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N. ~. -Jusn~.-Etn 2 de Jan,eiro de 483i. 
- Os Pr.elados ~as Ordens Re!Jsiosas 
ni.G devem adllli.ttir · 4 profi~~ãó pes
soa alguma sem especiâl rfaQ.u\dade do 
Governo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • ... . . . . . . 1 

N. 2. -IUSTlÇA .. ~ ~m t 4~ J.aneiro de 4 83i. 
_;.,os J.u~~ ~ Eaz JUJ.o. c:Wvem n.0;mear 
para os cargos ,de,lnspeêlores de Quar
teirão os Guardas NactQnaes ;do serviço 
aetivo .. '!':·'!···· •••..•••.••• _._ ••.•••.• ,. • • • • • • • • • 2 

N. 3. -JUSTlÇA. • .-.lmli 'de JaQ{}iio de l83i. 
-: D~larando que nos -cri~s ordina
rlOs e necessarlo .quH o queixoso com
pareça pessoalmente em Jüizo para dar 
a >S"U. a. q'9ci.xa, não ass~ no. s de ,res
'()Pllsabilidadn; e q\i-6 n~s Juntas de 
Paz c;lev~tn comparecer ~ssoalmente 
:0 a_ppelhmte e o appellaqQ ••.•... , . , ~ 



N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 
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~. -IMPERIO.-Em 2 de Janeiro de 1834. 
- Ao Director do Curso Jurídico ele 
Olinda, autorizando para adiar a con
vocação da Congregacão dos Lentes, 
que tem de fixar o dla em que deve 
principiar o concurso das cadeiras va
gas, para depois do doutoramento dos 
candidatos .......................... . 

!J. -MARINHA.-Em 2 de Janeiro de 1834. 
-Declara ao Presidente da Província 
do Maranhão que, sempre que o bem 
do serviço e da Fazenda Publica o exi
gir, deve o Commandante de qualquer 
navio ahi estacionado apresentar á The
souraria dessa Província o livro de soe-
corras quando ella o exigir ........ . 

6. -MARINHA.-Em 3 de Janeiro de 1834.. 
-Isentando do recrutamento para os 
navios de guerta os indivíduos, que, 
como marinheiros, estejão matri~ula
dos em embarcação do commercw de 
cabotagem e de pescaria ........... . 

7. -JUSTIÇA. -Em 3 de Janeiro de 1834. 
-Declarando que os Juizes de Facto 
só uma vez em cada sessão podem 
ser multados, e resolvendo outras du-
vidas........... . ......... · .. · · .. · .. 

8. -FAZENDA.-Em 3 de Janeiro de 1834. 
-Indicando os meios de que devem 
usar as Thesourarias para conseguir 
que se remettão os dinheiros prove
nientes de bens de defuntos e au-
sentes ...... · ........................ . 

9. -JUSTIÇA.-Em 3 de Janeiro de 1834. 
Approvando que se appellasse das de
cisões do Jury, em que seus nwmbros 
se declaravão vencid0s ou suspeitos . 

11. -MARINHA.-Em 3 de Janeiro de 1834. 
--Dispensa do com mando dos navios 
empregados na guarda dos ancoradou
ros os Officiaes que delle se encarre
regavão; ficaNdo os Mestres de taes 
navios sujeitos ao Inspector da Alfan
dega ou ao Guarda-mó r da mesma .. 

12. -MARINHA.-Em 3 de Janeiro de 183L 
-Determina que se não reerutem para 
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bordo dos navios de guerra individ i 1 

que estejão matriculados como mar C:,.., 
nheiros em embarcações empregadas "_/:} · 
no commercio de cabotagem ou J)es- ................ v,",.;, ~De;.:: " ,· 
caria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 --~~ 

~13. -JUSTIÇA.-Em ft: de Janeiro de 1 H34·. 
-Não approvando as dispensas do ser
vi~<O da Guarda Nacional concedida:.; 
pela Presi<ienc1a a todos os Empre-
gados Publicas da Capital .......... . 

·1 L -JUSTIÇA.-Em 7 cte Janeiro de 18:31. 
-Dando explica~~-ões para melhor exe
cução de chversas disposições do Co-
digo do Pl'oeesso Criminal....... . .. 10 

HL --JUSTIÇA.--Ern 9 de Janeiro de ·1831. 
-Becommendando que nos Consc~!hos 
rle qualificação haja o maior eserrqmlo 
para se nfw alistarem estrangeiros na 
Guarda Nacional ... :........ . . . . . . . . . ·1 'I 

1 G. -FAZENDA.-Em 9 de Janeiro de ·183!~:. 
-Fixando a intelligeneia da Ordcnt de 
1t ele Novembro flé 1833, que mandou 
arrecadar· em separado as chapinhas 
informes de cobro que fossem apre-
sentadas ao troco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

17. -GUERRA.-Em 10 ele Janeiro de 1834,. 
-Autoriza o Direetor do Arsenal de 
Guerra a passar li.cenças para se de
positar no deposito de Santa Cruz a 
polvora dos particulares, e arrecadar 
o producto da armazenagem.. . . . . . . . 1 ~ 

1R. -M1\RINHA. -Em 1:3 de Janeiro de 
1834,.- Deelarando no Director da Ty
pographia Nacional que os exemplares 
pelo que toca á Legislação expedida 
por esta Secretaria, sejão iguaes aos 
que ora se envião para a da Justiça, 
e que, no caso de se ordenar alguma 
altera~~ào por esta, se faça extensiva 
ú mesma Secretnria de Estado ...... . 

'19. -GUERRA.-Em ·13 de Janeiro de 1831. 
-As 1icenças para levantan1e1.1to da 
polvora em deposito devmn ser· pus
sados á vista do titulo que mostre lta
vcr-:-;e pagr) n re;.;pectivo dircjlo .. , .. 

A'> 
'l•l 
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N. 20. -MARINHA.- En1 ·13 de Janeiro de 
1834:.- Mandando abonar ao Com man
dante da Fo_rt.aleza da Ilha das Cobras 
4 2$000 mensaes para despeza de luzes 
e tqdo o necessario para a escriptu-
raçao ................ _ . . . . . . . . . . . . . . ~1 4 

N · 21. ·-MARINHA. -Em 43 de Janeiro de 
~ 834.- Os Empregados da Repartição 
da Marinha , que receberem e des
penderem dinheiros nacionaes, devem 
prestar ás Thesourarias Provinciaes 
todos os livros e mais documentos que 
provem a exactidão e legalidade de 
suas contas.................. . . . . . . . 14 

N. 22. -MARINHA.-Em ~13 de Janeiro de 
·1834. -Os Officiaes de Fazenda de em
barque não estão sujeitos ás Leis mi-
litares. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ia 

N • 23. -JUSTIÇA.-Em H> do Janeiro de 4834. 
-Não approvando que o Chefe e Major 
de Legiao, os Commandantes e Majo-
res dos corpos tenhão por escala um 
Guarda Nacwnal ás suas ordens..... 15 

N • 24. -MARINHA.- Em H) de Janeiro de 
1834. -·Os vencimentos dos Ofticiaes 
Marinheiros e Artistas devem ser re
gulados pela tabella' junta. . . . . . . . . . . 16 

N. 25. -JUSTIÇA .-Em 16 de Janeiro de 1834. 
-Declarando que os Juizes de Paz fio
dão o seu quatriennio ao mesmo tempo 
que as Camaras Municipaes. . . . . . . . . . 18 

N. 26. -FAZENDA.- Em H) de Janeiro de 
1834.- Dando esclarecimentos a res
peito do meio por cento do expediente 
estabelecido em substituição dos emo
lumentos abolidos pelo Regulamento 
das Alfandegas, sobre- a armazenagem 
e fiscalização dos manifestos... . . . . . . 19 

N. 27. -GUERRA.-Em 18 de Janeiro de 4834. 
-Circular aos Presidentes das Pro
vincias para convidarem e licenciarem 
os militares até o posto de 2." Tenente 
ou Alferes inclusive para que venhão 
frequentar a A.eadem1a Militar nova-
mente reformada ....... ,............ 20 
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N. 28. -MARINHA. -Em 18 de Janeiro o, ~ · 
1834.-Mandando fornecerannualmente"~~-<.'ur. . J=--: 
ao Commandante da Fortaleza da Ilha .. ~ o0 s ,. 
das Cobras a quantia de 5$000 para gui- o.c ·<~ __ 

zamentos da respectiva Capella. . . . . . . ~·· 
N. 29.- MARINHA.- Em 21 de Janeiro de 

18::U,.- Determina que os Commandan
tes das embarcações que se acharem 
estacionadas, ou estaciOnarem em di
versas Províncias, se prestem -ao ser-
viço do Regulamento do Porto.. . . . . . 2o 

N. 30. -MARINHA. -Em 22 de Janeiro de 
1834. - Ordenando que se não assente 
praça á bordo dos navios de gu~rra 
a individuo algum, que para esse fim 
seja enviado com a nota de criminoso, 
ou cujos costumes sejão incompatí
veis com a moralidade e subordinação 

~~e g~~;~a~~~~~~. ~ .. ~~~d~. ~.~~. ~~~~~~ 22 
N. 31.- MARINHA.- Em 2.3 de Janeiro de 

11834. - Recomrnenda que os Juizes 
de Paz remettão para o Arsenal de 
Marinha da Côrte os recrutas para a 
Armada e Corpo de Artilharia da Ma
rinha, com a declaração das qualidades 
que devem ter taes r e cru tas . . . . . . . . . 23 

N. 32. -FAZENDA. -Em 23 de Janeiro de 
1834.- Declarando não haver incom
patibilidade no exercício simultaneo 
dos empregos de Inspector da Alfan
dega e de Promotor Fiscal de Resí-
duos................................ 23 

N. 33. -FAZENDA. -Em 23 de Janeiro de 
1834.- Dando esclarecimentos sobre o 
pagamento do meio por cento do ex
pediente das Alf'andegas . . . . . . . . . . . . . 24 

N. 34. -MARINHA.-Consulta do Conselho Su
premo Militar de 24 de Janeiro de 1834. 
-- Declarando que D. Virgínia Henri
queta Nunes Magno, viuva do Tenente 
de 1.a linha Fortunato Marcondes de 

·Carvalho Magno, não tem direito para 
obter pela Repartição da Marinha, o 
:soldo de seu marido, depois do dia que 



i1 ags. 
passou para o Exercito, nem o montepio 
desde o dia do obito e1n diante, e sim 
pela Repartição da Guerra. . . . . . . . . . . 25 

N. 35. -MARINHA. -Em 24 de Janeiro de 
1834.-Determina qne nenhum dos Em
pregados do Almoxarifado , Thesou
raria, e Hospital da Marinha tomem 
posse de seus respectivos empregos, 
sem fiança .............. "'. . . . . . . . . . . . '26 

N. 3G. -JUSTIÇA.-Em 25 de Janeiro de 1834. 
-Providenciando a respeito da organi
zação dos Conselhos de qualiticacão 
de Guardas Nacionaes ............ :. . '2G 

N ;n. -MARINHA. -Em 25 de Janeiro de 
f83-í· .-Determina que ~•s sete classes 
do Almoxarifado da Marinha desta Côrte 
sejão distribui das em quatro secções. 28 

N. 38. -FAZENDA. -Em 28 de Janeiro de 
1834. - Sobre a percepção de 25 o f o 

do ouro extrahido do Gongo-Socco.. 2.8 
N. a9. -JUSTIÇA. -Em 29 de Janeiro de 1834. 

