da arrematação, e nas folhas 
publicas. · 

Art. H·2. Quando no despacho já tiver havido o 
p1·ocesso da nomeaeão e decisão dos arbitros, na 
fórma do art. 132, não poderá o Conferente impugnar 
a sabida da mercadoria, salvo se não fôr a mesma 
que foi apresentada ao despacho. 

Art. U.3. No despacho das mercadorias, que nuo 
tiv~rem avaliação na pauta, seguir:se-ha o estipulado 
nos tratados; e, se as mercado nas pertencerem a 
Nação, com quem os não houver, poderão as partes 
despachai-as por factura, aliás proceder-se-ha á 
louvação pelos Feitores respectivos. 

Art. 1 u .. Nos despachos por factura poderá o Ins
pector ou qualquer empregado da Alfandega (para 
o que se lhe fmnquearóõ as n()la~) tomar ~.s ~ner
cadorbs que tlWTPm prr~:os lesivos aos clirettos , 
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se forem de Nação, com quem o nüo lwuvcr, o em
pregado tomador só cobrirá os preços com ~O 0 /o. 

Art. 4 45. As fazendas tomadas serão arrematadas 
em hasta publica á porta da Alfandega, precedendo 
edilaes de tres dias, mettendo-se em praça com o 
preço da factura e os por cento; e o arrematante 
pagará direitos pelo preço da arrematação. 

Art. 4 46. O lucro produzido pela praça, se o hou
ver, pertencerá ao empregado tomador; e, nQ caso de 
já se haver pago os direitos pelo preço da factura, 
pagará o arrematante o accrescimo á Fazenda Pu
blica, e ao dono da mercadoria o importe dos que 
tiver pago. 

Art. 1í 7. O arrematante que, no prazo de tres días 
não satisfizer a importancia da arremataç[w e os di
reitos, será recolhido á cadêa por ordem do Inspector 
até pagar. ~ 

Art. 148. As mercadorias trazidas dos armazens 
para a mesa aonde tiverem de ser despachadas, ou 
dalli para a porta, cujo dono deve eomparecer a des" 
pachal-as ou tiral-as, não se poderão demorar ahi 
por mais de oito dias, findos os quaes, o respectivo 
.Feitor ou Conferente as mandará recolher a qualquer 
armazem, que mnis commodo fôr, e quando depois 
se despacharem pngarú('' mais 1 o 1 o sobre o seu valor 
a titulo do ex.pedrtmte. 0;-3 genero3 de estiva reputar
sc-hào trazidos ú mesa vara o despacho, ainda que 
este se fa~;a no pnteo ou telheiros dclla, mas neste 
caso pagaráõ sómente a armazenngem dobrada, fjn
dos oito dias depois da data do despacho; ficando 
responsaveis por elln o::; Conferentes que lho derem 
sabida depois daquclle prazo, sem estar pàga a dita 
armazenagem. 

Art. ,140. Para o despacho das mercadorias da 
estiva, que estiverem em arrnnzpns de fóra, irão os 
respectivos Feitores, quando não forem precisos na 
Alfandega, fazer o seu otlicio nos mesmos armazens. 

Art. 150. Para a conferencia e sabidas dos generos 
de que trata o artigo antecedente, e dos despachos 
feitos a bordo, como sal, carne e outros, irão os 
respec.tivos Conferentes com os Guardas do numero, 
Amanuenses ou Guardas avulsos que o Inspector 
nomear para os ajudarem a fazer a conferencia, e dar 
a sabida ao genero: quando houver grande affiuencia 
de trabalho, este serviço terá lugar ainda antes de 
aberta, g depois de fechada a Alfandega, mas sempre 
depois de nascer, e antes de recolher-se o soL 



Art. ·IM. Tem lugar nos aceresdmus e d ítJ'ererH:os, 
que se encontrarem nestas conferencias, as mesrrta~ 
disposições sobre apprehensões e multas estabele-
cid_as para as conferencias da porta da A lfandega e 
estiva. 

Art. 152. Nos generos, porém, sujeitos a augmento 
e diminuição de medida e peso, como sal, carne 
secca e outros, se haverá respeito a essa difTerença, 
regulada segundo o estylo, e pelo prudente arbitrio 
do Inspector. 

Art. 153. Feita a conferencia, e dada a sabida ao 
genero, o respectivo Conferente lhe porá a verba
Conferem, e dei sahicla em tantos.- Se a sahida fôr 
dada por diversas vezes, em diversos dias, porá tantas 
verbas, quantas forem as vezes, assignando a final, e 
no mesmo dia passará a nota ao Porteiro, que a en
tregará ao Escrivão. Os Conferentes da estiva, e os de 
fóra passaráõ a not~ directamente ao Escrivão. 

Art. 1M·. O Escrivão passará entüo a nota a um 
dos Escripturarios ou Amanuenses enearregados dos 
registros dos despachos, o qual a· registrará, pondo
lhe a nota do livro e da folha do registro, e a entregará 
ao Escrivão para mandar lançar a sabida no Livro 
Mestre, e depois emmassar-se, a fim ele ser remettida 
ú cst[H_;ão competente. 

C:\PITULO X. 

DOS CONSUMOS. 

Art. 155. Todas as mercadorias, que se recolherem 
aos armazcns da Atfandega, poderão ahi conservar-se 
por tempo ele tres annos, sendo generos seccos, e 
por tempo de seis mezes, sendo generos molhados 
que adrnittão corrup~~ão. 

Art. 156. :Findos que sejão estes prazos, os :Fieis 
dos armazens entregaráõ ao lnspector uma nota dos 
volumes ou mercadorias que os tenhão completado, 
com todas as declaraeões e pelo modo eom que se 
aeharem no seu livro de entrada e sabida, o que 
tudo eonferido pelo livro mestre, se .acrescentará 
;\ nota o nome do consignatario ou don0 da merca
doritl,, 
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Art. 157. O lnspector nw11dará nnuurH:.iar, por edital 
aflixaJ.o na porta J.a Alfandega, que, s.e dentro de 30 
dias taes mercadorias alli descriptas não forem des
pachadas, se procederá á sua venda em hasta pu
blica, por conta e á custa de seus donos, sem que 
lhes fique competindo aUegar cousa alguma contl'a 
o eifeito desta venda; e se annunciará pelos perio
dicos commerciaes, que se aclw affixado o edital par3. 
aquelle fim. 

Art. 158. Findos os 30 días, o Inspector mandarei 
remover dos armazens pm·a abertura os volumes 
que a ella pertencerem, e pelos respectivos Feitores 
se procederá ao exame e avaliação das mercadorias 
nelles conteudas, e feito isto, serão guardadas no 
armazem dos J.epositos e encommendas. Os volu
nws e mercadorias, que não forem de abertura, fi
caráõ nos armazens em que estiverem, e os I<~eitores 
ahi procederáõ ao seu exame e avaliação. 

Art. 159. Concluído pelos Feitores o exame e ava
liação, o Inspector annunci3rá por outro edi.tal, que 
será affixado na porta da Alfandega, e transcflpto nos 
periodicos commerciaes, o dia (que sei' á o 5. o depois 
de affixado o edital), a hora e o lugar em que se hão 
de pôr ern praça as mercadorias annunciadas pelo 
edital de 30 dias, as quaes entretanto estarão pa
tentes com o sPu inventario a quem as quizer ver. 

Art. 160. No dia, hora c lugar nnnunciados, o Ins
pcctor, nssistido pelo Escrivão da Alfandega ou de 
um Escripturario que este nomeai', o qual servirá 
de Escrivão da praca, e de um Guarda que servirá 
de Porteiro , fará pôr a lanços as mercadorias, c 
nessa unica praçn as fará arremat~r pelo rnnior 
lnnço que se oil'erecer, lavrando-se disso termo que 
o Inspector assignará com o arrematante e Por
teiro. 

Art. 161. O arrematante dentro de tres dias en
tregará ao Thesoureiro da Alfandega o preço da ar
rematação, que lhe será carregado no hvro dos de
positos; c, nào o fnzendo nesse prazo, o Inspector o 
participará ao Juiz de Paz do districto, em que es
tiver a Alfandega, remettendo-lhe copia do termo, 
a fim de proceder contra elle na fórma das Leis. 

Art. 162. Extrahida uma copia, em fórma de des
pacho da lisla das mercadorias e preços da ava
liação, se lançará, depois da somma total della, o 
que demais obtiverão em prar,a, e sobre o ultimo 
total se ealeularáõ os direitos·' c mab rendimentos 
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(lU e devcriào pagar, se fossem despachadas por seus 
donos, e n1ais 1 por cento do expediente, e o im
porte total será lançado em despeza ao Thesoureiro 
no livro dos deposltos, e carregado no de receita 
dos direitos e mais rendimentos. 

Art. 163. O restante que ficar do preço da arre
matação, depois de descontados os ôireitos e mais 
rendimentos, conservar-se-ha em deposito em mão 
do Thesoureiro da Alfandega por tempo de seis 
mezes, para o entregar, em virtude de despacho dG 
Inspector, ás pessoas que mostrarem pertencer-lhe 
pelos eonheCimentos e cessões do uso do com
nlercio. 

Art. 164. Se os donos não compareceram dentro de 
seis mezes a levantar os depositos, o Thesoureiro os 
entregará na Thesouraria respec.tiva, acompanhados 
de guia e relação nominal dos donos ou eonsigna
tarios das mercadorias, com declaração das quantias 
que a cada um perteneem .. 

Art. 165. Com as mercadorias de estiva, que es
tiverem depositadas nos trapiches alfandegados, pra
ticar-~e-ha o mesmo que neste capitulo se dispõe: 
a respeito das que se achão nos armazens da Alfan-
dega. 

CAPITULO XI. 

DOS DESPACHOS DE REEXPORTAÇÃO, BALDEAÇÃO E FRANQUIA. 

Art. 166. No despacho das mercadorias para reex
portação, se procederá como nos de consumo, com 
a differen í~a : · 

§ 1. o Que será feito pelo Feitor do proprio arma
zem, sendo dos de fóra da Alfandega, onde estiverem 
as mercadorias. 

§ 2. o Que, feito pelo Feitor, sendo em armazem 
dentro da Alfandega, será conferido ao sahir da ponte 
por um dos Conferentes que o Inspector designar,. 
que acabada a conferencia, entregará o despaclio ao 
Escrivão da descarga, o qual o remetterá ao Escrivão 
da Alfandega. 

Art. 167. Nenhuma embarcação poderá reeeber 
despachos de reexportação. no ancor!ldou~o da c~rga 
ou descarga, senao de ptpas, me1as p1pas, gtgos 



de louça, ferro em barras 6U obra grossa de grande 
volume. As tnais reexportações só poderão ·ser re
cebidas no ancoradouro da franquia, d'onde a em
barcação sahirá para o seu destino, logo que os 
tiverem recebido. 

Art. ·168. Toda a embarcação que receber taes des
pachos de reexportação no ancoradouro da franquia 
é obrigada a receber logo a seu bordo um Guarda 
da Alfandega, que os acompanhará, e que se conser
vará até sahir, e vencerú, além do vencimento pela 
Alfandega, um salario de 2$000 diarios á custa da 
embarcaç.ão, por cada dia (posto que incompleto) 
que nella estiver: não se contando porém o dia da 
sahida, se esta tiver lugar antes do meio dia. 

Art. 169. Os despachos de baldeação far-se-hão 
como os de reexportaljãO, com a di~ferença: 

§ 1. o Que serão feitos por um Fmtqr a bordo da 
embarcação que receber as mercadorias, presentes 
o Guarda-rnór e o Escrivão da Descarga ou quem 
fizer as suas vezes. 

§ 2.0 Que, achando-se differença entre a nota c 
as mercadorias (não se tendo o dono denunciado 
antes), ·serão estas conduzidas de bordo para a Al
fandega, e ahi se procederá do mesmo modo dis
posto a respeito das differenças encontradas nos 
despachos para consumo. 

Art. 170. E' permittida, em barco estrangeiro, a 
baldeação e reexportacão de mercadorias estran
geiras de uns para outros portos do Imperio, onde 
houvgr Alfandega. 

Art. 17 L Os direitos pagos por baldeação ou reex
portação não serão descontados nos direitos a que 
forem obr~gadas as mercadorias levadas a qualquer 
porto do Imperio. 

Art. 172. As mercadorias, que já tiverem pago 
direitos de consumo, só poderão ser levadas de 
uns a outros portos do Imperio em barcos brasi
leiros, e irão acompanhadas de cartas de guia, como 
a que mo~tra o 1\lodelo n. 1 O, a qual só terá vigor 
por seis mezes contados da sua data, indo ou vindo 
de portos situados aQ sul do Cabo de S. Roque, 
para os situados ao norte do dito Cabo ; e por quatro 
mezes, sendo de um para outro porto dentro de um 
destes limites: se exceder destes prazos, pagarc;;-= 
outra vez os direitos de consumo no porto do : ,,·: 
destino, qw:>rcondo desparlltH' pnrn esse t1m. 