-Mandando dar posse de Juiz do Paz 
a Manoel Antonio Vaz para servir no 2. 0 

anno, não obstante ter servido algmn 
tempo no 1.0 por impedimento do cj-
dadão que para elle fôra eleito . . . . . . 37 

N. 40. -JUSTIÇA.-Em 29 de Janeiro de 1834. 
- Recommendanrlo diligencias para 
que haja uniformidade de adarme no 
armamento da Guarda Nacional...... 37 

N. H. -JUSTIÇA.-Em 29 do Janeiro de 1834. 
-Declarando que um empregado, ape
zar de pronunciado, sendo perdoado, 
não devg ser suspenso em virtude da 
dita pronuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

N. 4·2. - MARINHA. - Em 29 de Janeiro de 
~1834· .-Exigindo dos respectivos Com
mandantes, além das informações re
commendadas- pelo Regimento Provisio-
nal, outras, no fim de cada semestre, 
ú contar do dia em que os navios 
passem mostra de armamento, e en
viando-as á Secretaria de Estado .. Clí·. 39 

N. 4:J. -JUSTIÇA.-Em 30 de Janeiro de 1834. 
-Declarando que aos Presidentes das 
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Provincias em {~onselho não cabe ~..o 
creaçãQ de Officios de Jus~iça :, ~· . . . . íkJr;.~ 

N. 44-. -JU~'TIÇA.--Em 30 de Janetro de 4:834. ~s 
-Determinando que àS matriculas dos C'---

navios mercantes se.jão feitas nas Mesas 
das . Diversas Hendas dos portos em 
que se despacharem, e, onde, as não 
houverem J pela autoridad_e policial. . 4 o 

N. 4-:).- FAZENDA. -Em 30 de Janeiro de 
1834 .-Manda proceder nas l\tesas de 
Diversas. Rendas it matricula dos na
vios do Commercio, nos termos do arL 
2~1 do Decreto de 11 de Janeiro cor-
rente ................... ~... •.. . . ... • • 41 

N. 4-6. -JUSTIÇA.-Em 31 de Janeito de,4834 .• 
- Appt!ovando a r.~solução do Conse
lho ,da Província sobre a Junta admi
nistrativa do vinculo do Jaguara, até 

. _ q~e a· As_se'!lb}~~ Gef~l ~~g~slativa de 
. oqtras provtdencw _.; ......... , . . . . . . . . 4-2 

N. 47. -JU~"TIÇA.-Em 31 de Janeiro de4834. 
-Declarando a qu :~m compete o alis
tamento. dos G-uar~!~~ N~cionaes pelos 
Conselhos de qual1hcaça() .. ~ .. ~ . . . . . 4-2 

N. 18. -JUSTIÇA.~Em 31 de Jllneir'o d~ t834-. 
-Deelaranâo que, cmquanto a· Assem
hléa Geral I~egíslativa não üer provi
dencias _mais positivas, os dinheiros 
dos orphãos devem ser guardados na 
arca forte que deve ter· a Cama,ra 1\lu-
nicipà:l. . ~ •. : . ..... ~ ......... ~ . . • . . . . . 43 

N. 4.9. --.. IMPER:Io.:--- Em ~o 1.0 de Fevereiro 
de 1R34-.- Ao Presidente da Provincia 
de Minas Geracs ordcrt<,tndo que ex
peça as ordens necessarias para a elei
ção de umSenarlor,·e dt.~larando quaes 
os ·eleitores que a devem faze·r.. . . . • 44 

N. 50. -;JUSTIÇA. -Em a de Fevereiro de 
1834 . ....:..;Deelárat1do qne apassagem de 
Escrivão tie uma vo:ra part\ p.titra não 
autori~a a passagem dos feitos em que 
escrevia............................. 4-4-

N. !H • - IMPERIO. - Em 3 de Fevereiro de 
1834.-A's·CamarasMunieipaes daêôrte 
e Provincia do Rio de Janeiro, orde

- nando que rem€ttão um- exemplar im-
·I~DicF. D.\S DF.CISÕES DE 183t 2 
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presso, ou uma cópia das suas Poswras 
approvadas e em vigor, e que d' ora 
em diante enviem em duplicata uma 
cópia das que submetter á approvação 
do Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

N. 52. -JUSTIÇA.- Em 4 de Fevereiro de 
1834.-Declarando que sómente ao Go
verno cabe a faculdade de fazer sahir 
estrangeiros para fóra do Imperio. . . 45 

N. 53.- JUSTIÇA.- Em 4 de Fevereiro de 
1834.-Explicando o modo por que deve 
ser executado o art. 340 e seguint~s 
do Codigo do Processo Criminal... . . 46 

N. 54. -FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de 
1834 .-Sobre a operação do troco da 
moeda de cobre por cedulas........ 4 7 

N. 55. -FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de 
1834. -Sobre o troco da moeda de 
cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

N. 56. - GUERRA. -Em 4 de Fevereiro de 
1834.-l\'Ianda pagar do Lo de Janeiro 
em diante aos Almoxarifes das Forta
lezas, onde se eelebra o Santo Sacri
ficio da Missa, a quantia de 500 réis 
mensaes para guizamen.to do orato-
rio.................................. 50 

N. ·57. -JUSTIÇA. -Em 5 de Fevereiro de 
1834.- Como deve ser supprida a falta 
do Secretario e Official âa Secretaria 
do Supremo Tribunal de Justiça..... 50 

N. 58. -JUSTIÇA. -Em 6 de Fevereiro de 
1834.- Declarando quaes os eleitores 
que devern compor o Conselho de qua-
lificação para a Guarda Nacional..... 51 

N. õ9. -FAZENDA.-Em 6 de Fevereiro de 
1834.- Sobre a remessa dos autos das 
apprehensões aos respectivos Jujzes 
de Paz, e deposito dos generos ou 
mercadorias apprehendidas. . . . . . . . . . 51 

N. 60. -FAZENDA.- Em 6 de Fevereiro de 
1834.- Sobre a fixação do valor legal 
da moeda de cobre cunhada na Pro
víncia de S. Paulo , segundo a deli
beração tomada pelo Presidente em 
Conselho. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • 52 
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N. 6l.- GUERRA.- Em 7 de Fevereir~~k /~ags. '\~\ 
183i.- ~eclarando .que os Officia~ v<'"' ~'~ 
do Exercito em serv1ço no Corpo de~~--t../1--. ~; 
Permanentes devem ser considerados -~---~Dos.. '*· 

. como empregados em Corpos.. . . . . . . 5. ';;;;.;.; __ _ 
N. 6~. -JUSTIÇA.- Em 8 de Fevereiro de -

1834.-Determinando que em falta de 
carrasco seja nomeado um preso sen-
tenciado para servir de executor..... 53 

N. 63. - GUERRA. - Em 8 de Fevereiro de 
1834. - Declarando que os Juizes de 
Direito, que servem de Auditores de 
Guerra, devem ter o mesmo ordenado . 
que percebião os Juizes de Fóra. . . . 5q. 

N. 64-. -FAZENDA.- Em '14 de Fevereiro de 
1834.- Declara que o serventuario do 
Officio de Thesoureiro da Intendencia 
do Sabará deve ser considerado Offi
cial de Fazenda durante a vida do pro· 
prietario, em attenção a maneira por 
que se lhe conferi o ·a serventia do dito 
Officio............................... 55 

N. 65. -JUSTIÇA.- Em 15 de Fevereiro de 
1834.- As custas dos processos inten
tados pelas Camaras Municipaes e em 
que e lias deeahirem, devem ser pagas 

h~~~~. ~~~1~~s .. ~~~. ·r·e·s·~~~t.i~~~ .. ~~~~~~ 55 
N. 66. -JUSTIÇA. -Em 17 de Fevereiro de 

1834.- Declarando que é permittido 
por Lei entrar o Juiz de Paz em dis
tricto alheio e dar buscas em segui-
Inento de criminosos. . . . . . . . . . . . . . . . 56 

N. 61. -JUSTIÇA.- Em 17 de Fevereiro de 
1834. -Declarando que só deve pro
hibir o transito de carroças e carros 
por perto da casa da Relação em dias 
de sessão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 57 

N. 68. - MARINHA. -Em 17 de Fevereiro de 
1834. -Determina que as notas nos 
Livros de Soccorros relativas aos abo
nos dos Officiaes das embarcações da 
Armada sejão assignarlas pelo Empre-
gado que as lançar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

N. 69. - MARINHA.- Em 17 de Fevereiro de 
1834.- Declara ao Presidente d~1 Pro-



lincia do Rio Grande do Sul que fôra 
por engano posto o adjectivo numeral 
- 4 5- em lugar de- 5- no Regula
mento que se enviát·a á essa Presi
dencia com os Decretos de 1'1 e '' i3 do 
inez passado......................... :,k 

N. 70. -FAZENDA. -Em 18 de i''evereiro de 
1834.- Sobre o premio que devem ter 
os coqectores veta arrecadação não 
proveniente de 1m postos ............ . 

N. 7·1. - JUSTif:A.- Em i 9 de Irevereiro de 
1834-.- K concessào de soltura por ha
beas-corpus a militares presos mili
tarmente ó contr·aria ás teis militares 
o. it subordina~~ilo c disciplina do Exer-
Cito.................................. '.il 

N. 72. - GUEHHA .-Em :i.H de Fevereiro de 
183L- Circular remettendo a formula 
de Jm·amento abaixo transcripla .... 

N. 7:3. -GUERRA.-Em 21 de Fevereiro de 
~ 834.- Estabelece a regra para a ad
missão dos alun1nos da Academia Mi
litar tws auhts que não tenhão frequen
tado nos dias em que devüo fl'equentar 
outra em que tcnhão npprovDção.... ü ·f 

I\. 7L - GUEHRA.- Em SH de .Fevereiro de 
~J83L- Ordenando a marcha do 2. 0 

eorpo de eaval1aria de ~1. 3 linha para 
Bagé, e mandando recolher á seus 
corpos todos os Ofliciaes inclusive os 
licenciados, e os que não estiverem 
visivelmente doentes.. . . . . . . . . . . . . . . . td 

N. 7:). -GUEftRA.--Em 2·f de .Fevereiro de 
11834-.-Declarando que do 1.0 de Março 
proximo futuro em diante deve cessar 
o serviço noturno dos Telegrap~ws ... 

N. 7G. -FAZENDA.- Em 22 de Fevereiro do 
1 ~3~-.. -Sobre a percepção de novos 
direilos.............................. i~:~ 

N. 77. -FAZENDA.- Em 22 de Fevereiro de 
183L- Determina que S{~'.ia recebida 
nas Estações do troco do cobre , a 
moeda que no eunlto tiver todos os 
característicos de verdadeh·a, postoquc 
de peso inferior ao da emissão legal. 



- -- -~~-'-'"'""'"'"""'""'''''---~ffP1 ... ~~-·- ·· · ·.- -, 
t .\; . ~ 

- ! :j - ! I"- .• ," 

\ ç.o (.1.;/)',\· . 
( l'ü(:;'S. <.-.,..-?' 

\ w' .,;;-_, \\, 
:\. 78. - GUEHRA .-Em 22 de Fevet·eiro , e0 ~ 

~1834.-Provisão do Conselho Supren. <)) -~ ! 
l\lilitar, determinando o modo de se-·~ (.'l' » ! 
rcmetter o processo de pena capital. ~ ,'/J.)f.)~ * 
para ser presente ao I, o der Mo dera- "~:-'-
dor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G't· · 

X. 79. --J USTICA. ---Em 25 de Fevereieo de 
183i .. -Declarando que o Largo do Pa~:o 
não é cauto de marinheiros desertores, 
nem de vadios, e não tem immuni
dade, devendo a propria guarda do 
Paço prendel-os.... . . . . . . . . . . . . . . . ti3 

~. 80. - JUSTICA.- Em 2:) de Irevereit·o de 
~t834.-Deelarando que o Jury de re
vista l.h~\re. exercer ns suas funcções 
por um armo, seja qual fôr a data em 
que tiver sido formado.............. GG 

N. 8'1. - JUSTICA.- Em 2ó de Fevereiro de 
rJ83~-. -Jfxplieando qual a jurisclic~:üo 
administrativa c contenciosa dos Juizeti 
de OrplJiios pelo que pertencn aos bens 
de ausentes..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

.\. 82. - MAHI~HA .-Em 23 de Fevereiro de 
1834.- Participa ao Presidente da l)ro
vincia da Bahia CfUC o brigue-barca 
Pú--ajú Yai estacionar nessa Provincia; 
e rec'omwenua que fa~~a constantemente 
eruzar na costa, no menos, uma ern-
barcaeão alli estncionacla............ fi7 

:\. t{;J. -JUSTICA.-Em 26 de fevereiro de 
rJ834-.-- 6eclarando que se nüo podem 
(•utrugar as quantias consignadas em 
~nmos auteriores para reparos Llaslgre-
Jas pobres da Diocese... . . . . . . . . . • . 68 

~. 84-. - .JUSTICA.- Em 26 de rcvcreiro dt~ 
1831. ~ Üe~.l~ra que as sentc11~;as de 
morte profendas contra escn\Yos que 
tuatúo aos sc·n]wrcs devern s(•.r cxeeu
tadas independente de suuin.)tn a pre-
~)eJl~~a da Hcgencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . ()~ 

1\. ~r.>. -=-JCSTit;.\.-Ern 26 de Fevereiro cte 
·1834-.- Deelara que ao Gm.ceruo com
pde a faculdade de fazer sahir estnm
geiros do Irnperio, e que se deve evitai' 
que os povos comrnettno exet·ssos na 
requbi1,~il.u de senwlhantes nwdidas.. GU 
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N. 86. -GUERRA . ..- Em 26 de Fevereiro de 

483~.-Determina due os Ofiiciaes Ins-
tructores das Guar ·as Nacionaes sejão 
considerados como empregados e pa-
gos dos seus soldos na mesma época 
em que se pagar os demais Officiaes 
do Exercito .......................... '70 

N. 87. -MARINHA.- Em 26 de Fevereiro de 
4 834.- Ordena ao Intendente da 1\'la-
rinha do Pará que requisite desta Côrle 
os objectos precisos para fornecimento· 
dos navios de guerra alli estacionados 
quando não existão nos armazens do 
Arsenal dessa Província ............. 71 

N. 88. -JUSTIÇA.- Em ~7 de Fevereiro de 
4834.- Declara que aos Presidentes 
de Província em Conselho compete con-
ceder ou negar escusas aos que forem 
nomeados Juizes l\lunicipaes ......... 7/1 

N. 89. -JUSTIÇA.- Em 27 . de Fevereiro de 
4 834.-Providencía a respeito do grande 
numero de presos existentes na cadêa 
da Capital, e declara as diligencias que 
devem J.receder aos actos do Poder 
. Modera o r para commutar em degredo 

72 as penas desses presos ............... 
N. 90. - IMPERIO.- Em 27 de Fevereiro de 

4 834.- Não ROdem servir o cargo de 
Conselheiro âo Governo os cidadãos 
que não tiverem a idade da lei na oc-
casião da eleição, embora a completem 
ao tempoJ ou: antes do exercício .... 73 

N. 91 • -FAZENDA.- Em 27 de Fevereiro de 
1834.-Solve duvidas sobre a cobrança 
das dividas dos defuntos e ausentes. 74· 

N. 92. -·FAZENDA.- Em 27 d.e Fevereiro de 
1834.-Deternlina que para a c~brança 
da taxa sobre os escravos sejão con-
siderados como casados os -viuv0s que 
tiverem família ....... _ ..........•.... 75 

N. 93. -JUSTIÇA.- Em 28 de Fevereiro de 
4 834.--:. Recommenda que não se no-
mêem Inspectores de Quarteirão d' entre 
os cidadãos alistados no servi co activo 
da Guarda Nacional. ......... : .... , .. 7o 
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N. 9L -MARINHA.- Em o 1.0 de Março de 
1834.-Declara que se deve executar 
o art. 3:-J do Regulamento do Hospital 
da Marinha que se mandou pôr em 
pratica ..................•.•.•....... 

N. 95. --1USTIÇA.-Em 3 de Março de 1834. 
-Revoga o A viso de 3 de Fevereiro 
passado, e· manda julgar na a.a. vara 
civel, novamente creada, os f~itos que 
passárão da 1.8 e 2. a •••• -~ •••••••••••• 

N. 96. --- IMPERIO .- Em_ 3 de Março de 4 834 . 
..;_A. Camara Municipal da Villa da Pa
rahyba, da Provincm do Rio de Ja
neiro, declarando que as deliberações 
e representações de que .·trata. o art. 
64 da Lei do L 0 de 'Outubro· de 4828 
no primeiro período, devem ser assig
nadas por todos os Vereadores pre
sentes, podendo-se fazer declarações 
de voto •. ·-·~ ... .- .-·. -.......... ~ ·. · .. · ....... . 

N. 97. -1USTIÇA.-Em 4 de Março de·4834. 
-Declara que só aos Juizes de Paz 
compete tomar conhecimento dos pro
cessos de contravenção de posturas. 

N. 98. __.GUERRA . .;...... Em 4 de Março de 4 834. 
-Declara que se não deve abonar 
gratificação e forragem aos Majores e 
Ajudantes dos extinctos corpos de 2. a 

linha, e bem assim os vencimentos a 
Tambores, Cornetas e Tambores-móres 
-de taes corpos· ..•.•..... -........... . 

N. 99~ -GUERRA;.;;...;..tJim õde Março de 4834. 
- Declara que o Secretario da Aca
_demia Militar deve apresentar mensal
mente no Arsenal de Guerra as suas 
contas1 e receber•.aUi as com·petentes 
quitações ~ .......•................... 

N. 400.- GUERRA.- Em 5 de Março de 4834. 
-Ordena a remessa de seis em seis 
mezes das contas da Fabrica, da Pol-
vora ....................• ~ ........ ; •.... 