Art. 173. As mercadorias, que se acharem de mais 
ou de menos, ou diíl'erentes das descripta'S na cllrla 
de guia, ficão sujeitas ao disposto nos artigos deste 
Regulamento, relativos a semelhante especie no des
pacho para consumo. 

"~rt. 17 L Se da embarcação que entrar por franquia 
qmzer o Com mandante ou algum carregador, ou seu 
consignatario, descarregar para consumo alguma 
parte das mercadorias, praliear-se-ha o m~smo que 
neste Regulamento se dispõe para os despachos 
de consumo, guardando-se o disposto no art. 97, 
que o sujeita a mais 5 °/o . 

Art. 175. Quando a embarcação em franquia pre
eisnr de concerto, que se não possa fazer sem 
(lescarregar, será feita a descarga para os armazens 
da Alfandega e estiva, especialmente destinados 
para taes depositos; e só quando alli não houve1· 
armazens poderão ser depo~itados nos de fóra com 
as mesmas cautelas e escripturaç.ões dos descar
regados para a Alfandega, e jámais serão depositados 
em embarcações que estejão descarregadas no porto, 
salvo se forem generos corruptíveis, cuja descarga 
para terra possa causar damno ao genero. 

Art. 176. Dos generos, que do deposito reembar
carem para. a. mesma. embarcação depois do con
córto, se formará um despacho por volumes, marcas 
c contramarcas, c neste despacho se fará a conta 
da. armazenagem ( regulada pelo que se paga nos 
armazens particulares), e de um e n1eio por cento 
do expediente; e, sendo conferido pelo Escrivão da 
Descarga, no acto do reembarque, este o remetterá 
ao Inspector para. servir a dar sahida no I..ivro Mestre. 

Art. ~ 77. Se a embarcação ficar condemnada a 
não mais navegar, poder-se-hão reembarcar em 
outra as mercadorias, guardando-se o mais que se 
dispõe no artigo antecedente. · 

Art. .f78. Nos casos dos dous artigos precedentes, 
não se pagaráõ direitos alguns, além das despezas 
de que trata o art. 176. 

Art. 179. A embarcação estrangeira em franquia 
poderá carregar nesse mesmo ancoradouro generos 
do paiz, para os levar para os por.tos estrangeiros, 
c neste caso fiea o Inspector autorizado a prorogar 
n franquia pelo tempo que fôr para isso cstricta
mentc indispensavel. 



CAPITCLO XU. 

IH AY.\LU(\o DAS MERCADORiAS, E D.,\ P.UJTA~ 

Art. i 80. Emquanto durarem os Tratados existentes, 
os direitos serão cobrados sobre o valor das mer
cadorias, arbitrado em uma pauta feita no Rio de 
Janeiro por uma commissào de negociantes e ar
listas probos e babeis, nomeados pelo Governo. 
A eommissão da pauta scrú dividida em seceões 
de tres membros, e cada uma se occuparú da âva
líação das mercadorias de uma mesma especic de 
negocio, ou eomo a commissão entender que é 
mais conveniente, e poderá uma mesma pessoa 
servir em mais de uma seceão. 

Art. 18f. A Commissão da 'pauta tomará por base 
para o arbitramento o preeo corrente da mercadoria 
a esse tempo vendida na praça, em grosso ou 
atacado, na razão do Radrão legal da moeda, des
contados os direitos re~pectivos pagos nas Alfan
degas do Imperio, regulando-se o dito preço de 
rnodo que se faci~it~ quanto ser poss~ ~ exp,ed~~nte 
do calculo dos dtrettos, e para Isso Irao Ja feitos 
quanto for possivel os abatimentos de quebras e 
taras, que forem razoaveis, e de costume geral no 
commercio; bem como acrescentando o valor das 
vasilhas e envoltorios, que forem sujeitos a direitos, 
c fazendo-se disso e do abatimento das taras e 
quebras a conveniente declaração, e pondo-se etn 
eada artigo o numero da Secção que o avaliou. 

Ar·t. 182. A pauta assim organizada será sub mel
tida á approvaçào do Tribunal do Thesouro, para a 
mandar observar em todas as Alfandegas do Imperio. 

Art. i 83. Se na pm<;a do Rio de Janeiro, ou nas 
outras pracas commerciaes do Impe1·io, vierem a 
ser alterados os preç'.Os das mercadorias, em con
sequencia da differença do valor do meio circu
lante, o Tribunal do Thesouro, em attençáo a essa 
alteração, tornando por base ovalor médio da moeda 
circulante, durante o anno findo, determinarú os 
por centos que .:-e. devcráõ aeresccntar ou dimi
nuir aos preços da pauta em geral, e com essf~ 
accrescimo ou diminuic,iío se coiJrnráô os direitos. 

Art. 18L No caso de" ~1ue urna mercadoria, qnc~ 
fôr a despacho, sejn a mP:->mrt qtw nstiri~r na pautn) 

J.u;; DE 1S:H. I'AHTL fi 
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só eom a differença de nome, c dobrado de sua~ 
peças, os Feitores lhe darão ~ vaLor, que na pauta 
corresponder á natureza e qualidade da mercadoria. 

Art. 185. Se a mercadoria não estiver na pauta, 
c com tudo já· tiver preço no mereado, c a parte 
não lhe tiver dado na sua nota, serão chamados 
pelo Inspeetor da Alfandega os membros da Secção 
respcetiva da eommissão da pauta, e estes, depois 
do conveniente exame, lhe arbitraráõ o preço con
forme ao art. 181 ; mas, se o genero fór novo no 
mercado, tomar-se-ba por base âa avaliação o custo 
no paiz exportador augmentado de 1 O 0 /o. O Escrivão 
da Alfandega acrescentará nos exemplares da pauta, 
que servirem na Alfandega, o novo arbitramento 
na Secção a que pertence. O disposto neste artigo 
só tcrti observancia nos casos em que se não op
ponha a algum dos tratados existentes. 

Art. 186. O Tribunal do Thesouro mandará formar 
todos os annos um appendice dos acrescentamen
tos, que se houverem feito na pauta, e o man
dará imprimir para se remetter as Alfandegas do 
Imperio. De quatro em qd'b.tro annos, ou quando 
o Tribunal do Thesouro o julgar conveniente, se 
formará uma nova pauta. 

Art. 187. Para o arbitramento, que se houver de 
fazer nas outras Províncias ás mercadorias de que 
trata o art. 185, haverá uma commissão de nego
ciantes e artistas probos e habeis nomeados pelo 
Presidente da Provinda, os ~uaes procederáõ a 
esse respeito, conforme aos dttos artigos. 

Art. 188. Se nos appendiee~ á nova pauta, que 
o Tribunal do Thesouro remet.ter ás Províncias, 
não estiverem ainda comprehendidas as avalia
ções, que alli se. houverem feito, o, Eserivão da 
Alfande~a respecllva as acrescentara nos exem
plares aa nova pauta nas secções que lhe com
petirem, no fim das quaes se deixaráõ para esse 
effeito os claros necessarios. 

CAPITULO XIII. 

DOS DESPACHOS UVRES. 

Art. 189. São isentos de direitos de importação 
para eonsumo: 
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~ ''·o .\ moeda e~trangcira de ouro e prata, e 
o ouro em barra, e a prata em pinha ou em barra. 

~ 2. 0 Os liYros impressos. 
§ 3. o Os objectos do uso dos Ministros d~t Po

tencias Estrangeiras, guardada a respectiva reci
procidade. 

§ 4. o A roupa do uso das pessoas, que vierem 
para. esse Imperio . 

§ 5. o As ma terias ·primas para o uso das fabricas 
nacionaes. 

~ 6. o As machina~ que ainda não estiverem em 
uso nas Províncias onde tiverem de ser empre
gadas. 

Art. 190. Tod9s os_ obje~t~s, de que tratão os ~§ 
1. 0

, 3.0 e 4·. 0
, nao sao SUJettos ao pagameuto do 

expediente e armazenagem, e porisso deveráõ ser 
logo despachados, e a conduc~.ão feita á custa de 
seus donos. Os objectos, de que tratão os §§ 5. 0 

e 6.0
, só ficão sujeitos ao meio por cento de ex

pediente estabelecido no art. s.o, quando por sua 
natureza devão ser despachados por Estiva. 

Art. 191. Entender-s~-ha por machina, para a 
isenção dos direitos de importação decretada no 
art. ·M § 4. 0 da Lei de 15 de Novembro de 1831, 
todo o instrumento que servir para facilitar, abre
viar e aperfeiçoar o trabalho, fazendo-o menos 
dispendioso, em qualquer genero de industria. 

Art. 192. Se as machinas forem taes que se não 
possão construir no paiz, continuará a sua isenção 
dos direito~, emquanto não houver deferminação 
em contrarto. 

Art. 193. Todo o nacional ou estrangeiro, que 
importar machina~, de que requeira o despacho 
livre de direitos, ou ella venha armada ou des. 
armada, d@verá apresenta r na Alfandega uma exacta 
descripção e desenho, com declaração dos usos 
a que se destina e póde ter applicação. 

Art. 194. Para verificar se as machinas estão ou 
não em uso na rrovincia em que se importarem, 
ou se podem ou não construir-se no Imperio, ha
verá em todas as Alfanàegas uma commissão com
posta de quatro membros, escolhidos das quatro 
classes de Agrieultores, Commerciantes, Fabrican
tes e Empregados das mesmas Alfandegas, a qual 
será presidida pelo Chefe. 

:\rt. 195. A Commissão, á vista da propria ma
c·.hinn, quando vier nrmada, ou faeilmente se puder 



-.. tRO -

.-n·rHar, ou a visla da descripcão e d'esenho, quando 
vier desarmada, c fôr de grande volume, ou com
plieaç.ão, declarar{!, se está ou não em uso na Pro
Yincia~ ou se póde eonstruir-se no Imperio, de que 
se lavt·ará termo,. para servir de base á decisão 
de ter ou não lugar a isenção dos direitos. 

Art. 196. As descripções, de que tratão os artigos 
antecedentes, serão guardadas nos orchivos das 
Alfandegas para se examinarem, e eonfrontarem na 
oeeasião do despacho de 011tras que depois se im-
portarem. . 

Art. 197. Quando, def!ois dos exames da com mis
são, ainda se ficar em duvida, se as machinas estão 
ou não em uso na Província, ou se podem cons
truir;_se no paiz, prestaráõ os que as despacharern 
fiança ao paganumto dos direitos, no caso de se 
verificar serem devidos. 

Art. ·198. Posto que as .machinas já estejão Em 
uso na Província marititna em que se importa
rem, ellas eomtudo serão isentas dos direitos se 
se destinarem a alguma das Prov_i.ncias do inte
rior, em que ainda não""sejão usadas; ou esse 
destino ~t"ja o com q~e primihvamente venhão para 
o Irnpeno, ou lhe seJa dado depois de nellc se 
acharem anles do despacho respectivo. 

Art. 199. Para ter lugar a isenção dos direitos 
neste caso, o itnportador, ou qualquer outra 
pessoa que fizer {} despacho na Alfandega, dei
xando nella a descripção e desenho, se obrigará 
por termo, e com fiança, sendo preciso, a apre
sentar um certificado p'elo qual mostre ter entrado 
a machina na Província a que se destina, e não 
ser neHa anteriormente usada. 

Art. 200. Este certitie-ado se·rá passado pelo Ins
pector da Therouraria Provincial, quando :1 ma
china fôr á Capital da Provincia em que esteja a 
dita Thesouraria, ou pelo respectivo CoUector do 
.listricto onde ficar: fazendo qua,quer delles ns 
diligencias c exames neees.sarios, em conformi
dade do disposto nos arts. ~ 94 e 195. Para a apre
sentarão destes certificados, marcará 0 Inspector 
da Affnndega um prnzo razoavel, com attenc;:ão á::;. 
rlistancias, e difficuldades de co~ducção ~ 
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CAPITULO XIV. 

DAS TARAS E ABATll\U:~TO. 

~Ht. 2.0i. Todo o liquido que vier em vidros dentro 
de qualquer volume, terá de abatimento para que
bras 5 °/o. do seu valor, e se vier em vasilhas de 
barro tambem dentro de qualquer volume, terá de 
abatimento 3 °/o do seu valor para quebras, e do 
restante se deduziráõ os direitos. 

Art. -202. A louça e vidros de toda a qualidade., 
que vier em gigos, barris, caixas, ou qualquer vo
lume, terão igualmente de abatilnento para que-
bras 3 °/o. . -

Art. 203. Nos generos sujeitos á diminuição, como 
o sal, e alguns líquidos, etc. , o :Feitor fará os aba
timentos razoaveis, e que estiverem em pratica, 
llcando.fixos. 2 °/o no. vinho, azeite, e outros liquidos 
qu~ vem em pipas, ou quaesquer vasilhas de ma
deira. 

Art. 204. Só. se farão estes abatimentos quando 
na Pauta $e não declare que J.á forão feitos na ava
liação. 

CAPITULO XV. 

DOS ASSI GNANTES. 

Art. 2.05. Qualquer negociante nacional, ou estran
geiro, de reconhecido credito, poderá ser pelo Ins
pectort .de accordo com o Escrtvão e l'hesoureiro, 
ad1nitt.ido a. assignante da ~lfandega, e como tal 
gozar da espera de tres e se1s mezes no pagamento 
dos direitos das rnercadorias de sua conta e con
signação que despachar. 

Art. 206. Estes assignantes não serão admittidos, 
sem assignarem na Alfandega o termo de respon
sabilidade, lavrado em livro proprio, como mostra 
o modelo n. o H, e apresentaraõ dous fiadores ido
Hcos, os quaes responderáõ, como principJes paga
dor•?;;, pela ímportancia~ •p.IíJndo w1u st>ji\o puntw:ll-
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mente p;.1gos pelo assignante: a iduuuidatle elos fia
dores será approvada pelo Inspeclor, Escrivão e 
Thesoureiro da Alfandega podendo ser um dos 
fiadores outro assígnante. 

A 1~t. 207. 1_~ogo que se lançar em receita a impor
tancm dos d1rmtos, que devem pagar os assignanles, 
o Escrivão fará lavrar um bilhete, segundo o mo
delo n.o 12, de metade da sua irnportancia, plra 
ser paga a tres mezes da sua data, o outro da outra 
metade para ser paga a seis mczes. 

Art. 208. O assign<mte pagará o Lilhete ao por
tador no dia prefixo do sou vencimento, em dinheiro 
corrente, e quando elle ou o seu 11ador, a quem 
será tambem apresentado, o não paguem nesse dia, 
o Inspector da .Alfandega o mandará riscar da lista 
dos assignantes, a que não será mais admitlido : 
se passados trcs dias uteis, depois que lhe fôr aprn
scntado, não entrar com a importaneia na Thesou~ 
raria, proceder-sc-lw. executivamente contra elle, ou 
seus fwdores. 

Art. 209. Se em eonsequencia de transaceão o 
bilhete estiver em poder de ou lro portado é', que 
não seja a }'azenda Nacional, e este não fôr pago 
pelo assignanlc no dia prefixo do vencimento, o 
poderá apresentar no seguinte ao Thcsoureiro da 
Província, e na Côrte ao Thcsoureiro Geral (ou da 
Alfandega se esta estiver fóra da capital da Pro
víncia), que Ih' o pagará immcdiatamente, dando 
parte nesse mesmo dia ao Inspect~r da Alfaúdcga 
{sob pena de responder pela quantia) para se pro~ 
ceder pelos meios compett~ntes, a sequestro contra 
o assignante ilnpontual, ou seu fiador, e riscai-o 
tla lista dos ass1gnantes, a que uão será mais ad
.mitlido; mas se esse portador o não apresentai' aos 
ditos Thesoureiros até o dia seguinte ao do venci
Inento , só poderá haver do assignante devedor o 
seu pagamento. 

Art. 2~1 o. O Th~tsoureiro da Alfandega quando re
metter o rendimento della para a Thesouraria res· 
pectiva, acompanhará de urna relação, como a que 
mostra o l\'Iodelo n. o 13, os bilhetes que fizerem 
parte do dito rendimento. 



f.APITULO XYI. 

E\TRADA E DESCARGA EU PORTOS O~DE NlO llOVVER 
ALFANDEGA. 

Art. 21 '1. A enLraua e despaeho (le mercadorias 
estrangeiras para consumo só é pcrmittido nos 
porlos em que houver A lfanrtega: nos outros só 
quando jú tivm·em pago direitos de consumo em 
alguma das Alf'andegns do Imperio. 

Pelo que tespcita, porém, á Província de S. Pedro 
dos dcs{)achos de importação de ·carregamentos 
vindos t c fóra do Imperio, em embarcações na
eionaes ou estrangei1·as, serão feitos na Alfandega 
principal na Villa do Hio Grande, ou na da Villa 
de S. José do Norte: e, satisfeito isto podem taes 
embarcações dirigir-se a quaesquer pontos da Pro
víncia com os mesmos carregamentos (cujos des
pachos serão então livres), ou sem ellcs. 

Art. 212. Qualquer embarcação que trouxer a seu 
bordo mercadorias estrangeiras, que ainda não te
nhào pago direitos de consnrno em alguma das 
Alfandegas do Imporia, e as desembarcar em portos 
delle, onde a não houver, será apprehendida corn 
toda a sua earga, pela pl'ineipal autoridade judi
ciaria do lugar, e remettida ao Inspeelor da fúran
dega do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 1\la
l'anbão, Pará, c Rio Grande do Sul, qual de3tas 
l hn ficar mais proxima, aonde serüo vendidas em 
leilüo publico com as rorrnaliclaclcs cstnbelceiclas. 

Art. 213. O lwoduclo da anemataçüo, depois de 
deduzidos os t ireilos eompctcntes, e toda a dcspeza 
quo se houver feito eom a apprehcnsho, c remessa 
da crnbarea~:ão, e sua carga, pertence ú nutoridadc 
appreltensorn. 

A r L ~ 14 .. As mercadorias descmbareadas de tacs 
(~mbarcações nos portos, onde nüo houver All'an
dega, serào appreiwndiclas em qualqncr pnrtc onde 
S(~ ad1arcm, e corn cll;ts se procederú como com 
as exlrnviadns. 

Art. 21 !J. Quando se ltonver feito a apprehensão 
elo navio qne ns desembarcou, serão no mesmo 
rcmettidas, sendo possivel. seguindo-se em tutlo o 
lll;:tis o dctl~rrninado no nrli.~·n nntN·rdl•Jlt<'. 
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Art. 216. Quando não se haja pouúit) fazt~r a ap~· 
prehensão do navio, serão remetttdas pela primeira 
embarcação, que dalli sahir, ao Inspcetor da Al
fandega mais proxima, acompanlwdas de uma lista 
circumstanciada, e ahi proceder-se-ha. como com 
as mercadorias extraviadas, sendo pago logo pela 
Alfandega o frete, e todas as rnms despezas, as 
quaes se indemnizaráõ depois pelo producto das 
mercadorias. 

Art. 217. A embarcação que tiver a seu bordo mer
cadorias que ainda não tenhão pago direitos de 
consummo em alguma das Alfandegas do Imperio, 
e obrigada de força maior, justificada perante a 
competente autoridade do lugar, procurar algum 
dos portos onde não houver Alfandega, e ahi chegar 
em tal estado, que não possa seguir sua viagem, 
sem se refazer dos objectos indispensavcís para ella, 
os poderá comprar nesse porto com licenç:a da dita 
autoridade, e embarcai-os depois de pagar os im
postos e direitos a que forem sujeitos, nas Mesas, 
DU Collectorias de Rendas Publicas. 

Art. 2~ 8. Quando a embarcaçà<' necessite descar
regar toda, ou parte da carga, o poderá fazer, pro
ceaendo-se como nos casos em que por igual ne
cessidade o fazem taes embarcações nos portos onde 
ba Alfandegas, com a differença, que nada poderá 
vender do seu earregamento, e que o deposito das 
mercadorias se fará por ordem da. principal auto
ridade do lugar, depois de inventariadas, e eonfe
ridas pelo manifesto, ou livro da carga, redobran
do-se as cautelas para que se não extraviem. 

CAPITULO XVII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 219. As multas impostas por este Regulamento 
serão arrecadadas pela A lfandega, e consideradas 
como rendimento da mesma. 

Art. 220. O denunciante dos extravios terá metade 
do valor delles, e a outra metade será dos appre
hensores, dividida. em partes iguaes. 

Art. 22 I. Publicar-se-1m por edital affixado na 
porta da AlfandPga, P inserido nos periodicns, o 
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nome das pessoas convencidas de fraude contra 
o disposto neste Regulamento, e qualidade da fraude 
por ellas commetttdas. 

Art. 222. O Governo fica autorizado a crear Al
fandegas onde a experiencia as mostrar conve
nientes; assim como a fazer neste Regulamento todas 
aquellas alterações que lhe parecerem necessarias, 
menos no qu~ toca aos impostos, penas, e aug
Inento de despezas. 

lHo de Janeiro em 20 de Setembro de 4834.
Antonio Pinto Chichm~ro da Gama. 

LEU Dl1131. P.AR'U U. 24 
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1 :on7rnauuar~e F. · 
Pr·oprielarlo. F. ~ ~ , . _ 
Com 2 Ofüewes, e 8 pe::-;:.;uas l!n lrlpnla~ao 
E!lti'OU neste porto Clll 2 de .Julho d_t! rJs;~~. 
rmdu de Londres com 60 dt<.H de nag()JJJ. 
Com deslino para este porto !lU para o de ... , 

eom escala por estt~ porto.) 
Com earga (uu em li~Sti'O. 
Tocou na Madeira ... . 
St~guin para descarga .... (nu cnrp;n.) 
D:•st)lllhrtr·nr:adn 'pnt;il ;1 :-;altid:l t'lll I :i tk A.~o:-;tn do 

dito <JIIIW 

'fi~ llli ()o 

Aos trrs dins do nwz de .Tulltn d(~ mil oilorentos 
trinta c dous, nesta A ll'andega do Hio du JanciJ'o, 
perantn o Inspector de lia F .... dediU'OU F .... Com
mnndante do Bt~rgantim ingh~z -Diligente-, debaixo 
do jurarnento que lhe foi (lfd'erido, as circumstancias 
acima especificadas, e mais a de não trazer a seu 
hoedo outras mercadorias, alt'm das eonstantcs do 
manifesto que apresentou por dllll~ rias, as qunrs 
1icà0 t~mmassadas sob:\. ,1. Jlnen cnrhtnr ~<' laYrou 
t.'.,tP termo que Dssignúi'<~W 
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Do Livro Mestre, ou de Entrada e sabida das n1ercadorias da Alfandega. 

I 

ENTRàD~. I 
~L 1.- Trajano. -Navio portuguez vindo de Lisboa, 

entrado neste porto em 2 de Julho de 1832. 
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l 
i o Pipas j )~~nho t::e Lisboa 
lú Ditas I' 110 

il. 
•)I;; p·l')''•' :.)!!() 
~v _.. 1 il., ! 

1 Caixào ; ClJapeo:; tle casto I' GO 

5 Dito:> 

1 llnrril 

·i Fardos 

4 F;H·dos 

l Dito :wo 

"\.zcit.e doce (abnnuor,atlo) 

G<uri'ts <!e companhia 300 peças 

Garr;'ts de compnn;lia 320 pcçns 

DESPA.CHA:'iTE'l. fi N.0 DO 
l>ESPACHO. 

l\Ianoel de tal 1 
Jorge 2 

Dito 4 
Dito 

I 
5 

Dito 13 

B•·az 3 
Dito 6 

Dito 6 

Jorge 8 

Dito 9 
I 
I l Arrematado por Cosmc I 12 
I 
I 

I 
Jaime 7 

Jaime 7 

I,JoaqnHn •••••••••••••••• , ••..•. 1 · ·~ ' I 
óUO, Barrns .lP ferro é a Stwcia com ~:Ocl/i l : - 1!) - I l , 

quinu1z'J portngn<•zes .•.••...•.. :S. m. S. 11.

1 

iOO,Barras cl!~ ferro.11 Di~o S(:t:-mbro·l'17;2i'O D0rrns 
~ ~ i 1 -10- D1to .3!)13r_;o D1tas 

m. S. n. 