N. 104.- GUERRA.- Em 5 de Março de 1834. 
- Declara o que se deve fázer para o 
futuro a respeito das informações exi
gidas pela Secretaria de Estado da 
Guerra .................•............ , 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

80 
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l\. ·1 02. - .TliSTICA.- Em () de Mareo de ~t83L 
-Declara que aos Juizes d'e Paz com
pete dividir os seus districtos em quar-
teirões............................... 80 

N. 103.·-JUSTIÇA.-Em 6 de Março de 183L 
-Declara como devem os Inspec.tores 
de QUarteirão desempenhar o que lhes 
ineumbc o art. 18 § 2. 0 do Cudigo elo 
Processo Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fH 

N. 104.- IMPERIO.-Em 6 de Março de 183L 
-Não deve ser admittido a exerc.er o 
cargo de rerendor o individuo que não 
apresente outrD prova de ser cidaduo 
br·asileiro além do termo ele juramento 
da Constituição prestDdo em 1827.... 82 

N. 10~>. -GUERRA.-Em 6 de Março de ~t83L 
--Determina que sejão extensivos ú 
Província do Rio Grande do Sul os De
cretos de 4 de Outubro de 182·1 c ,, ,, 
do Dezembro de 1817, sobre bandas 
de musica, e remette o respec!ivo Re-
gulamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RiJ 

N. 106. -JUSTICA.-Em 8 de Marco de 1834-. 
- Hecorr1menda uniformidâde no far-
damento da Guarda Nacional.... . . . . 8.1 

N. 107. -MARINHA.-Consulta do Conselho Su
premo Militar de '1.0 de Março de 18:34-. 
-Declara os vencunentos que devem 
competir aos Officiaes de patente, e das 
differentes classes da Armada, que ti
verem naufragado nos navios de guerra 
desde o dia do nauft'Dgio até a sua 
chegada a esta Côrte................ 8~-

N. ,108. -JUSTICA.- Em 12 de Mnrc.o de 1834. 
- Appro\'a a exoneração dÔ Cnpelláo 
da Helacão da Côt·tc. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

N. 109. -FAZENDA.-Em 112 del\Jarço de 1834-. 
-Solve duvidas a respeito da arqueação 
de navios francezes........ . . . . . . . . . 86 

N. 110.- GUERRA.-:- Em 12 de l\Jareo de 1834. 
. - Deçlara quaes as elasses a que per

tencem os Oiliciaes de 1.a e 2.u linha, 
e os çle 2. a linha que vencem soldo. 88 

N. 111. -MARINHA.-Em 14 de Março de 1834-. 
- Dec1ara inuti1 o uso de ·daeem os 
D(lYjo~ de guerra eomn1andDdos por 
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ófficioos 'Generaes um tlró deJJeca ~ .q{' :~; I 

roqwer da attrora e outro ·ao re~·ofher. ~-8l1./ _ ~}>...,.. I 
H 2. _ ~~1!~~- qu:~s 1 ~:aei'f:Erg~~:~!: "-~', _ './' 

que tetibao de requerer ·ao ú:overno , --
d~v·em fa-zel-o por intermedin·dos f:om-
mançlantes élos re's'pectivos bn:Ullbões. 89 

\ H3. -JUSTIÇA.- Em H> de Março de '4834. 
-Declara· qual a pralica :gué se deve 
seguir na execução da Resoluç-ão de 
31 de Agosto de 1829. . . . . . . • . . . . . . . . 90 

·\ . H 4-. - GUERllA.-Em fS de Março -de 1834-. 
- Manda pôr em pratica os signaes de 
tiro· de ,pe-ça e fogachos para commu
nicação. {ias novidades urgentes . . . . . t 9·1 

Y ~·15. -IMPERIO.-Em 18 de Março de 1834-. 
-Ao Director do Curso Jundico de S. 
Paulo, para que annualmente informe 
sobre o resultado dos trttbalhos do 
anno lectivo . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 9·1 

;'\ ; 16. -MARINHA.-Em 18 de Março de 4 834-. 
-Declara ao Presidente da Província 
do Pará que não deve admittír nenhum 
marinheiro estrangeiro para o serviço 
dos navios de guerea, senão como vo
luntarios ; e .dá-lhe autorizaç.ão para 
comprar ou mandar construir no Ar
senal uma ou mais barcas ; e que or
dene ao respectivo Inspector que re
quisite deste Arsenal com antecedencia 
os objectos que forem precisos..... . 92 

'. 117. -FAZ·ENDA.-Em 22 de Março de 1834-. 
-Explicando e additando outras dis
posições do Regulamento das Mesas de 
Diversas Rendas Nacionaes de 26 de 
Março de 1833. . • . . • .. . .. • • . . .. • . • . .. 93 

\. · 18. -MARINHA.-Em 24 de Março de 1834. 
-O Cirur.gião-mór da Armada não está 
autorizado para dar quitações á encar- • 
regados da Fazenda Nacional......... 94 

\ 1 19. -.TUSTIÇA.-Em 24 de Março de 1834. 
-Determina o desarmamento de dous 
Guardas Nacionaes por perturbadores 
da ordem publica, e ae todos os outros, 
que estejão nas mesmas circumstan-
cias................................. 95 

! 'i.: iCE DAS DECISÕES DE 1.83i. 3 
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N. 120. -MARINHA.-Em 2t. de Março de 4.834. 

- Declàra · que só gozão. de rações os 
Emprerados que residem· no Hospital 
da ·Marinha .•••....•.....•. ,. . . . . . . . . . 95 

N. 12f • -GtTERRA.;.... Em i6 de Março de f 834. 
- Aj)prova a proposta- que fez o Di
rector do Arsenal de Guerra sobre as 
tripolações dos escaleres em serviço 
das ·Fortalezas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 96 

N. 422. -IUSTIÇA.-Em 29 de Março de 4834. 
- Declara os effeitos da pronuncia re
lativamente aos· membros da Camara 
Municipal, e a~s do Conselho do Go-
verílo.. .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 96 

N. 123. -JUSTIÇA.-Em 29 de Março de 4834. 
- Declarando que um Official de 2. • 
linha póde ser eleito Comma.ndante de 
um batalhão de Guardas Nacionaes.. 97 

N. 124. - MARINHA. - Em 29 de Março de 
· 4 834.-Recommenda ao encarregado do 
Quartel General, que todas as vezes que 
remetter á Secretaria de Estado ofiicios 
que t}Xijão sua informação, devem os 
mesmos vir logo acompanhados della.. 98 

N. 125. -JUSTIÇA.-Em 2 de Abril de 4834.
Manda que o Juiz de Paz do 5. o dis
tricto da Villa da Barra Mansa recorra 
ao Juiz de Direito da Comarca para es
darecel-o sobre as duvidas que tenha 
no exercício do seu cargo. . . . . . . . . . 99 

N. 426. -MARINHA.- Em 2 de Abril de 1834. 
-Declara ao Inspector do Arsenal da 
Marinha de ·Pernambuco que não con
sinta nesse Arsenal outros empregados 
além dos que marca o art. 4 4 do De
creto de H de Janeiro ultimo; nem 
nas officinas se deve considerar os ope
rarios c~ mo permanentes ..••.•. ; . . . . 99 

N. ~127. -MARINHA.- Em i de AbriJ.de 4834. 
-Manda riscar da escala e assentos 
respectivos os Officiaes de Fazenda, 
cujo destino se ignora.; que a Conta
doria proponha os Officiaes de Fazenda 
que devem, ser reformados, e os que 
em seu lugar devem ser promovidos, 
qã? ~lcedendo a 24-, e os extraordi-
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narif?S a .68; e finalment~ dá out~. a ·.~ · 
prOVIdenCiaS a este respeitO • . • . . . . . . ..::-.. f.<M ::o 

N. i28. -JUSTIÇA.- E~ 3 d~ Abril de ~834. ""'"c',..A/.. . :::... j 
-~~clara que, 1m~ed1dQ o Chefe de ~Jos ~ h 
Legtao . e concorrenao para e~ se com- ·~;.;;.:;;;;. ~ 
mando .o Major de Legião coq~ outros 
Majores, deve aquelle ser preferido. . 1 01 

N. 129. -JUSTIÇA. -Em 3 de Abril de 4834. 
-Declara que póde alistar na Guarda 
Policial os que estão qualificados na 
Guarda Nacional . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 102 

N. 130. -GUERRA.- Em 3 de Abril de 1834. 
- Ordenando que se envie a esta Se
cretaria de Estado a conta da polvora 
que de tres em tres mezes se tiver ven-
dido á Repartição da Marinha . . . . . . . 4 02 

N. 13L -JUSTIÇA.- Em 4 de Abril d~ 4834. 
-Declara ao Promotor Publico deVas
souras que deve aceitar o cargo de 
Juiz de Paz, por ser de eleição popular, 
e, findo o anno de seu exerciCio, tor-
nar ao de Promotor. • . . . . . . . • . . . • . . . 1 03 

N. 132. -JUSTIÇA.-Em 4 de Abril de 485i 
-sobre os inconvenientes de dispensar 
os Empregados r.ublicos do serviço da 
Guarda Naciona • . .. . . .. • . . • . . . . . . . .. 4 03 

N. 133. ·- MARINHA.- Em i de Abril de 183.\.. 
-Os Commandantes dos navios da Ar
mada, que navegarem con.t chrono.me-
tro pertencente á. Academia de Marinha, 
logo que entrem neste porto, o devem 
promptamente entregar na mesma Aca
âemia, indicando qual foi a sua marcha 
durante a viagem, e a differença que 
acbárão entre a longitude dada pelo 
chronometro, e a caleulada pela dis
tancia dos astros . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 104 

N. 13i. -MARINHA.-Em 5 de Abril de ~834,. 
-Manda executar a lei ácerca da pra.
tica seguida de compensar · os Com
mandantes dos navios da Armada as 
faltas de alguns generos pelo accres-
cimo de outros. . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . 1 05 

N. 13õ. -FAZENDA.-Em 10 de Abril de 483-t. 
-Sobre os direitos dos provimentos 
de benetlcios ecclesiasticos. . . . . . . . . . 1 06 



N. ·136·~ ..;....;.'G{JgRft:Ai;..:.!.:Etn 11 deXbril defl83·4:.
A.utorizá t:fnité'ctor do·Arsênal' dê"Guer-
-tti a.·aetbi•ft&r e:Rdmittiros Pfitrõ\!s etri
~a~oe~ d'o'S esealeres · das Fortalezas. 106 

N. 137 . ...:.- rtJ'STIÇA. ' ' Etri 12" de Abril de '4'834. 
-7-~~Çl. ~rli, c61!1ô. deve sêr éxe~u:tado. o 
art: ~I!· do· cothgo do Ptoces·so Cri-
ili in·al . '. .· ~ . • . • . .- . . . . . . . . ~ .. . . .- . ,; ~ • . • . . ·1 n 1 

N. ~138 • ...:::JusT1ÇA • ..;_·Em f4 de' AbrH dé 4834. -
- r>eé1à'rà' que só ao Jury e não ao Juiz 
d~ Direi~o .e01ppete s~stent~r ou refor-

. ~n~J: à p~o~~m~m. d~cr~tad·a contra em-
pregados nao prtv~legtados ......... . 