Di lo 
de Suc<:in 100 qu.i_ntaes portugnezcs I n?que 

200 Lutes Ihto 
10 
lt 

""-,~-.. -"--~--...,,..... - ... -~~~~·- ~-~~-~-.,...., j I 10') B.n·r~ ~;~! !:rro. :Ui to i I 
"l". DepoiS o o 1~1an:fe3to a~stm lançado c n resumo, 1 , q 'J 'l , ··". ,, , . , ' .. 
'.·.,,.~c it•v· .. 1·11 ~l'"l'' "' .. , ~ 0 111 .• 5 ~-. 1 , ,. '" '" 1 ··r<'·· , S. n.. k. '. ~011 Barr,1s dt Lll(.. ,D.w ~-'\.":1 ~,:, .- u \.-' .. ~1t. .:..o.l...v u ...... i .. n. l_i'!.. ,_, ,.. J .. · i.!<~ ... ,, ;::,- · 

;~.~ JMl':l a Pr.tl'.;da, e 5C ntío forc':1 l: ,-.,:tnt"5 se , t 1 

.:~spu;·'.<ú"iÍ ~ar<! a p:·imt ira :-;;~,~ ~'3. acha;· .·m t:r:mr", i; , ,, ~~ . . ... . , _ . . ". 'i ,, " •• 

1ue comtuuv 30 .;nt<.rá quanto tôr poss•vel. li '>:;l''.''~'·aui'(arl~e.úiuotH:Jnli\·"tu-'2t (J~.~~1ltJo(le.l~·,1:.! •. 1 um:2r~ ::t salE.l<i; com a 
(App•dlldo do E.scnnw. (:\.sslgnatLJ o l~:;r~r::;tunmo •:Pei,Appelhuo do Escnvao.) 
j tiver o livro a seu cargo~ )i 
I ! I . 

!J)Cf', 1\f' 'iO <le Seteml>ro de 1831.} 

m1t;·a,i;:, 3 ;Ir >~ove•Ilht·o c: c 1 R:VQ. 
(:\:isig,natio o Escripturario que 

fdte a conferencia.) 

N. H. Se houver alguma diiTe
ther I rença, declarar-se-ha. 

Na entrada deixar-se-hão entre 
os assentos os claros convenientes, 
para ficar espaço em frente para 
as sabidas. 
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,, 

~) 

8 
9 

!O 

··~· .• ,,...._~.~'lf~ 
-c.~~·~ -~..,.. '-'1':"?;..,-.~-~---·,.,.-:·~,.,.,..-~,,~,..--•r· 

l\'ltlDELO N. 4. 
Lhro tb·~ Rctt·1ta tlos remlimentos tla Alfamlega. 

i- i-~- - --~--_-.:'~~·r-~~-~--:-· 

li I Dll•l Ld' _DE 15 POR DIREI'fOS .•.• t.! L1 DlL\.l ! : · .,, l'RE:!IIO · 1 
~l _ _ .. TO DOS , , , , ARMANA· ~.-, ~ .... __ .---- .. _ \- I REE~OR•1 FALTA DE 
~: tllT.d . / _,,.., ~ ASSIGNA- EXPEDIENTE GEM. .--. - : TAÇA O, MANIFESTO. 

RIO DE J.<\~EIRO. 

-Julho~.-- !; ~ i•iu' 1 P• iAssignados nos. Dinh;·ir.; \s' hn;Jd:.·. 1, I 
;I .. ' ii: ==:-=: ·-=:,=-.::::.::.·:::.. ·- ==. ::_:: ·;:::-:= . _·· .:.::. ... , ·--:·=:-=--==--- : • I 

Recebeu o Thesoureiro da Alfandega F •••.• de F ..... li_ . i ! i_· i ! 
como do despacho do N.0 á margem, de mercadorias :; • "" ·->-. 1 • j I [ 
pa~a con~UlllO, ••.••.•.•.••..••••••••••.•.•... 'I·: . ·-:~ t~-" ;)à';. . sooaooo ua2a0 50SOOO 3Sl25 . ~ I 

De ~ ••••. tdern .••..•.•• ·: •.•.•••.••..•.•.••..•.. : ;; ; 1';'~'~.-.. ~~.)~JI 1:, "p.. • ............ , • • • • 150~000 ............... - . , " ... , ...•. ; . . . . . "...... 1:0001000 
De I ••••• para reexpo~tação .•••••••••••••••••.•. ·i_l ·_./.:_? __ 11: :l~ ... ,.. .. . . .. . . .. . .. .. .. . 3?8000 208000 ••... , . " -.·. ·. • ..• 1_·. <~f·: .. ,:'! 40~000 I 
De 1~ ..... ~a.ra consumo ....................... "li .;~~~::~1.1~:\ .. " . , . . . . . . .. . . .. 6S750 GOSOOO • 8750 • • . .. . . ~~~fi:)lO;I j 

1 

De F. . • . • por baldeaçilo • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . . 'i.. • .... '··: ,_ -_._~.. ~.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2285(}0 • • • • • • • • • • • ~ · · · . · · · ~-- ·. -·' · ._,. : I 
De F ..... lnre .................................. 1 '-i)l,l), .... • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30SOOO 12~000 ,, , . 

De F ..... consumo .............................. !!. ~_:· :/,'~t~J::._· ._. :~ .. ~· 
1 
_·. _·. _· ._._· ._. ._._·_· _ •• _._· __ 4_2_~o_o_o ---- --·. ·-···· . , _ .. _ .. _ --.--···.···-l-"---~-------~! ·-----~-----! -il 

(Assignado o Thesoureiro) (Assignado o Escrivão; l .; 80F:$.n:.~ l ;Ui·~··•tll~: 5008000 18~000 3848500 35$875 ... , ' .L,•')f 40SOOOi l:OOOSOOOj 

. ' , . I 
De F ..... Consumo pela Estiva ................ ! ''~lí:SOiJ';i , ... , 4:000$000 96SOOO 400800;) j 
De F ..... Reexporta<;ão pela Estiva .............. ! ·, )1 :->:: :-\!~.. . . . . . .. . • .. . . . .. .. .. .. 75~000 6S250 ... ". • , .... ,. -I·"..... lOOSOOO 

--3 

(Assignado o Thosoureiro) íAssignado o Escrivão) 

--30 

De F ••••• para ·consun1Ô· ••••...••.••••••••. • • • • • 

(Assignado o Thesoureiro) (Assignado o Escrivão:· 

Aos trinta e um de Julho de mil oitocentos trint[' 
e dons, nesta Ctkte do Hio de Janeiro, c na .Mes-i 
Grande da Alfandega, onde se achava o Inspcctor 
F ••••• o Thesoureiro F •.•.• comigo Escrivão nbnixo 
assignado, ahi se procedeu ao ajustamento dos di- \: 
reitos, e mais artigos de receita á cargo do mesmo 
Thcsoureiro, c se verificou importar tudo no pre
sente mez, dczaseis contos setecentos vinte quatro 
mil ..,itocentos setenta e cinco réis , distribuidos na 
fórma seguinte, a saber: 

Direitos de 15 por cento.... . • . . . • . • • . 12.5008000 
Premio de i/2 por cento ao mez...... 254~2r)o 
Expediente 1 t/2 por cento........... 1: 509#500 , 
Armazenagem t;8 por cento ao mez.. 107,9125 
Falta de manifesto 10 por cento..... 1: Oí101i000 
Baldcaç1ío 2 por cento.. . • • • . . . • . . • . • 308000 
Reexportação dito... . • • . • • . • • . • . • . . . 140$000 
I>olvora 50 por cento, ..•.••... , . • . . . 300HOOO 

J) l 

Oi 

]'lH 

_,_ __ ,, _________ . ·--- --- ----- ---- ---·-~·~- ·--·--.. -~---t· ... _, ___ --- -----1-
• i ::>•'·i· i!P 4:5008000 1088000 859S500 41S125 .. • . , . . . ... J 5,,-;:-~on 140$000 1 :000~600 

6:50080001 146$250 6508000 65~000 

:-t_i~·!)i• ;1:000$0001 254$250 1:509~5001 107$125 •. 

• I 
I 
i 

nt; , 140~000 l:OOOSOOO 

''"'· "I;I<'~."'Wf"""''t;~W~-;!41.--.._..· I I Jo~~~:,x;~~,-.~ • .::;.m~:.-_iwr...:•\~?u."l·~-<~·~l!§'~§~u_,. ~----iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-a 

A.••••eeadutlos Hlls tlefpt~·.:l§,(::."~i •-/11 c?:.u !>', 

· :J.Li:1 
••••••••••••••••••••••••••• c • • • • • • • • • • • ~ 

Notas ••••••.•••••.•••.•.•••••.••...••.. 
Cobre •••......•••.•••••.••.••..•... •··• 

j.,: ncion~do Thcsoureiro a fazer entregar na 
!"'H_ -1ector, c assignado pelo Thesoureiro comir:" L;' r , 

ignado o Impector) 

gnado o Thcsonrciro} 

da 
J 

U,\ 

oatllt6•11611tll1 

5:trogooo 
g625 

11:554~250 

5:170S625 

a copia anthcntica deste Termo 
(F;.· o escrevi. 

( .\~~i~:.•. • o Escrivão) 

l5;850$t>7Õ ~: .'qlr'PSt'iltn•l 

:\Iulta conforme o respectho livro de :: n ntc 
t'ÍH'CW!;'·Iit> em fórma da entrega dos rendimentos <:!·,· 1; 

Rio, G de Agosto de 1832. 
';·'· · !;;! ·h!.'·"· ,t, ,ria desta Província em 2 do cor· 

receita a fl . . • • . . • . • • . • . . . • . • • • • • . 884$000 i! 
16:724~875 ; 

~ 
~;;~~-· 

(Dec. de ~o de S~lemJn·o d~ 1831,. 

,· \ss•~w::Jt; o Esc.rivão) 
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J :uwirú. 

1\IODELO N. 5. 
lâvro do Arntazent. 

ENTRADA. SAHIDA. I SA.ilíD.-\ 

. ! I f!L\ ALF.\'.\DE •. t. 

I 

·CO:'iTllA
MARCA. 

MARCA. 

3 I T 

4 Q 

........... --

p 

R 

IC 
MS 

N. YOLDIF.S. 

Caixão 
I 

5 

::o 

12-t Inala 
a 

126 

1:35 

143 

148 
160 Caixa 

56 Pawte 

S. N. ~ Balas 

1832 Janeirn 

Feycrciro 

)I 

J) 

» 

)) 

)) 

1833 Janeiro 

1832 Março 

(Assignatura UP <i'll'lll dr.;paf·h:L)l 

8 Manoel h'!Tt'ira 'L' Faria 

l\larianno Antouio 

8 \ 

~ .tnton;n J.J.;é lknwrde;; 

) 

41 João Faustino Budri;ruc-~ 

João Paulo 

5 f Caetano M·)r~r;t ';:trr·et. 

l.lane.co '' 
I 
I 
l 

I 
!Fevm;ro 

! 
I Janeiro -i 

! ArilrçíJ ~~) 

j 

l 
l 
l 



li()DELf) N. 
Lhro da Receita de ~lnllas. 

Hi3~ 

Juuo ·t· Herebeu o Thcsonreito da Alfandcga Fuão ..•. 
de Fuiio .•.• 
Commandantc da Galera ingleza Duson 11rla 
multa em que incon·eu, na conformidade do 
art •... do Hegulamento por se deixar fun
dcadQ mais de 12 horas, sem motiYo justo, 
ttuando sc:.:uia da barra para o ancoradouro 
de franquia, cem mil réi..; ............. N. 0 

(Assignado o (Assignado o 
Thesvure1ro) Escri\ão) 

H De Fuão ...• Comnwndante do Brrgantim por
tugu('z Ftu~· do Mar pelas multas em que 
im:orreu por deixar atracar a seu bordo um 
e~caler, c culrar 4 pessoas, antes da \'isita de 
entrada, iufringindu assim o art.... do Hc-
gulameuto, trezentos mil róis ..........• N. o 2 3000000 

J)e Fuão ..•. pela multa em que ineorreu, na 
ronfunnidadc do art. ... do Hegulamcnlo pu1· 
se acharem no acto da abe1·tura mais mercado
rias do que as coustautes do Manifesto, cuja 
dill'erenca importou, segundo o despaeho em 
íUOSUOO; e a mulla em duzeutos rLil réis .. N.o 3 ~oosooo 

(.\ssigMdo o ( Assignado o 
l'lle:sourcin) Escrivão) 

Juwo ij De Fuão •.. ·. producto das mercadorias tomadas 
a Fuão.. • . e arrematadas, para pagamento 
da multa em que incorreu na conformidade 
do a•·t.... do Regulamento por se aeharem 
na conferencia da Estiva mais mercadorias 
do que as constantes do .Manifesto, Factura e 
Nota, como tudo coasta da parte do Conferente, 
e Jlrncesso H'rhal respectivo, du zcnlos oitenta 
t' quatro mil réis ..............•.•....•. l' .o ~84$000 

Hs. 884~00U 

l mportão as multas l'eeebida:ii neste mel eouformc 
os lançamentos N:;. 1 a 4, em oitucentos e oi· 
tenta e quatro mil rêis, que se transporlão ao 
termo do Lino da l\eceita a foi ••.. 
(Assignado o (Assignado o 
Thclloureiro) Escrivão) 