N. 139. -:.JUSTIÇA~- Em 4 4 dé Abril de 1834. 
_.:.. D'e'~lfra co~:o. deve ser· êxecutàdo .o 
ar~. ·29' • do Cdéhgo do Processo Cri-
minal ................................ . 

N. ·H-0. ~ JUST1ÇA .-Em 14 de Abril de· 1834. 
__;_ B~cHara. quê os Escrivães dos Juizes 
de Paz . n~o forão privados das attri
buições, que ás leis átiteriores ao Co
digo . do Procesgo Criminal lhes da vão 
em niaterla clvel ........... ,' ......•. 

~. tiL ~IM:t?ERtO.- Em·1~ de Abril de 1834 .. 
..;.o..A gratificaçãd de Secretario dos Cur
sos Juridicos compet~ ao Lente mais 
á.Htigo. presente e em e:reroieio .... : • 

~. ·142. ~GlJERRA.~Etíl 44i de Abril de 1834 . 
.;.;.;.Mâ.Q.da a-bohüt' ãos Gtiardàs da Acade-
rrtiâ Militar os'St:!us venciméntos quando 
faltarem ao serviço da Aclldemia por 
ínoti-ço de s~tviÇo civico nlilitar • . . . . i l ·~ 

N . .J4.3 . .:.....:..ftJSTIÇA.~Ein 45 de Abril de 4834. 
~ D~'Clára q~e ,ao Poder ludiciario e 
·~o, ~egí~Jttt!~() eômp~tê ~esolver sobre 

. o pa_trimonio ~a Igre.Ja·-de s: Pedro dos 
Cler1gos da Cidade do Recife . . . . . . . . i I ~ 

N. ,H4·. ~JUsTIÇA.~Ém -t?·deÁbrH de 1834. 
·-n~tarà que é 'incotnpativel o em
prego ~é Jtlíz Münlcipál com outro de 
Fàiefiêlâ ; que .. ó Conselheiro do_ Go
vetilo, não obstãhté estar pronunciado 
emquanto se act1arsoltti; deve ser ~on
vócadtl :p.ará: os trabafh65 dó Gonselbo ; 
qtle ó tóriSélhe1rtl db Govérno, ainda 
sendo Escrivãb dos Auditoritis como o 
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de que se trata, não pôde tarnbem exe~0 ·~ 

~~ni~ipc:{~~. ~.~ .~ ~~:~~~~ .. ~~ .~~~~~·. <~;~ ~ 
145. -JUS'FIÇA..-Em 16 de Abril de ~834. '"~o.l,, ~ 1 

-Declara que, abolida a Provedoria ,- 0_~J 
de Ausentes, pelo Juizo de Orphàos, ~. 
devew correr os negocios da mesma 
Provedoria, não havendo por isso lu-
gar prover o Officio de Escrivão de 
Ausentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 113 

~146. -MARINHA.-Em 16 de.Abril de 1834. 
-Declara que o livro 7. 0

, de que trata 
o Regulamento de 9 de Dezembro de 
~1833t. fica subdividido em quatro, e que 
os documentos que devem ser levados 
em conta ao Fiel do Hospital da Ma
rinha são os mencionados no art. 46 
do referido Regulamento............. ,1 ·14-

·1!t.7. -JUSTIÇA.-Em 17 de Abril de 1834. 
-Declara que o art. 20 da Disposição 
Provisoriarevo~ a Ordenação Liv. 1.0

, 

Tit. 88 ~ 45; como deve proeeder na 
arrecadação dos bens de ausentes ; e 
finalmente que os recursos das sen
tenças dos Juizes de Orphãos devem 
ser dirigidos para as Relações....... 1·14 

\ ' ·~ .. 8. -JUSTIÇA,.- Em 17 de Abril de 183L 
-Solicita providencias a respeito dos 
operarios do Arsenal de Marinha, que 
se tornarem suspeitos de andarem ar-
mados............................... 115 

\. 149. -JUSTIÇA.- Em ,17 de Abril de 1834. 
~Dá providencias á respeito dos pretos 
e capoeiras, que, depois do Çinmtecer, 
forem encontrados com armas ou em 
desordens . . . . . ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . • ~116 

' 150. -JUSTIÇA.- Em 17 de-Abril de 1834·. 
-Declara-, que seria Sl.Jbmettido ao 
Poder Legislativo a duvida- se com-
pete ou não ao Jury conhecer das es
tusas de seus membros pelos Presi
dentes de Província . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 t 6 

\ HH. -GUERRA.- Em 17 de Abril de 183L 
..-.circular ordenando que não venha 
requerimento de reforma a despacho 
sem attestado de uma J-unta de Saudo 
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que demonstre· a impossibilidade do 
supplicante para continuar no serviço. i 17 

N • 1 52. - JlJS'FIÇA. -Em i 9 de Abril de f 834. 
-Determina que nas Comarcas em que 
nãp ha Chefe de Policia especial com
pelem as attribuições desse cargo aos 
Juizes de Direito •...........• -....... H8 

N. 153. -GUERRA.- Em 24 de Abril de 4834. 
- Declara . que as Thesourarias de Fa
zenda não devem pagar soldo, nem 
vantagem alguma aos Officiaes cujo 
posto não esteja confirmado. . . . . . . . . 4 i 9 

N. 154. -GUERRA.- Em 2f de Abril de 4834. 
-Circular aos Presidentes d~ Provín
cias e Commandantes de Armas. para 
que excluão do exercício, e não pa
guem soldo , a Officiaes não confir-
mados ....•... ,..................... 420 

N. 155.- GUERRA.-Em 24 de Abril de -1834. 
-Ordena que pela Pagadoria das Tro
pas se não pagu.. soldo ao Official 
que se achar ausente ou criminoso.. 120 

N. 156. -JUSTIÇA.-Em 23 de Abril de 1834, 
Declara gue a Junta de Paz deve ser 
convocada em qualquer dia, com tanto 
que seja no prazo marcado. no Codigo 
do Proces~o Criminal e Instrucções res-
pectivas . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . f 21 

N. 107. -JUSTIÇA.- Em 23 de Abril de 4831-. 
- Declara que se deve communicar á 
Repartição ôa Guerra os nomes dos 
Militares pronunciados, e o destino que 
tiverem em consequencia das sentenças 
rlo Conselho de Jurados.. . . . . . . . . . . . 1 ~1 

N. 158. -JUSTIÇA.-Em 23 de Abril de 4834. 
- Providencía sobre a organização da 
estatística criminal . . . . . . . . . . . . .. . . . . 122 

N. 159. -FAZENDA.- Em 23 de Abril de 4834. 
- Dedart que os vencimentos dos Pro
curadore~ Fiscaes de nomeação inte
rina devem pass&r a quem effectiva
mente exercer as funcções do mesmo 
lugar.............................. . . 122 

N. 160. -JUSTIÇA.- Em <24 de Abril de 1834-. 
-Concorrendo dous indivíduos no
meados para o mesmo Oftlcio de Jus .. 
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1 í.ça, deve .. preferir-se o que prim · r<b ~ \ 
.se encartou e empossou, e quand ~<'~) ~ \ 
·()utro queira disputar .o provimento~, v1 ~ .'j 
deve fazel-o pelos mews compete~- ''.,;_o00 ,\ /.:/ 
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N. 161 . .,._1USTIÇA.-Em 24, de Abril de 4834. ---
-Os Iuizes de Direito devem participar 
ao Ministerio da Guerra todas as sen-
tenças que forem relativas a militares . 42ft. 

N. 162.- JUSTIÇA. -Em 26 de Abril de 1834. 
-Mandando que se execute o titulo 
48 n.o 828 da Constituição do Arcebis
pàdo da Bahia a respetto dos signaes 
que se hão de fazer pelos defuntos. . 12t 

N. 163.- GUERRA.- Em 26 de Abril de 1834. 
·- Autoriza ao Director da Academia 
Militar a marcar as horas de abrir e 
fechar a respectiva Secretaria, e de
clara quaes os dias feriados~ . . . . . . . . 125 

N. 164. -MARINHA.- Em 26 de Abril de 4 834. 
-Manda elevar a 800 réis diarios o 
vencimento de todos os Patrões do nu-
mero................................ 126 

N. 165. -MARINHA.- Em 26 de Abril de 1834. 
-Declara ao Presidente da Província 
de S. Paulo que não julga conveniente 
remover o Patrão-mór do porto de San
tos, emquanto a Assembféa não deli
berar sobre elle; e que se não deve 
tirar do quadro dos Otficiaes effectivos 
um para fazer o serviço da policia do 
porto .....•................. ·......... 126 

N. 166. -JUSTIÇA.- Em 28 de Abril de 1834. 
- Os Ofliciaes reformados de 'I • a linha 
podem. ser admittidos ao ·serviço da 
Guarda Nacional, quando voluntaria
mente queirão prestar-se a eJle.. . . . . 127 

N. 167. - MARINHA.-Em 28 de Abril de 1834. 
-Manda pagar ao 1.° Cirurgião do nu
mero José dos Santos Pinto. o que se 
lhe deve, tanto da gratificação que lhe 
pertence pelo encargo da botica a bordo 
ôa fragata Bahiana, como de qualquer 
outra quantia; e que d'ora em diante 
cesse a pratica seguida das quitaçõe~ 
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Intendencia da ~~ia, e nos Arsen:~ Pags <~ 
das outras Províncias, as providencias ~ G~ -~ \ 
Propostas pelo Contador, a bem de fa- :-..,' -). ::o , , u,...J . :.... cilitar ao conferente das contas o exa- '"l 

me da curialidade dellas............. 13~~~0~--- -o+• A 
N. 177. -MARINHA. -Em 6 de Maio de 1834. ~ 

-Determina que na Int.endencia da Ma-
rinha se não consinta d' ora em diante, 
que em uma só reeeita se reunão os 
generos destinados para sobresalentes 
com os das rações diarias, e que os 
Escrivães das Secções do Almoxarifado 
mandem extrahir na sua presença os 
conhecimentos dos generos, que 'rece-
berem os encarregados dos navios da 
Ar1nada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

N. '178. -HilPERIO.-Em 7 de Maio de 1834. 
-Ao Director do Curso Jurídico de S. 
Paulo. -Declara que no prazo mar
cado para o eoncurso de cadeiras de 
substitutos sómente deve ter lugar o 
concueso das cadeieas annunciadas, e 
não outras que vagarem depois...... 134 

179. -JUSTIÇA.-Em 9 de Maio de 1834.
Solve duvidas sobre a execu~~ão de di
versos artigos do Codigo do Processo 
Crirninal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

. 180. -Il\IPERIO.-Em 10 de Maio de 1834. 
-Autoriza a Camara Municipal da Côrte 
para empregar um Engenheiro na di-
recção das obras a seu cargo ....... 136 

N. 181. -GUERRA.- Em 10 de Maio de 1831-. 
-Ordena que quando o Telegrapho da 
Fortaleza de Santa Cruz c01nmunicar 
ao Castello que na Ilha Raza se fez 
signal com uma bandeira azul, o par
ticipará logo ao Inspector do Ars~nal 
da Marinha... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 136 

N. 182. -JUSTIÇA.-Em 12 de Maio de1834.
Deelara como se deve proceder a res
p_eito da nomeação de Guardas Na
ewnaes para o cargo de Inspector de 
Quarteirão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

N. 183. --JUSTIÇA.-Em 12 de Maio de 1834. 
--Declara que o Juiz de Paz, que se 
retira do seu dislricto para ir fazer 
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parte da Junta de Paz, deve passar a 
vara ao supplente .................... 1137 

N. ·184. -JUSTIÇA.- Em 1~ de Maio de 183L 
- Declara due das sentenças dos Con-
selhos de isciplina o recllrso é para 
o Supremo Tribunal de Justiça ...... 13~ 

N. 185. -FAZENDA.- Em 13 de Maio de ~1834. 
-Manda restituir aos proprietarios , 
depois de cortado, o cobre recolhido 
ás diversas Estações de troco ........ 138 

N. 186. -MARINHA.-Em 44 de Maio de ~1334. 
-Manda abonar uma gratificação á 
quem entregar preso um marinheiro 
desertor de qualquer navio de g;uerra. 13U 

N. 187. -JUSTIÇA.- Em 15 de Maio e 1834. 
-Os Juizes de Paz devem communi-
car á Repartição da Marinha os nomes 
dos indiv1duos que pronunciarem per-
tencentes á Armada Nacional ........ 139 

N. 188.- FAZENDA.-Ern 15 de Maio de 183L 
-As Apolices da divida publica, ou ti-
tulos da divida fundada não podem 
entrar em pagamento da divida activa 
da Fazenda Nacional ................. 1~0 

N. 189. -JUSTIÇA.- Em 16 de Maio de 1834. 
-- Deelara que aos Juizes de Paz não 
competem riscar do alistamento os 
Guardas Nacionaes legalmente quali-
ficados .............................. 1 q.O 

N. i 90. -MARINHA.- Em 17 de Maio de '1834. 
-Ordena, relativamente ao ponto de 
tarde, que a chamada dos operarios 
comece d'ora em diante a urna hora 
e tres quartos. . . . . . . ............... 14.·1 

N. HH. -FAZENDA.- Em 20 de Maio de 1834-. 
-Solve duvidas sobre a arrecadaçáo 
dos bens de ausentes, expostos pelo 
Procurador Fiscal da Thesouraria da 
Província de Minas Geraes ........... 141 

N. 19~. -JUSTIÇA.-Em 21 de Maio de 1834.·-
Declara que forão dadas as providen-
cias para que os portuguezes remo-
vidos para as Províncias o sejão em 

14~ navios de guerra .................... 
N. 193. -JUSTIÇA.-Em 24 de Maio de 1834.-

Declara que não ha contradicção entre 
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o art. 165 § ~-o do Co digo do Proc~s\R::?~ -::.., 1 

Criminal e a I..ei de ~o de Outubro d '-(>/ .,__ ,-;:. , 

1823, art. 24 §~ 13 e 34....... . . . . . :r""~· / 
N. i9ft.. -MARINHA.-Em 26 de Maio de 1834. ·-,~:2_s A' 

-Manda soltar alguns indivíduos da ---
náo Pedro II julgados incapazes ; e 
recommenda que não seja recebido á 
bordo da mesma náo, nem de outro 
qualquer navio, individuo algum re-
Inettido para assentar praça que traga 
nota de ladrão, assassino, ou de quaes-
quer crimes da m..;sma natureza..... u.4 

N. 195. -MARINHA.-Em 27 de Maio de 1834. 
- Prohibe a illuminação a bordo das 
embarcações de guerra........ . . • . . . 1 u. 

N'. 196. -JUSTIÇA.- Em z de Junho de 1834. 
-Declara que o nrt. 313 do Codigo 
do Processo refere-se ás reuniões pe
rlodlcas dos Jurados, e não ás sessões 
dia rias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 14.5 

:\'. 197.- G-UERRA.- Em ;; de Junho de 1834. 
-Extingue o lugar de Medico consul-
l.ante do llospilal Ailitar da Província 
da Bahia, e declara que nã0 deve haver 
na Província mai~; de um hospital, 
ainda mesmo que o numero dos doen-
tes exceda a 80, e tomando outras pro
videncias a este respeito . . . . . . . . . . . . ~ 46 

N. 198. -GUERRA.-Em ~10 de Junho de 1834. 
-Circular mandando cessar o emprego 
dos Medicas consultantes nos hospi-
taes regimentaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

N. 199. -JUSTIÇA.- Em 11 de Junho de 1834. 
-Autoriza todas as providencias le-
gaes e convenientes para ~egurança 
dos réos que tem de.ser julgados nos 
Termos em que não ha eadôas. . . . . . 148 

N. 200. -JUSTIÇA.- Em 12 de Junho de 183.í. 
-Declara que as Camaras Municipaes 
podem constranger os Juizes de Paz 
a s~rvir, sempre que não julgarem 
legítimos os seus impedimentos. . . . . 149 

N. 2.01 • -.FAZENDA.-Em '12 de Junho de 1834. 
-Os Agentes das Mesas de Diversas 
Rendas são considerados Empregados 
puhlicos de com missão.............. 150 
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N. 202. -JUSTIÇA.-Em U, de Junho de 1834. 
-Declara que dando-se novos impe
dilnentos devem '~er nomeados novos 
substitutos aos Juizes Municipaes.... 150 

N. 203. -MARINHA.~Em 14 de Junho de 1834. 
- Approva para o registro das ordens 
expedidas á Contadoria de Marinha o 
methodo mandado seguir para a Mesa 
da Administração das Diversas Rendas. 151 

N. 204. -MARINHA.-Em 14 de Junho de 1834. 
-Declara o artigo da lei que rege o 
caso de suspeição declarada por um 
Presidente do Conselho de investigação. 152 

N. 205. -MARINHA.-Em 14 de Junho de 1834. 
-Manda sobrestar no engajamento ou 
recrutamento, ordenado por Aviso de 
26 de Julho de 1833, continuando, po
rém, a observar-se o disposto no de 
24 de Outubro do mesmo anno...... 152 

N. 206. -JUSTIÇA.- Em 16 de Junho de 1834. 
-Determina que seja.punido o Advo
gado que atacar o Ju1z. . . . . . . . • . . . . . 153 

N. 207.- GUERRA.-Em 16 de Junho de 1834. 
-Circular alterando não só a época 
em que se devem remetter á Secretaria 
da Guerra as informações annuaes para 
o orçamento da despeza militar, como 
as tabellas que o organizão. Tambem 
exige relações trimestraes da morta
lidade dos Officiaes militares.... . . . . 153 

N. 208. - GUERRA.·-Ern 16 de Junho de 183L 
- Remette os figurinos para os novos 
uniformes dos eorpos de cavallaria e 
arti.lharia a cavallo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

N. 209. -JUSTIÇA. --;-Em 18 de Junho de 1834. 
-Ordena que sejào dispersos e reti
rados das fronteiras os Orientaes que 
abusão da hospitalidade elo Imperio. 157 

N. 210. -MARINHA.-Em 18 de Junho de 1834. 
-Manda adoptar a medida proposta 
pelo Conta dor da Marinha á cerca do 
que representára o Almoxarife por não 
ter debaixo da sua guarda algum do 
vasilhame que se lhe acha debitado, e 
que os generos apezar de debitados aos 
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Mestres, n{w deixem d~. ser carrega tSt,<) .. ·;; \\ 
ao respect1vo AlmoxarJfe............ dtl\1 ü-.' 