At;osro De Fuilo ..•• pela multa em que incGrreu con
forme o art ...• do Regulamento da A lfandega, 
JlOr haverem julgado os Arbitros que a quali
dade das mercadorias achadas no acto da con
ferencia da sahidu de chitas inclusas nas caixas 
Ns. 1 c 2, marca_, B- erão superiores ás 
fonstantes da ~ota, c lhe compelia a avaliaçfio 
d<' ..•. na Pauta, cuja different;a importou em 
bGOHOOO , e a multa correspondente cm-
d,.tzcntu~ e oitenta 1uil rei~ . "., . . . . . . . N '' E• "' :· ct•f; 



·IS32 
Juuw 2 Dc.si·l<'IHlou o Thcsnureiro da Alf;uHlcga F .... 

eom os YCIICimcnlt's u<'lia do llH'l U<~ .Julho 
p.p.; deduzidos na propmçi1o do rcndiuH'nto 
d., dito mcz, conforme a respeetira Folha, 
dons rontos e quatrocentos mil réis .... ::\.0 1 2: 100*000 

Dito com o salario tlc :111 Guardas avulsos l!a 
Alfundega no mrz p. p., como da Folha rts-
pecli\'a, no,eccutos milrris ..........••... '2 H00$000 

Dito r.om o salarit) dos Elllpn•gatlo.> nas Cap<:• 
tazias no dito mcz, a salwr: 

1'2 Fit•is d1~ .\rn1az,•as .•....... , .... üOOHOOO 
I <I Maudad:H'í'S .....•.•.••.....•..• :200NOO 1 

':J ?\Iarcadorrs . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . ·í ll,'jiJIIO 
RIJ Sencntes ...................... (;).o ooo 

O que tudo somma, um conto quatrocentos e 
oiteula miln~i-; como <lits Follws ......••... :~ 

Despcudcu cum os sal~u ios Lia tripol;~çiío dí• K 
(•scalcres do serviço ÚJ Alfandcga 11" nu·z 
p. p., eomo das Folhas, a saber: 

S PalrõPS. • . • . • . . • . . • . • . . • • . • . . . N 
4,-; ltt•madore:;, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

Dito eom o conecrto de C5<:alcrcs no dito mez 
de Junho, ,·o mo das Ferias •..• , . . . . . . . . . . :Y 

Dito com a Folha do cxpcúienlc 11 cargu do 
Porteiro ...........••.•.......•.•....... G 

Dito com o reparo de armazen~ e pontes como 
da Folha documentada apresentada pt>lo Por
tt,iro (ou ;\dmiuistrador das Capatazias) ... , 7 

(Assignado o Escrivão) 

Pago a F .... importanda de um rscalcr que 
se lhe comprou para o scniço úa Alfandcga, 

1: \ 8(1~000 

$ 

s 

IPm rcerhido.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g fi 

Ib. 

(.\ssignado o Escrivão) 

Importa a despeza paga neste mcz , tanto.. . . cujos 
documentos se remeLtcm ú ThL'Somar·ia. Hio, :.11 de Julho 
tle lS:l:?. 

(.\s~i:madll 1.1 T!w~omeiro) \ssignado o Escrivão) 



r ·v!;'tttmarca 
uu navio. 

·r 
lfarcas. 

B 

N. 7. 

~lodelo do ~lanifesto. 

Manifesto da carga que o navio J_:ortuguez, ... de seis
centas toneladas, de que é proprietario .... c l\lestre .... 
recebeu no porto de .... com destino para .... toraudu 
por escala no de.. . . ou em direi! ura para ... . 

~\saber: 

--Carrega--

PARA PEH:'\AMBUCO. 

A .•.. 

D Cincoentn pipas de vinho tinto de Lisboa 
"".os 1 a ã Cinco caixotes com patacas hespanholas, cada um t'Oll1 

A 
1\. os 1 a 10 

tres mil patacas a entregar a .•.. 

AB ...• ausente a ... 

--·Carrega --

C .... 

Dez caixões de chapéos de Castor, 
a entregar a ... . 

AD .... , ausente a .. ,. 

-·-carrega--

PAR.\ O RIO DE JAI'iEIRO. 

E .... 

DFG Um barril de azeite doce, de quatro em pipa, 
a entregar a .... 

ausente a .... 

--· Carrega--

G ..•• 

ti Quatro fardos de garrazcs de Compunhia, 
Quatro ditos de dito Berboim, 

a entregar a .... 
AH .... , ausente a ... 

----Carrega---
J .... 

\em marcu. Quinhcut as barras fle ferro da Succia, 
AL ..... amentc a ... 

etc c!t. rll' 



Cerlifico que n quaBtitlade de volumes , e as mat·cas e 
nu meros constantes deste Manifesto, s.'lo conformes com 
us conhecimentos que assignei; sendo em resumo todo 
o earregamento tio Navio .... de meu commando, o 
s1•guinte 

Yi~~~seb3i~~~·d~ dit~ d·; p~;·t~: ·::::: porto de minha 

Duz_entas pipas de 'inho branco de }Para Pernambuco 

Trinta fardos de fazenda de Bengala escala. 

Vinte ditos de ditas do l\la!abra ••.. f Para o Rio de Ja-
Quarenta ditos de ditas Inglezns... neiro, porto do 
etc. etc. etc............... meu deslino. 

Lis!Joa 
Assignado o l\Iestre F •... 

Eu F .... Consul do Imperio do Brasil na Cidade de .•.. 
ce•·tifico, que este Manifesto está formalizado com as 
deelarações , e solemnidades exigidas pelas Leis das 
Alfandcgas do mesmo Iwperio. Lisboa. 

Assignado o Consul F ••.. 

/Jcdarações a (a,:er pelo Mestre do navio, conforme as occw-renl:'ias 
que encontrar, e que deve enlrega,r na Al[andegn com o seu Ma
nifesto. 

Certifico que alt'm da carga acima mencionada, n·cc
bcu o IJa do de (!Ue sou Mestre, no porto de minha 
escala l'm ..•. as fazendas, c ohjeclos de que con~ta 
outro Manifesto aqui junto, c da mesma maneira for
malizado. Recife .... 

Assi!!nado o Mestre F ...• 

Certifico que no dia .... achando-me na tal ilude .... 
c Longitude ••.• falleceu o Mestre do navio .••• do qual 
cu abaixo assignado , Piloto do mesmo navio, tomei 
o commando , na conformidade da Carta de ordens 
do respectivo Proprictrrio o Sr •... 

Bordo do N:n in .... Era ut supra 

Assignadu F .... 

Certifico ()He 110 clia .... achando-me na Latitude .... 
e Longitude .•.. soll'reu o na-vio llc que sou l\lcstn·, 
um forte temporal como consta do Protesto que fiz, 
po1· cujo trmporal fui obrigado a. alijar os seguintes 
,-olumcs da carga do mesmo nano. 

AP Dez fardos de fazendas de Bengala n. os 4, 5, 8, nuo 
se podendo tomar os Illll~leros dos ou.t.ros. 

n Dez fardos de fazendas m~Jezas, CUJOS nmnrros se 
nil.o tomárão. etc. etc. rtc. 

Uorllo Era ut supra 

.Assignado u ~.Iestrc F 



Lt't·tíilco qnl: nu dia., .. ::~rhawlo me u:~ Latitndt> .. . 
1• Longitude .... fui o naYio do meu commando ... . 
atacado por um Pirata, á cnja força se nfio pôde resis
tir, como consta do re~pectivo Protesto qne fiz, o qual 
Pirata roulJou da carga do mesmo nayio os seguintes 
volumes. 

llm barril de ozeitc doce . ) Quando fUI' pe::;sivcllomar 
Dez pipas de vinho ...•.. I nota. 

rl.e. etc. etc. 

nm·tlo .... Era ut supra 

Assígnado o l\Icstre F. ... 

n, 1'/riUI,:ú,·s IJIIC n ,}Jcstre riu nr1vio dc1:c fr,:cr na Alfrmdt~fJa arnul•? 

JJUI/tliiiOI(OS. 

Arranjos do 
naviu. 

da cntí'ada, a saber: 

CPrtifico rtne no porto rlc •... do qw1l segui \iagem 
para .... com c~cala por. . . . cmbat·eát·;lo eomo pas~a
g.·iro~. no navio .... flo mru commaudo 

l'.\lU l'FH~.UlBCCO. 

J nomin~os. l PiiS~agairos !li> 
Com seis l•ahus de f;u:!n. l Joaqui_m .. l n·. 

r .\ntcmtn ... l 

1',\H.\ e 1:[() !li' .. lANE!I\11. 

i 1>lll lo h 1ll. 1 Lui;.. · l 
' . ll:" i H.~ ..••.. I .r(\~··' .. I 

Assi!-íuadn o .\lestre F .... 

~;oilrc~alrnlrs que se adtão a bordo do navio, Yiutltl 
.!e l.i~hoa, c r!legado a este porto em •... 

Vinte br1rricas de biscouto com .... arrobas •.•. 
Dczaseis banís de carne ~algada, com .... anobas 
Trinta peças de lona da Russia. 
Viute ditas de cabos de Cairo de dill'erentcs bitolas 

Hio de Janeil'o .... 

Assiguado o Mestre F .... 
X. R. O Mestre fará pela fúrma acima mencionada todas a~ mai~ 

r~,•claraciíe~ q•n• <"Xigirer!! a~ eircurn~tnnri;1s, ou wcurrcnria~ di! 'iag<'ln 
1· !'Sralâ~. 



MODI~LO N. 8~ 

Pela prcscnlc Procuração bastante, dou todos os 
! 1oderes necessarios ao Sr. F .... (ou ao· n1eu Cai
x.dro F .... ) para despachar, como se eu proprio 
~'asse, na Alfandega desta Cidade, todas as merca
dorias de minha conta, ou á minha ordem. Rio .... 

F .... 



MODELO N. 9. 
De uma nota detlois de feito o ~espacho. 
Ao Feitor F .••• 

(Appcllido do Jnspcctor.) RIO 2 DE JULHO DE 1832. 

Despacha F •.. 
o seguinte vindo de .... 

• :23 de Maio de 1832. (2) no 13ergantim •••. 
Armazem N. 4. em ••.• 

N.L 

entrado 

(O Esrript. F.) 
(Appcllhlo do Escr.) 

C 8 fardos de n. 1 a 8 com 640 peças 
seiscentas e quarenta peças 

de zuartcs finos de .... até 24 
covados-Peça a 4$800.... 3:072$000 

Autorizo ao meu caixeiro F .... 

·Data <la <'ntrada da nwr
catlot ia 1w urmazem, 

para f<tzer este despacho 
F .... (a assignatura do dono, 

ou consignatario.) 

Conferem as mercadorias com 
a Nota, e tem na Pauta os pre
ços que lancei na columna. 

(Assignado o Feitor). 

Conferem os prccos com os da 
Pauta, c i111porta o valor to
tal das mercadorias em tres 
('Ontos e setenta c dous mil 
réis, c deve pagar, a saber: 

Direitos de 15 °/o .... 460SSOO 
Expediente 1 f'2"io·· 46$080 
Armazenagem 1 mez. 3$840 

(Assignado o Escriplurario). 

Confere o calculo, c dnc pa
gar <tuinhentos c ciPz mil 
setecentos e vinte réis, 3 de 
.Julho de 1832. (Assignado o 
Escripturario. 

Hcccbi. (:\ssignatlo o TIH•sou
rciru:. 

Lançado o 11 .... do I in-o 1. 0 

4 de Julho de 1832. (Assi-· 
gnndo o Esrriv., ou Esrript. 
que lançou.) 

Conferidas as mercadorias qut• 
Silhirão da Alfandcga. 6 dt• 
Julho de 1832. Assignn o 
Conferente). 

Sahidas no Livro !Mestre. (As
sigua o Escrípturario.) 

Idem no I.irro (]o :umal(m JL 4· 

;,J O!i7~ü 



1\II()DELO N. tO. 

. 1wwcn Bom Fún. 

De uma c~uta de guia. 

F. 
lnspector da Alfandegado Rio de Janeiro 

faço saher que despachou nesta Alfandega F .•• 

em. . . . de •••. de 1832 as seguintes mercadorias 
das marcas á margem que remette para o porto 
de. . . . pela suma c a. . . • a ordem .•.. ; a saber : 
Vindas de ... . 
i'\ o bergantim ... . 
Entrado em •.•. 

PR- 4 Quatro barricas com (H) vinte e quatro arrobaB 
de farinha de trigo 
Vindas de .••• 
no Bcrgantim .•.• 
entrado em .... 

6 Seis pacotes de panno de algodão com (200) 
duzentas peças 

ltl- De que pagou os competentes direito!! de con
sumo pela avaliação da Pauta, como fez certo o 
Escrivão da Alfandega por nota extrahida do des
pacho N ...• 

E por verdade mandei passar a presente por mim 
assignada c sellada com o sello desta Alfandega. 

Alfandegado Hio de Janeiro •... de .•.. de ...• 
F .... 
Esrrivão da Alf. a snhsrrrvi. 