N. 2H. -JUSTIÇA .. -Em19deJ~lnhode18iH. ~-"~Dos. ~.·· /. 
-Declara que as multas Impostas pdo ~-·---. _____ _ d 
Jury pertencem ú Camara á cujo Mu-
nicípio pertencer o multado......... 1 !j8 

N'. 2·12. -JUSTIÇA.-Em '19 ele Junho de 1834. 
-Declara que emqunnto não houver 
proYidencia iegislativa não se dere pro .. 
ver alguem no emprego do Ach·ogado 
senão pela fórma estabelecida na Lei 
de 22 de Setembro de ~1828 .......... , 1:)9 

N. 213. -~lARIXHA.-Em 20 de Junho de 18~jl~. 
-Ordena que ns pessoas que preten
derem o auxilio da barca de vapoe 
pnguorn a quantia de ;w 1~000, <tlém da 
despeza do carvão... . . . . . . . . . . . . . . . 159 

l\" 2Ht·.- J USTICA.-.Eln ~1 de Junho de 183L 
-Determina que o Juiz Conservador 
da Nac:;üo Britannica não pódc julgar 
réos, lfUO niio forem inglezes....... 1 GO 

~ 211). -JUSTI~:A.-Em 23 de Junho de ,1831-. 
-Determina quaes os documentos que 
devem acompanhar a communicação 
da imposi~;ito da pm1a de morte.. . . . 161 

N 2~lG. -·-BlPEBIO. ···--Em 2:J de Junho ele 183L 
-Declara qual a providencia de que 
se deve lançar mão para poder haver 
ses:~;5o ela Camara .Municipal, quando 
não fôr possivcl reunir numero suffi
ciente de Yereaclm·es..... ... . . ... . . . • 162 

N. 217. -B[PEJUO.-Em 25 de Junho de 183L 
- Permittc que os Procuradotes das 
Camaras Muuicipaes tenbào ajudantes 
ou agentes nos dist1·ictos do Municiplo. 162 

~. 218. - FAZENDA.-Em 2.G de Junho r1c H~~H. 
--Fixa a inlelligencia da Portiuia de 
G de Dezembro de 18i32, que trata das 
multas comminadas aos Mestres das 
embarcações, que aprescntúrüo mani
festos auLhentieados pelos Consulcs 
brasileiros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

X. 2~t9. -GUEHHA.-Em 2G de Junho de 183!i. 
-Declara que ao Presidente da Pro
vincw do lHo Grande do Sul eompete 
nilo st) a nomi•nc:;no elo Portciro 1 romo 
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lambem a de todos os mais ~mpre
gaclos do respectivo A rscnal de (itwrra. 1 ();1 

N. '220. ---HJSTI~:A.-Em 2.7 de Junho de 1834 .. 
-Declara que os Professores publicos 
podem aceumular as funcções de Jui-
zes de Paz, e os empregados de J.;,a
zenda, e Secretaria do Governo fazer 
parte do Conselho de Jurados... . . . . 164 

N. 2.21 . - MARINHA.-Em 2.7 de Junho de 1834. 
--- Pr.ohibe o abor!o de rações aos pas
sagmros dos navws da Armada. . . . . . 165 

N. ~2:2. -1\TARI\liA.-Em 27 de Junho de 1834. 
-:\f anda abonar aos Cirurgiões , que 
tamLem se1·virem de boticarios a boedo 
dos navios da Armada, a gratificação 
de 4·8000 mcnsacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 tio 

~. 2.23. - GÜERHA.- .Provisão de 28 de Junho 
de '' R34. -Determina o pagamento de 
vencimentos aos Oflieiaes ausentes por 
excessos de licen~,:a.................. 11 ()(i 

'L 2tL -- GUEHRA. -Em 28 de Junho de 183ft.. 
-Determina que, no momento um que 
fôr n:cebida a participação da reforma 
de Offieiacs inferiores ou soldados , 
mande-lhes abonae os seus soldos e 
vencimentos da data da reforma . . . . 1 G7 

~. 2t:.). -JUSTIÇA.~ Em 30 de Junho de 18:34. 
-Declara que é da compctencia dos 
Juizes de Orphãos fazer os inventarias 
dos que morrem in testados. . . . . . . . . . 1 G8 

N. 2zG. -JUSTJÇA.-Ern o L o de Julho de 1834. 
-O Juiz competente para os inventa
rios é o do domicilio dos defuntos, e 
não o da residencia elos herdeiros . . 169 

~. 227. -GUERHA.-Em o 1. 0 de Julho de ~1834. 
-Supprime a despeza com facllinas 
das fortalezas,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 G9 

N. 228. -JUSTICA .-Em 2 de Julho de 1834. 
-Solve,, algumas duvidas sobre a exe
cução do Codigo do Processo Crimi-
nal.................................. 170 

S. 22!'. -FAZENDA. -·Em 2 de Julho de 11834-. 
-Sobre as fazendas que elevem p(.lg~n· 
o imposlo do armazenagem.......... 171 

N. '2:30. -FAZK\DA.-Em 2 de Julho de 1834. 
-HPgula e designa as transac(;ües fitte 
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s,e. devem cseripturar . na Contad H\)_ .) .l:'~:~ 
c.cral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'·1_7 ~' ~ 

~. ::un. -1\IARINHA.-Ern 4 de Junho de 1834-. ·.Ã..ul' _).:;... 
- p~termina que se abone, tanto aos ~<·/Dos * ,;' 
Ofhc~aes de Fazenda, co~no a outras ~~. ___ ---;;;:/ 
quaesquer pracas de Marmlw., que ~c -
destinarem a servir em navios esta-
cionadas nas Províncias do Norte, n 
:-;âo transportados no brigue Cacique, 
a ração de porão............... . . . .. ~17~~ 

l\ ;i;):2. -JUSTIÇA.-Em 8 de Julhocle~i83/c .. 
-Declara quo quando os Juizes l\iuni
eipaes substitui rem os Juizes de Díreíto, 
que forem Auditores, substituem-nos 
Lambem nas funcç;õcs deste cargo... 17 ~-

N. 233. -JUSTIÇA.-Em 8 do Julho de 1183L 
- Deelara que o art. 47 do Codigo do 
Processo não comprohende as Camarns 
1\iunicipaes das Capitaes das Comarcas 
em íJUC os .Juizes de Direito devem Ler 
a sua rcsidencia ordinaria. . . . . . . . . . . ~11:.j 

~ 23L -JUSTIÇA.-Em 8 de Julho de 1831.. 
-Declara que pronunciado um Juiz 
~Iunicipal pelo Juiz de Paz, cumpre que 
a Camara ~lunicipal respectiva norw~~e 
o substituto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/'\) 

~. 23J. -JUSTICA.- Em 8 de Julho de 183/i. 
-Declara <rue os Juizes de Paz, que 
acabão o seu anno, ticào sendo sup-
])lentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 

\'. 236. -JUSTICA.-Em 9 ele Julllo de183L 
-Deelm~~l que deve nomear-se urn Juiz 
Municipal interino sempre que o pro
prietarío fôr impedido......... . . . . . . 171 

N. 'Z31. -MARINHA.- Em 9 de Julho de 183L 
-llegulando a earga das peças, c ea
nmadas, á bordo elos navios do gucna. 178 

N. 238. -FAZENDA.- Em 1 O de Jullw üe ~183:1.. 
-Como se deve contar a antiguidade 
dos 1. os Escripturarios da AI f~1ndega 
para a substituição do Escrivão...... 179 

N. 2:39. -IMPEHIO.-Em H de Julho ele 1180L 
- Desappeova o procedimento da r:a
mara Municipal rln Cidade do Natal pro
hibindo a exporta~~ão da farinha du 
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~ mandioca da Província do Rio Grande 
do, Norte para a de Pernambuco ..... 180 

N. 240. -MAlUNHA.~ Em 12 de Julho de 1834. 
-Manda cessar immediatamenteo abo-
no de rações aos Officiaes presos na 
fragata Paraguassú, e bem aS';sim o 
costume de se darem semelhantes ra-
çõe~ aos oftioiaes presos ern qualquer 
naviO de guerra ....... ~ ............. 180 

N. 241. -JUSTICA.-Em 17 de Julho de 1834. 
-Declara que á Camara Munieipal de 
Itaborahy compete conhecer da eseusa 
dos Juizes de Paz supplentes do 2. o 

distrieto do Rio Bonito ............... 1811 
N. 2~2. - GUERRA.-- Em 17 de Julho de 1834. 

-Declara a éQoca em que se devem 
remetter as informações para o orça-
me~to geral da despeza militar do im-

182 J)el'lO ......... · ..... . ............... 
N. 243. ~GUERRA.-Em 17 de Julho de 1834. 

--:Altera a época em que devem ser 
remettidas as informações para o or· 
çamento geral da despeza militar do 
Imperio, e dá providencias a respeito. 182 

N. 244. --: FAZENDA.-Em 18 de Julho de 1834. 
-Declara haver incoinpatibilidade no 
desempenho das obrigações dos Em-
pregados das Thesourarias. conjuncta-
mentE} com as da competel).cia das Ca-
maras Municipaes .................... 183 

N. 245.- FAZENDA. --Em 19 ele Julho de 1834. 
-Determina o vencimento que se deve 
pagar .a Magistrados que servirãü no 
Impedimel)to de outros .. ~ ..........• 184 

N. 246. -MARINHA.-Em 19 de Julho de 1834-. 
.,..--Manda reprehender o 2. 0 Tenente 
com mandante da escuna Rio da Prata, 
pela falta de consideração que mos-
trára para com o Capitão de Mar e 
Guerra,. comm.andante da 'fragata Ba-
lliana ; . e observar a disposição do art. 

185 4 6 Cap~ 2. o do Reg-ünento Provisional. 
N. 247. -JUSTIÇA.- Em 24 de Julho de 1834. 