0 lnspector . 

. \ssignado F .... 

N. B. No ycrso desta Guia se lançará a seguinte 
nota- Fica averbada esta Guia no competente des
pacho N •... 

(Rubrica do Escriptnrario que aycrbou.) 

N. B. Quando pot· impedimento do Inspcctor 
assignar oufrrm, dirá -

Pelo Tnspeetor 

; \ ssign:ulo F. . ,l 



liODEL() 1~. t ·1. 

na t~t·mo de assignanle. 

Au~ lanlos de lnl mez c anno, compareceu peranl(\ 
u lnspector desta Alfandega F .... , c de mim Escrivão 
• lo lia abaixo nomeado, o negocü:mte desta praça J.1, ••• , 
requerendo ser assignante da mesma Alfandega, e 
gozar como tal da espera de trcs e seis mczes no 
pagamento dos direitos das mercadorias que por sua 
conta e consignação despachar, obrigando-se a sa
tisfazer pontualmente os bilhetes que para esse fim 
sobro ellA sacar o l~scrivão da A1fandega, tudo na 
''.Oilformidade do quo dispõe 3.S Leis o Begulamentos 
a este respeito; o apresentou neste acto como fiador 
· ~ principal pagador dos ditos bilhetes a F .... , nego
r_>iante desta praça (ou proprietario nesta cidade), 
que assim o declarou. E aunuindo o dito Inspector 
:t tudo o referido, assignúrào o presente termo. E eu 
F .... , Escrivão da Alfandcga o escrevi (ou subscrevi), 

\Appellido do lnspeetor' 

(Assignatura do ,bsiguante.) 



I\IIODEL() N. t 2. 

Uc um bilhete sobre assignantc da ,\llhndc~a. 

ns. 
P1·rmio 

O Senhor .Fulano.... pagarú no dia .... de .... 

1jt~ •••• <l tllltlntia de .... f)Ltc é rtlel(ldc da. irril)OI'-

1 'llH.:ia dos direitos do 15 por cento, c.... do 

premio, e no dia .... de .... do corrente lho fica 

;1honada no Livro respectivo. (H i o).. . . de .... 

de 1 t-)3 .•• 

O EscriYüo da :\lesa Urande 

~\ssignado-1'' ...• 



Hdad\l ,{os ililüelcs sohi'C os assignaates Üil Alfantlcga dJ Hio dt~ 
.r.;neit·a pelos dircitil:' tk nwt·~ado~·ias qnc dcsrachürbo no nwz de 
.hneit•o proxima p:mado ( Oii corrente) qtw remeti c ;í Theso:muia de 
PfiZenda Pnhlica desi:1 Provi:1cia o ThesrHII'Cit•a da Alfandnga F .... 

A :a'Jer: 

f 

I 
,\ YE\'CEH Im ABntL. . \ YENCEI\ E\( .JULHO • 

i TUT.\ llOS 
/~---~----------- ---------A....---.._ I BIL!IE1TS. ,\SS!i;~:.\ 'iTFS i 

I Direitos. I 1/2 }l(!l' Direitos. 1(1. por 

I ceu,to. cento. 
I' i 

C ....... --. I 
I I R3~. i 
i 

I 7 80S70i 1 g'210 80$i03 2$4~1 

I 
Fuão ....... 13'fS024 '2$024 t:H$9H ~$048 

I 
!) FuJo •...... :l'nn:n.'l 1,)910 327837f> !lS82t I 

I I Fniio ...... :l'2S$800 489:32 328$800 9$861 1 

I 1l Fuão ....... [Jl$8í0 8777 ól$840 1$5!•''1 

li 
I 
I Fufío ....... 57$960 $869 578960 1S73S 
I 13 Fnão ....... 109~~002 1$635 109$002 3$~70 

I ---- --- -----
32S7171 I L. I 1:090$605 163357 I: 090Sfi0 11 

I 

Somma dos dir·eitos.~..................... . 2: 181H20\l 
Prrmio..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49$07 t1 

Hi•1 de Jauoiro, :)! tl~ .laneiro.de 1~::·2. 

F .... 
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t 

Obset"\·açõe~. 

(; !uspcetor F.. . • . . f0i nom.:i.luú por lJerrt'ln de ..• de ..... d<~ 183:3, registratlo a f1. do L 1. u de Hcj;;ístro rlr.•ta :\ Jfandr;;:;;. 

Tomcm posse c rrestou jurameutu em .... eoruo d<J Termo a li .... do L. respectivo. 

T1•ve licença do Tribunal du TiF~:,ouru pu r Proyis<io de. 

~cus ncgocios, P. principiou a ter elleit •• ern. 

rl('U Pill'ÍP de dnf•[lff• f'nt., FallecPu t•m. 

J:t'!JÍstratla n 11. d·J L. rcspcclho, sem vencimento~ para tr;~t;n ·.'1 



-··~...-,1"'""""'"'~_.:~. ~~..,;.,.,""l .• ·:..>li""-'-'- -·~~!<.:.11'. ·«:'t't -· -· -·· - .. -

.;·":> 
_,., 

i 
11.:Ll10 DE 183.3. l 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ~i 28 29 30 31' 

------------------------------~ Jnspector F ••......•••••.•• _9 ______________________________ 

1

1 

Escrirão F.................. 9 
. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

Thesoure1ro F. . .. . . . • . .. . • • 9 ih_ j 

1. 0 Escripturario F ...•••••. F - - - - - - - - - - - - - - - - - :-- - - - - - - - - - -- - -, 

n ~~·== D = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~~· l·......... D 
--------------------------------I 2· 0 

)) F ......... , 9 
I ---I-I-I-I-I-I-I-I-1-I-I-I-1-I-I-1-I-1-I-1-I-I-l-l-l-1-1-1-1-•-
l » F......... 9 
1-------
, Guarda-mór F .•••.••.•..•• I 9 

---·-·-·-·-l-l-l-l-1-l-l-l-1-1-1-l-1-1-l-1-1_1_!_1-1-•-·-·-·-l-

Escriv~ Entrada F •• ·_:_:_:_:I D = = = = = = = = = = ·= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ] 
reitor F •....••••.••..••.• , 9 ij2 ______________________________ t 

)) F ................. . 
11 

Conferente F ••••••••••.• ···'=I=I=I=I=I=I=I=I=I=I=I=I=I=IJ=I=I=I=I=I=I=I=I=I~I=I=I=I=I=I=l 
Amanucnse F ••...•.....•.. 

11 l--l-l-l-l-l-l-l-1-l-l-l-l-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-l-l_l-1-' 
)) F ............. . I 

---·-·-·-l-t-l-·-·-·-·-l-l-l-1-1-J-1-I-1-I-1_1_1_1-t- _,_,_,_,_i 
Porteiro F •.•..•.•..••..••• 

Guarda do numero F •..••••• 
-•-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-l_J-1-1-1-I 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1-1-1 1---!-1-1-1-1-1-1-
>> F ••...•. 

1 
~ 

~ 

:I 
1 

:) 

1 
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lllappa para a organização das .&lfandet;as. 

RIO 
DE JANEIRO. 

2 °/o da ren
da dividi
dos em60 
partes. 

Inspector • • • • • • . • • • . • • • . • . • 1 
Ajudante.................. 1 
Escrivão................... 1 
Escripturarios Ajudantes, t.os 5 
Ditos ~.os, •••••••••• ,...... 4 
Thesoureiro • . • • . . • • . . . • • • • • 1 
Fiel........................ 1 
Escrivão de Entrada e Descarga 1 
Ajudante................ • . 1 
Guarda-mór................ 1 
Ajudante . . • • . • • . . . . • . . . . . . 11 
Feitores e Conferentes ....... lO 
Conferentes de fóra..... . . . . 2 
Porteiro • • . • • • • • • • . • • . . . . . . 1 

4 partes 
2 
3 1 .,4 
1 
2 1'2 
1f2 
2 1/4 
'112 
3 
1 'h 
2 
1 1 /t, 
1 1f4 

Ajndantr •.•••••..•.•.••...••••..•.•. 
Amanuenses . . • . • • . . . . . . • • . 6 { 1; 

Guardas de numero. . . . . • . . . 6 f 2 
Contractador das Capatazias.. 1 •••••••• 
Fieis....................... . • 600H 
Guardas ayulsos............ . • 400~ 

(Dec. de 20 de Setembro de 1834.) 

• 
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Rio Gran-1 Porto 
de e S. Alegre. 
José do 
Norte. 

~ ~ 3 I 
r:.3 S . Fortaleza A?·acaty. Santos. Pctrana- r-: 

11
-< ú'1 , ... ~ 

;; :2 -~ gua. f3 .. :- r 

00 ~ ~""r;; s = li 
1 - ti 1j2 8008 1 2:400S 1 2:000$ 1 2:0008 1 1:4008 1 1:2008 1 1:2008 1 1:200~ 1 1:2008 1 t:oooa 1 SOOH: 

111 8008 o o • o o • • • • o o • o o • o 1 1! 400$ 1 

1 1 üOO$ J 1:4008 1 1:200$ 1 1:2008 1 I: 200$ J R008 l 8008 1 80011 1 800$ 1 8008 1 tiL (I$ 11 
3 I 200$ i> 1:000$ 'l 700$ 3 700$ 1 700$ 2 600$ 2 6008 1 GOOf; 2 üOOfj l 600!1 2 .'t(\:J;; )! 
4/1 000$ 3 800fl 3 500# bOO$ .

1 
I LOOS :2 400H 2 400,4 2 400$ 2 400~ 2 4008 1 :;oc:~ ,f 

1 i 1 6008 1 I: 4008 I 1: OOOfi soos I I 800$ 1 800$ 1 8008 1 5008 1 80tl8 1 500$ 1 üOOg .~ 
.. i...... . . .... .. .. . .. . .. 400Rj . ~~ 
1:,1:100S 1 l:WO$ 11:001.lp.' 700.~1 l 700~ 1 7.00,~ .. • 11 790$ 1 5001) 1 700;.; I 5ü.'OS 1 500!;.' !·I 
1' 3008 1 800R 1 700S 500~ I I 
1it:6oos 1 1:600H 1 1::2oos 1:2or.s 1 soofi' 1 soo# 1 800SI 1- :;oos 1 sons 1 5oot 1 ~OOH ,, 
1 1 9oos 1 9oos 1 soo;; ~oos !l 
s:t:4008 7 1:2008 5 800$ 8008 ~ 8008 3 LOOH 2j 600$ 2 6008 2 600S 2 6üOS ~~ 4508 :i 

I I I J li' 1:000$ 1 800$. 1 o OOH 1 600.~ 

1

1 500S 1 500$ 1 500$ 1 í.OOS 1 GOOS 1 4001; I~ .. 400.~ 
1
l 

· ~ .. 6óôs ·i · · 6ôi~~· · · • · · · · · 1 5008 
I :! 

si 5_ons G 5008 4 450$ 6 1son' 2 450~ 3 350~ 3 35usl 2 3508 3 3508 2 35osiJ. 2' ~~r~ ' 
li ..•.•• 1 •.••.. 1 ...... 2 ..•.. ,1 ...... 1 <•···· 111 

•••••• 1 •····· 1 ••·•·· 1 ' 1 "1'0'" '''O" 4"l)IJ "l'· 4'·('~ "'()·' 3r.{}" 3r0'' .,,,,.. .,.0'' '·:~o· 
• •' uI 11 • • ;yo i' • • i.l g • • '<J 'K I. 'I ·" '" . • ,,.., ,. • 'I iJ P • • J .~ • • '-'•''J!:i . • v,) ''i· • <.J .~ 
.• i 4008 • 400~ . . 400$ .• i 400~ I . . 400$ . . 350$, •• 

1 
250$ i . 250~ . . 250$ • . 250~ . . 200$ 

I t I I 

Antonio Pinto Chichorí 1 o da Gmna. 
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DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE ~ 834. 

Rectifica um equivoco no art. 1.0 do exemplar impr0SSQ da 
Resolução de 3 de Agosto de 1833. 

Notando-se uma consideravel lacuna no art. 1.e 
do exemplar impresso da Resolução n.o 19, datada 
de 5 de Agosto do anno passado: a Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, Ha por 
bem Declarar que o período concebido nestes termos 
-400$000 para a de meninas nas Villas do Sobral, 
Aracaty e Icó-deve ser substituído ·pelo seguinte 
-de 400S para a de meninos e de 300$ para a de me
ninas nas Villas do Sobral, Aracaty e Icó. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido· e expeça os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em seis de Outubro de 
mil oitocentos trinta e quatro, decimo terceiro da 
Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO M ONIZ. 

Antonio Pinto Chiohorro da Garlta . 

..... 

DECRETO DE ~ 3 DE 'OUTUBRO DE i 834. 

Ot·dena que os Juizes nos despachos de }>ronuncia declarem 
sempre a natureza dos delictos por que forem os réos pro
nunciados. 

Competindo aos Juizes de Direito, pelo Codigo do 
Processo Criminal, conhecer ~or appellação das con
cessões ou denegações das fianças pelos Juizes de 
Paz, bem como se as pronuncias obrigão os réos 
~1 livramento simples, ou se tambem a prisão, e 
convindo facilitar por todos os meios o conheci
rnento de taes recursos, e remover os embaraços, 
q~e se tem _já experimenl3J.dO pela falta de decl~ra
í;ao dos crunes que derao causa ás pronuncias: 



a Regencia Permanente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro li Ha por bem Ordenar, que d'ora 
em .diante os Juizes, nos seus despachos de pro
nuncias, declarem sempre a natureza dos delictos 
por que forem pronuncwdos os réos. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. l)alacio do Hio de 
Janeiro em treze de Outubro de mil oitocentos trinta 
e quatro, decimo terceiro da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

A~cr•eliano de SoHza e Oliveira Coutinho. 

-----
DECRETO DE '17 DE OUTUBRO DE 1834. 

Marca o prazo em que deve findar a substituição das notas 
do velho padrão. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dorn 
Pedro II, autorizada pela Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa mandada executar por Decreto de 
3 do corrente, Ha por bmn determinar que as notas 
do velho padrão continuem a ser substituídas pelas 
do novo padrão até o ultimo dia do mez de Fevereiro 
de 1835. 

l\Ianoel do Nascimento Castro e Silva, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar con1 
os despachos neeessarios. Palacio elo Hio de Janeiro 
em dezasete de Outubro de mil oitocentos trinta e 
qua~ro, decimo terceiro da Independencia c tlo Im
peno. 

FRANCISCO DE .LIMA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO 1\IONIZ. 
J:fanoel do Nascimento Casb·o e Sih:a. 
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DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1834. 

1\farca os limites da Freguezia de Nossa· Senhora da Gloria 
do :Município da Côrte. 

A. Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li, mn execução do art. 1. o do Decreto 
de 29 de Agosto passado, qhle s~nccionou a Reso
lu~ão da Assembléa Geral. de 30 de Julho, Ha"por 
hem que a nova~Freguezm de Nossa Senhora da 
Gloria, desmembrada da de S. José, tenha por limites 
todo o districto comprehendido entre os actuaes da 
Freguezia da Lagôa de- Roclrigo de Freitas e o becco 
do Imperio da Lapa, tirada por este becco do lado 
lia Gloria uma linha. desde o canto do Passeio Pu
blico, pela parte do mar até o alto do morro de 
Santa Therezà, junto ao aqueducto da Carioca. 

·Aureliano de Souzt\ e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio ele 
Janeiro em trinta de Outubro de mil oitocentos trinta 
e quatro, decimo terceiro da lndependencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SIL,~A. 

JOÃO BRAULIO ~IONIZ. • 

Aureliano de Souza e Oliveira Cuutinllo. 

---.1/1 

CARTA BlPEHIAL DE 6 DE NOVEMBRO DE ~1834.. 

, Concede a .José Estevão Gronflona privilegio exclusivo poe :10 
annos pa:'a o fabrico de gelo artificial,_ por meio de uma 
machina que melhorou. · · ·· ·-

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II Faz saber aos que este Decreto virem, 
que, Att~ndendendo ao que lhe representou José 
Estevão Grondona, e em virtude da Carta de tei 
de 28 de Agosto de 1830, Ha p~)r bem, tendo ouvido 
o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zeüda Nacional, conceder ao sobredilo José Estevão 
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Grandona, por tempo de 'I O annos, o privilegio exclu
sivo para o fabrico de gelo por meio da machina 
que melhorou, ficando no gozo das garantias, e su
jeito ás clausulas e condições expressadas na mesma 
lei. E para flrmeza de tudo o que dito é, lhe mandou 
dar esta Carta assignada pela mesma Regencia, e 
sellada com o sello das Armas do Imperio. 

Dada no Palacio no Rio de Janeiro aos seis dias 
do ·mez de Novembro de mil oitocentos trinta e qua
tro, decirno terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LniA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

Ca'i·ta pela qual Vossa ftfagestade Imperial Ha 
pm~ bern, conceder, pelo tempo ele 1 O annos, a I os é 
Estevão Grandona privilegio exclusivo para o 
fabrico de gelo por 1neio da n~achina' que me
lhorou, corn as clausulas aci,ma expressadas. 

Para Vossa Magestade Imperial ver . 

.Joaquim José Lopes a fez. 

····-
DECRETO DE 6 N"OVE~IHRO DE 183i. 

Ordena que os Escrivães da Coroa c Fazenda eQntinuem a es
crever como se praticava antes da publicação do Codigo do 
Processo Criminal. 

Represenlando o Conselheiro Procurador da Coroa, 
Soberania e Fazenda Nacional, os embaraços e es
torvos que resultá o de acharem -se as causas per
tencentes á Corôa e Fazenda, depois da publicação 
do Codigo do Processo Criminal, distribuídas pelos 
vinte e dous Escrivães actualmente existentes nesta 
Côrte, e que torna por isso impraticavel que um 
só solicitador, no meio de uma tal multidão de 
Cartorios espalhados por todas as partes da Cidade, 
possa tce crn dia, com a uecessaria exactidáo a 
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noticia dos ternws delles, para lhes communicar, 
a fim de poder dar-lhes o respectivo e conveniente 
andamento ; e querendo a Regencia Permanente em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li re
rnover taes inconvenientes, e facilitar os n1eios de 
mais prompta fiscalização e conclusão de taes 
causas, Ha por bem ordenar, emquanto o Corpo 
Legislativo não dá a tal respeito as convenientes 
providencias, que os Escrivães da Corôa e Fazenda 
desta Cidade continuem a escrever em todos os 
Feitos, relativos a seus officios, privativamente, como 
se praticava antes da publicação do Codigo do Pro
eesso Criminal e disposição provisoria ácerca da 
administração da justiça civil, sem entrarem porén1 
perante a Helação en1 concurso corn os Escrivães 
das A~pellacões, e escrevendo sómente nos Feitos 
que dantes "'escrevião perante a mesma Relação. ~ 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assin1 entendido e faça executar. Palacio do Rio 
·de Janeiro em seis de Novembro de mil oitocentos 
trinta e quatro decimo terceiro rla Jndependeneia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SIJ.V,\ • 

.JOÃO BRAUUO MONlZ. 

Aureliano de Souza e Olit,eú~a Couttn Jw. 

" ....._. ..... -

DECRETO DE ·1 't DE NOYE~IRRO DF. 18:H:. 

concede a Guilherme Kopke privilegio exclusivo por 10 annos 
para a navegação por meio de barcos a vapor nos rios das 
Ydhas e de S. Francisco. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11, Attendendo ao que lhe representou Gui
lherme Kopke , Ha por bmn conceder-lhe o pri
vilegio exclusivo da naveg·ação por barcos de vapor 
no rio das Velhas, e no de~.: Francisco, por ~spaço 
de ~o annos, quP eon1eçarao a correr do dw. em 
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que tiver principio a 1nencionada navegação, de
baixo, porém, das condições que acompanhàQ o pre
sente Decreto, assignadas por Antonio Pmto Chichorro 
da Gama, Ministro e Secretario de Estado dos N e
go cios do Imperio, que assim o tenha entendido 
e faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatorze 'de Novetnbro de 
mil oitocentos trinta e quatro, decimo terceiro da 
Independencia e do Imperio. 

FnAN'clsco DE LniA E SitV A. 

JOÃO BRAULJO MONIZ. 

Antonio Pinto Clúehorro da Ga'ma. 

· Cosdições .eom que se concetle a Guilherme Jiopke o pri
vilegio exclusivo da navegação por barcos de vapot• no 
rio das Velluts, e no de S. ·Ft•ancisco, e a que se t•c
fei>e o Dec:reto da data de l10je. 

La Os pontos da navegação dos bareos de vapor, 
hem como os períodos das suas viagens, e os precos 
dos fretes, e passagens para cada um delles, sei~üo 
1ixados mn uma tabella, c communieados aos Pre
sidentes das Províncias, a que póde interessar a 
mesma navegação, dous mezes antes desta se 
pôr em pratica; a fim de lhes darem toda a pu
blicidade. 

2.a Uma vez estabelecidos os pontos, períodos e 
preços de que trata a condição antecedente, não po
derão ser mais alterados sem autorização do Governo 
Geral, a vista de motivos taes, que evidentemente 
nwstrarem a impossibilidade da continuação da en1-
preza, quando a indicada alteração se não conceder, 
:;3 esta tiver por objecto reduzir os preços r será desde ( 
~ogo posta em pratica, e communicada depois aos 
i' residentes das Províncias . 

. 3. a o emprebendedor estabelecerá dentro de dous 
annos, contados desta data, a navegação por barcos 
de vapor para todos os pontos da sua empreza. 
Aquelles para os quaes uão realizar dentro deste 
prazo, ou a que, depois de estabelecida, deixar de 
ll' dentro de um anno. metade das vezes que se 
acharem marcadas, não ·se provando sinistro, ou 
outro inconveniente de forca,maior, considerar-se-háo 
desligados do presente phvilegio. · 
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4. a Os barcos de vapor darão passagem gratuita 
para os pontos da sua navegação aos estafetas d~s 
correios, e ás paradas extraordinarias, que as au
toridades tiverem de enviar, e ás mais pessoas em 
serviço ; e da mesma sorte conduziráõ quaesquer 
generos, e petrechos da Nação, uma vez que o seu 
peso não exceda em cada viagem a 20 arrobas. O 
frete do excesso será pago pela tabella de que trata 
a condição primeira. 

5. a O emprehendedor afiançará na Thesouraria da 
Província de l\iinas Geraes o exposto nas presentes 
condições, antes desta navngação se pôr em pratica, 
e ficará sujeito ás Leis e Regulamentos administrativos 
e policiaes, e ao pagamento dos direitos que se achão 
estabelecidos, ou no futu 1·o se estabelecerem sobre 
o objecto da sua cmpreza. 

Palacio do Rio de Janeiro ern 1 ~ de Novembro 
·de 1834. 

Antonio Pinto Chichôrro da Gama. 

DECRETO A DE H. DE NOVEMBRO DE 1834. 

:lU arca as gratificações que os Empregados do Correio Geral da 
Côrte devem perceber em virtude da autorização dada ao Go
verno pela Assembléa Geral Legislativa. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dmn 
Pedro li, em vista da Resolução de 1 O do mez pas
sado, Ha por bem conceder aos Empregados do 
Correio Geral desta Côrte, a titulo de gratificação, o 
augmento constante da relação inclusa, assignada 
por Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que 
assim o tenha entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Novembro de mil oitocentos trinta 
e quatro, decimo terceiro da Independencia e do 
Imperio. 

}{RANCISCO DE LIMA E SILVA . 
.T OÃO BRAULlO MONIZ. 

Antonio Pinto Chichof·ro da Gmna. 
UHS DE 1834. PARTE 11. 25 
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Ta•eUa_dos: actoaes veneimentoa e do augmento eonce
dido aos Emprecrados de Correio Geral desta Côrte pelo 
Decreto da data de hoJe. 

EMPREGOS, 

I 
VENCIMENTOS 

AUGl\l.ENTO. I TOTAL. ACTUAES. 

Adminiitrador ..•• 1:2008000 sooaooo 2:0009000 I 
Ajudante ••..•••.• 8008000 400$000 1:2oogooo 
Contador .••.••... 8008000 400H009 l :2008000 
Thesoureiro ....•. 7208000 480~000 1:2006000 
Officiaes papelistas) 
cada um ......... 600$000 300$000 9008000 

Praticantes, cada 
um ..•••••••.••. 360SOOO ~40$000 66oaooo 

Porteiro .••...•.• 600$000 200$000 800~000 
Agente do mar .... 
Correios de officios, 

292$000 1588000 4508000 

cada un1 •.•.•.•. 2928000 58$000 350$000 
Correios de porta, 

cada un1 •••.•.• 233$600 66$400 3008000 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Novembro de 1834.-Antomo 
P·into Chichorro da Gama. 

DECRETO DE 1 ;; DE NOVE~IBRO DE 1834. 

Rectifica um equivoco da Lei de 3 de Outubro do corrente anno. 

Tendo-se publicado a Lei de 3 de Outubro do cor
rente anno con1 uma equivocação no paragrapho 
dez cto artigo quinto, onde se e~crevera- ou a uma 
só Camara -,a Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II Ha por bem Declarar que 
aquelle periodo deve ser substituicto pelo seguinte 
-ou a uma só Comarca.-

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despach,os 
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necessarios. Palacio do Ria de Janeiro em quinze 
de Novembro de mil oitocentos trinta e quatro, de cimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E S!LVA. 

JOÃO BRAULIO l\iONIZ. 

Antonio Pinto Chichon·o ela Gama. 

- - ISI-

DECRETO DE 't 1 DE NOVE~IHRO DE ~183L 

.Manda organizar as Alfamlcgas de conformidade com o mappa 
que acompanha o presente Decreto. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
l)edro li Ha por bem que as Alfandegas do Imperio 
se organizem provisoriamente pelo mappa que com 
este baixa, assignado por Manoel do Nascimento 
Castro e Silva, do Conselho de Sua Magestade o Im
})erador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da :Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional; ficando de nenhum effeito o que 
acompanhou o Decreto e Regui~IT?-ento de 20 de ~e
temhro deste anno. O mesmo M1mstro o tenha ass1n1 
entendido e expeça as ordens necessarias para sua 
execução. Pala cio do Rio de Janeiro em dezasete de 
~ovemhro de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independencia e do Imperio. 

FRANCiSCO DE LBIA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONlZ • 

... l:fanoel do Nascirnento Castro e Silva. 
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.\. quota dos por cento dos Empregados das Alfandegas que pelo art .. 2." do Regulamento serve:n tambcm de Admiuistra1~ão de Mesas de Diversas Rendas, é deduzida daquellas rendas que são proprias sómente ck 

Alfanlk·ga, CQmpt·ehendidas no modelo n.o 4 do dito Regulamento, á que se addiccionará a taxa do sello dos despachos, c nada se deduzirii da renda arrecadada pela Mesa de Diversas Rendas. 
:'\:1 .:-: Alfaudegas em que n1lo tiver Thesoureiro, servirá de Thesom·ciro o Inspector; e ~a Alfandega da Villa de S. José do NorLe o Ajudante do 1t!spector serviril de Thesonreiro. 

I!;; Escripturarios serviráõ de Escrivão da Descarga, de Guarda-mór, e de :Feitores, aonde nflo os houver; e o Porteiro de Conrerente, e Administrador das Capatazias. 

Rio de Janeiro em 17 de Novembro de l83L- Jlanoel do NascTmento Castro e SilM. 

(Doc. de 17 de Novembro de 1834.} 

., 
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DECRETO A DE ,17 DE ~0\'E,\lBRO DE 183L 

netcrmína que o provimento dos Empregados das Mesas de Di
versas Rendas seja feito na conformidade do additamento ao 
Ilegulamento de 20 de Setemht·o de 1832 e outros. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II, Ha por bem que os E1npregados das Mesas 
de Diversas Rendas do lmperio sejão nomeados, pro
vidos e demitticlos da mesma maneira por que o são 
os das Alfandegas, na fórma dos arts. 5.0 do addita
mento de 23 de Agosto de 1832, 7. 0

, '1·1, 17 e 19 do 
Begulamento de 20 de Setembro deste anno, ficando 
sen1 efieito nesta parte os arts. 7. o e 9. o do Regula
mento de 2.6 de Março de 1833. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da .Fuzenda, e Presidente du 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim 
entendido e faça_' executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezasete de 
Novembro de rnil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA • 

.ToÁo BRAUI..Io Mol\llz. 
f 

illanoel do flascimento Castr·o e S-ilva. 

DECRETO DE 25 IJE ~OVE~IBRO DE ·183-L 

Ordena que a Thcsouraría tia Proviucia do lHo de Janeiro pas~e 
para a capital da mesma l'rovincia, e dando providencias a 
respeito ela escripturação e arrecadação das rcnuas do Muni
cipio, que era feito pela dita repartição . 

. \ Hegencia em Nome tlu Imperador o Senhor Dom 
PNlro li, para o fim ue dar inteira execução á Lei 
da Reforma de 11 ~ de Agosto do corrente, nt~ parte 
relativa ú organização das Repartições de Fazenda 
\acionai. exig·idas pela separação que u mesmc:t tei 

• + 
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faz do 1\lunicipio e Provincia do Rio de Janeiro, De
creta provisoriamente o seguinte: 

Art. L., A Thesouraria da Província qo Rio de Ja
neiro pas~rá para a Ciq>ital da dita Provineia, e prin
cipiara a e:xercer alli as suas funcções do f. o de Janeiro 
de ~ 835 em diante. 

Art. 2. o As attribuições da Thesouraria Proviooial, 
pelo que perten.ê.e ao MuniçiQio e Cidade ·do Rio de 
Janeiro,_pa~~ão para o Trihunal do The~ouro Publico 
Nacional, daquella época.em diante .•. 

Art. 3. 0 A.s Rendas.e Despezas do Município e Ci
dade: d,o Rio. de Janeiro serão escripturadãs e pro
cessadas na Contadoria Geral de Revisão. 

1\rt. 4. 0 O Thesoureiro Geral d(} Thesouro Publico 
N acionai ficará recebendo das estações subalternas 
as Rendas Publicas do Município e Cidade do Rio de 
Janeiro, ~ fazendo as despezas que lhe forem rela
tivas,. e gue esta vão a seu cargo Gomo Thesoureiro 
da Thesouraria Provincial. 

Art. 5.• úrganizar-se-ha nesta Côrte uma Adminis
tração que se denominará- Recebedoria das Rendas 
do- Municjpio -, pela qual se f~rá a arrecaqação das 
Rendas d'eque trata Q art. 36, § 1 . ., da Lel a e 3 de 
Outubro do ·coneníe, (j das que fôr conveniente en
carregar-lhe. 

Art. 6. o Tirar-se-hão da Thesouraria Provineial os 
Empregados que pela nova organização se tornão alli 
desnecessariDs, para terem· exercício na Contadoria 
Geral de R'evisão, e na nova Recebedoria e Adminis-
tt·ação de Rendas. · 

Art. 7. o A Thesouraria dos ordenados e addições 
nliudas que faz parte da Thesouraria da Província, 
fica desannexada desta, e considerada como Repar
tição do Thesouro Publico NaCional. 

O Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, expedirá os Regulamentos e Ordens 
necessaria$ para ~xecu,ção do presente Decreto. 
Palacio do Rio de Janeiro etn vinte cinco· de Novem
bro de mil oitocentos trinta e quatro, decimo terceiro 
da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LlMA E SILVA. 

JOÃO BRAULlO MONIZ. 

·ilfanoel do Nascimento Castro e Síltv". 
I!!IHt'e-~-
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DECRETO DE 9 DE DEZEllBRO DE 1834. 

Manda ·passar da C aba da Amort'iza~ão nara o 'l'hesourQ Publico 
Nacional o .Cofre clô~ DepOSiteis Pubticos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro n,· para exeeução do art. ·~.o da Lei de 1 o de 
Outubro de 4633, Decreta o segúinte: · 

Art. 1.0 o Coiire :â0s DepositoS Publiêosdesta Ci
dade, com os Livros de sua escripturaçãb , e docu
mentos .relativos, passàrá da Caixa da Amortização 
para o 'Fhes~UTO Publico N~eional1 e ficar_á a carg:o 
do Tbesourmro Geral, debauo da tnspecçao do Tri-
bunal ào m€S11lo'Thesooro.· · 

Art. i. 0
- Até o fim do corrente mez se dará balanço 

a este eofre, em presença do Thesoureiro Geral e 
dos ?CtuaeB cl:f!W.Outarios d,e~le, para começar o r~s
pecttvo expedrente no prinCipiO· dd mez de Janeiro 
proximo futuro. 

Art<. 3.;0 Além· do~ cofre O'eral haverá um cofre filial 
a eat.@O do actu3'l!Jbesottr~iro· do Cofre dos Depositos · 
Publicos ; e este teli: o seu' exercício na Recefiedoria 
e Administração do Município desta Cidade, subor
dinado ao Adtninistrador. 

Art. 4,. o O r~Jilia\ &~á supprido pelo Cofre geral 
CQm as quantias em dinheiro que forem necessarias 
pàra as entregas -diarias, não podendo accumular 
mais d~ doze (}ontos de réis ; e será 1echado com 
duas chaves, das quaes terá uma o Thesoureiro, e 
outra o Escripturario, que lhe servi~· de Escrivão; 
guardando-se o disposto no art. 3.0 do Decreto de 25 
de Abril de 4 832. · 

Art. 5. o As entradas e sabidas dos deposilos em 
dinheiro, serão todas r~itas fio cofre filial, e lançadas 
em receita ao Thesoureiro; e das entradas e sabidas 
só serão feitas directamente do cofre geral as que 
fortun de peças de ouro, prata, ou dian1antes, em 
virtude de precato rias legaes , mandadas cumprir 
pelo Presidente do Tribunal do Thesouro ou pelo 
Inspector Geral. . . 

Art. 6.0 As sabidas das quantias de dinheiro serão 
feitas do cofre filial, em virtude dos mandados de 
levantamento das respectivas autoridades. 

Art. 7. o Estes mandados não serão cumpridos pelo 
Thesoureiro sem terem antes 3ido apresentados ao 
Administrador da· Recebedor ia, o qual lhes porá o 
seu-Cumprá-se,-ou o denegará, dando neste caso 
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as razões em que funda a sua escusa. Se a autori
dade que expedio o mandado, não obstante estas 
razões, ordenar a entrega do deposito, o Adminis
trador o mandará cumprir, e, quando insista na ne
gativa, o Thcs.oureiro fará entrega, independente do 
-Cumpra-se. 

Art. 8.0 No acto da entrega dos depositos, o Thesou
reiro dos mesn1os receberá os competentes premios, 
de que lhe serão feitas as devidas cargas. 

Art. 9. 0 O Tribunal do Thesouro Publico Nacional 
dará balanço do cofre geral quando lhe aprouver, 
providenciando em tudo o que fôr a bem do seu ex
pediente e fiscalização. 

Art. 1 O. Os livros de entrada e sabida dos depo
sitas serão rubricados pelo Contador Geral do Tlte
souro. 

Art. 11 • O Thesoureiro dos depositos, quando não 
tenha que fazer no expediente do cofre a seu cargo, 
poderá ser pelo Administrador da Recebedoria do 
Município empregado em serviço analogo da Admi
nistração, assim como o Fiel do Thesoureiro da Ad
Ininistração po?erá ser empr~gado quando fôr pre
eiso, no expediente do deposito. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado âos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha 
assim entendido e faça executar eom os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de 
Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro, decimo 
terceiro da Independencia c do Imperio. 

FRANCisco DE LnrA E Sn,v A • 
.JOÃO BHAULIO :MONIZ. 

Mannel do J.Vasci?nentn Castro e Silva. 

-... . ·--
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\dtHtaudo e attel'anllo Yarias disposi.;ões do Hegulameufo de 26 
de llar·ço <lc 1833. 

A Hegeneia em Nome do Impemdor o Senhm· Dotn 
Pedro H na por bem, em additame~lto ao Regula
nwnto de 26 de Março de '18a3, Decretar o segmnte: 

Art. 1.() Fica supprirnido o lugar ele Ajudante do 
Escrivão da l\lesa de Diversas Rendas desta Côrte, 
o qual será substituído da mesma manoiea por que 
·ó o da Mesa Grnnde da Alfandega. 

Art. 2. o A antiguidade elos Escripturarios, que tem 
de substituir o Escrivão, será contada pelo tempo de 
...;erviço na Hepartição; sendo este igual pelo pres
tado em qualquer· outra, c quanrlo ai nela assim S('. 

der i~ualdadc, serú o nwis velho ~rn h\;HJe r~onsi-· 
derano mais antigo. 

Arf. :3. o Fi cão supprimidos os lugm·es de Confe~ 
rentes , e os f{UC actualmento se -achão providos 
neHes, passaráõ ú classe dos Esct·ipturarios, cujo 
mune r~_) d' oea em diante fica sendo de dezaseb;. 

Art. 4. 0 O servi~<o a que no Regulamento são tles-· 
tinados os Conferentes, será preenchido diariamentt'. 
por dous dos sobreditos Escripturarios que forem 
designados por sorte, no fim do expedi ente do dia 
anterior, exceptuados os calculista:;; c se tomará 
11ota para se verificar entre os sorteados, a divisão 
da gr·atificação correspondente. 

Manoel do Nascimento Casü·o c Silva, do Conselho 
de Sua Magestadc o Imperadoe, Ministro e Secretario 
ele Estado dos Ncgocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, assim o 
tunha entendido e faça executat' com os despachos 
neeessarios. llalacio <..Lo Rio ele Janeiro em dezanove 
de Dezembro de mil oitocentos trinta é quatro, de~ 
<~í mn tereeieo da Indcpenclencía n do Imperio < 

FHA:\Crsco DE l.mA E StLVA. 

JOÃO BHAULIO 1\IONIZ. 
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