- Determinn que sejão remettidos á 
Commissão mixti;~. Brasileira e Ingleza 
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todos os papeis e autos remeUidos o /l ·:,; \ 

aprisionamento dos navios empregado ::-.~1!'/..), . ::JI-" j 
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no trafico de africanos............... IYI,t c jJ 
N. 24.8. -GUERRA.- Em 2i de Julho de 1834. :::,_ JOs ·x /1 

-Manda ficar sem effeito o Aviso de '~~--~~ 
20 de Abril de 4 829, e dar em todos 
os casos mais uma cavalgadura aos 
Officiaes superiores dos corpos de ca-
vallaria e artilharia a cavallo.... . . . • 186 

N. 24-9. -GUERRA.-Em 21 de Julho de 4834. 
- Manda ficar smn effeito o Aviso de 
24 de Fevereiro de 4829, sobre os ven
cimentos que se devem abonar aos Em
pregados das Thesourarias e Commis-
sariados............................. 487 

N. 250. -IMPERIO.-Em r22 de Julho de 1834. 
-Compete aos Presidentes das Camaras 
Municillaes o voto de qualidade, além 
do ordtnario... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 187 

N. 251. -IMPERIO.-Em 22 de Julho de 1834. 
-Ordena aos Presidentes das Provín
cias, que nos offieios , que dirigirem 
a este Ministerio não comprehendão 
mais de um objecto, e que o mesmo 
fação observar na correspondencia das 
autoridades, Repat'lições e Estabeleci
mentos Publicos, que directamente se 
communicão com o mesmo Ministerio. 188 

N. 252. -JUSTIÇA.- Em 22 de Julho de 1834. 
-Declara que as Juntas de Paz não 
devem ser compostas de menos de cinco 
membros , e aando outras providen-
cias................................. 189 

N. 253. -IMPERIO.-Em 23 de Julho de 1834. 
-Solve duvidas sobre as faltas que 
derem os estudantes nos dias de sab
batina ; sobre a accumulação de duas 
cadeiras por um Lente ; sobre o in
conveniente de serem estes chamados 
para o Jury; e finalmente sobre as opi
niões que forem emittidas nas theses 
para o doutoramento ............... , 489 

N. 254. -MARINHA.-Em 24 de Julho de 4831.. 
-Determina ao Presidente da Província 
de Pernambuco que expeça as ordens 
necessarias para que da Intendencia 

I~DICE DAS ~Et;ISÕRS DE 1834. 1:$ 

). I) 
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da Marinha dessa Província se remetta 
uma conta trimensal da despeza a cargo 
da Intendencia desta Côrte, conforme 
o § 9. 0 do art. 10 da parte La do sys
tema de escripturação, ultimamente 
approvado pelo Decreto de 5 de Maio 
deste anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

N. 255. -FAZENDA.-Em 24 de Julho de 1834. 
-Declara que as som mas decretadas 
para as obras publicas só podem ser 
pagas, guando dentro dos respectivos 
annos financeiros se fizerem as mes-
mas obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

N. 256. -JUSTIÇA. -Em 26 de Julho de 1834. 
-As Camaras Municipaes podem no
mear, no caso de impedimento dos 
Juizes Municipaes e Orphãos, os mes
mos substitutos que Já tiverem ser-
vido................................. 192 

N. 257. -JUSTIÇA.- Em 26 de Julho de 1834. 
-E' nullo o procedimento dos Juizes 
de Paz estendendo-se além dos limites 
do Termo ... ,....................... 192 

N. 258. -FAZENDA.-Em 26 de Julho de 1834. 
-Compete aos Collectores a cobrança 
das letras de sizas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

N. 259. -FAZENDA.-Em 26 de Julho de 4834. 
-A ingerencia dos Presidentes de Pro
víncia em materias da Fazenda Nacio-
nal deve ser adoptada em conselho . 4 94 

N. 260. -IMPERIO.-Em 26 de Julho de 1834. 
-Ao Director do Curso Jurídico de 
O linda, declarando: 1. o, o numero dos 
Lentes que devem assistir aos exames 
para o gráo de doutor ; 2. o, que o con
curso ás cadeiras vagas deve ter lugar 
no dia que fôr marcado depois de en
cerrado o prazo para o recebimento 
dos requerimentos e das theses dos 
doutorandos...... . . . . . . . . . . . • . • . . . . 194 

N. 261. -MARINHA.-Em 26 de Julho de 1834. 
- Prohibe que a bordo de qualquer 
navio do Estado sirva marinheiro al
gum estrangeiro que não seja volun-
tario . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
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N. 262. -JUSTIÇA.-Em 28 de Julho de ai4. 

--Determina que o Juiz das execuç ~.f'· :::o . 
receba os embargos relevantes , qu b~..oú,. )llooo ! 
oppuzerem os Juizes de :Facto á s·en- ~, 1 ~ o

0 
J 

t~nça de multa por falta de coa) pare- "<-~J--=-= ~ 
cimento.............................. 195 

N. 263. -MARINHA.-Em 28 de Julho de 1834. 
-Determina que não sejão mais re-. 
cebidos a bordo de qualquer navio do 
Estado presos mandados pelos Juizes 
de Paz cumprir sentença....... . . . . . 196 

N. 264. -GUERRA.- Em o Lo de Agosto de 
1834.- Declara que se deve considerar. 
como confirmados os postos conferidos 
por Decretos ou Consultas de que se 
tenha feito a devida communicação , 
por A viso independentemente de apre
sentação da patente, e dando outros 
esclarecimentos a estg respeito...... 197 

N. 265. -MARINHA.-Em 4 de Agosto de 1834. 
-Determina que sejão desembarcados 
todos os Marinheiros ou Grumetes im
possibilitados de continuar no serviço, 
e os que, tendo completado o tempo 
de seus engajamentos, não quizerem 
continuar a servir. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

N. 266. -MARINHA.-Consulta do Conselho Su
premo Militar de t de Agoso de 1834. 
-Ordena que, em quanto uma nova Or
denança não limitar outro proporcio
nado numero de criados para o serviço 
dos Officiaes embarcados, subsista o 
que está estabelecido no art. 79 do Cap. 
1.0 do Regimento Provisional........ 198 

N. 267. -MARINHA.-Em 4 de Agosto de 1834. 
-Determina que a bordo dos navios 
da Armada sejão todas as vozes dadas 
para a execução das manobras e exer-
cíCio no idioma brasileiro... . . . . . . . • . 200 

N. 268. -FAZENDA.-Em 5 de Agosto de 1834. 
-Annulla e declara de nenhum effeito 
a Ordem de 12 de Dezembro de 1833 
a favor dos navios vindos da Ilha de 
Maio sem os manifestos legalizados.. 200 

N. 269. -FAZENDA. -Em 5 de Agosto de 1834. . 
.-Solve duvidas a respeito da cobrança 
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da taxa do sello de licenças de Ora
torios e CapeUas •....... ~.. . . . . . . . . . . 201 

N. 270. -MARINHA.-Em 8 de Agosto de -t83i.. 
-Dá providencias á cerca das irregula
ridades e notavel extravio nas contas 
apresentadas pelos Commissarios dos 
navios de guerra.................... 202 

N. 274 • -IMPERIO.-Em 8 de Agosto de 4834. 
-Os Cirurgiões approvados pela ex
tincta Academia :Medico-Cirurgica, que 

· pretenderem se doutorar, são dispen
sados do pagamento das taxas estabe
lecidas no art. 24 da Lei de 3 de Ou
tubro de 4 832. . • • • • . .. . . . • • • • . • .. .. 203 

N. 272. -GUERRA.-Em H de Agosto de 1834. 
-As Thesourarias das Províncias não 
tem ingerencia alguma nos armazens 
de artigos bellicos . . . . . . . . . . . . . .. . . . 204 

N. 273. -MARINHA.-Consulta do Conselho Su
premo Militar em 4 4 de Agosto de 4 834. 
-Fazendo extensiva ao Corpo da At·
mada e Artilharia da Marinha a Re
solução de Consulta de 24 de Junho 
do corrente anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204: 

N. 274 • ..:-JUSTIÇA.-Em 42 de Agosto de 4834. 
-Determina que os escravos, que den
tro de seis mezes da apprehensão e 
detenção no calabouço nao forem re
clamados pelos senhores , sejão re
mettidos ao ;Juiz de Orphãos como bens 
de ausentes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 206 

N. 275. -JUSTIÇA.- Em 13 de Agosto de 1834. 
-Pertence a jurisdicção administra
tiva do J"uiz dos Orphãos a decisão so
bre rumos e titulos dos arrendatarios 
dos terrenos pertencentes aos Indios. 201 

N. 276. -IMPERIO.-Em 13 de Agosto de 4834. 
-Declara que a licença concedida a 
um cidadão na qualidade de Iuiz de 
Orphãos não aproveita para o cargo de 
Vereador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

N. 277. -MARINHA.-Em 4 i. de Ago~to de 1834. 
-Determina que o Laboratorio dos fo
gos artificiaes, pertencentes ao corpo 
ile Artilharia da Marinha, fique d'ora 
em diante debaixo da immediata di-
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recr-ão do Commandante do re ijdo -~ 

'6 f":"J \ corpo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~.P.. 208 ":.- \ 
N. 278. -JUSTIÇ~.-Em 46 de Agosto de~ . 4.0.<', :-_? '-

- Determma que a Camara Mun1c1 r ...o ~:.? ~ 
de Mangaratiba proceda á nomeação d v 1-~ /-?=' , 
quem sirva de Juiz de Orphãos no im- ~c- d 
pedimento do actual. . . . . . • . . . . . . . . . . 2 -':____ -~ .__.-: 

N. 279. -GUERRA.-Em 48 de Agosto de 1834. 
- Remettendo a tabella dos ordenados 
que. provisoriamente devem ser abo
nados aos empregados da Fabrica de 
ferro de Ypanema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 O 

N. 280. -FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1834. 
-Solve duvidas a respeito do sello que 
devão pagar as Provisões que annual
mente se passão aos Padres para uso 
de Ordens, para Ermidas, Proeissões, 
Exposições do Sacramento, Provisões 
de Coadjutores e Capellães.......... 211 

N. 28'1. -FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1834. 
-Solve duvidas a respeito das habi
litações de herdeiros de defuntos e au-
sentes............................... 211 

N. 282. -JUSTIÇA.-Em 22 de Agosto de 1834:. 
- Declar3 que devem ser recebidos na 
mesma esJ?ecie em que forão empres
tados os ilinheiros do cofre dos Or-
phãos............ . . . . . . . . . . . . . • . . . . 212 

N. 283. -MARINHA.-Em 22 de Agosto de 1834. 
-Determina que na Armada se não 
assente praça a marinheiros estrafl
geiros, recrutados, e bem assim a indi
víduos recrutados, sem se examinarem 
suas naturalidades, e mais círcumstan-
cias................................. 213 

N. 284·. -MAIUNHA.-Em 23 de Agosto de 1834. 
-Os Praticos estão sujeltos aos lns
pectores dos Arsenaes. . . . . . . . . . . . . . . 213 

N. 285. -FAZENDA.-Em 23 de Agosto de ~1834. 
-Declara que as execuções que se in
tentarem por parte da Fazenda Nacional 
nas Provmcias, sejão dirigidas pelos 
Proeuradores Físcaes das Thesourarias 
por ser da sua competencla promover 
o contencioso daimesma Fazenda . . . 214 
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N. 286. -JUSTIÇA.-.Em 25 de Agosto de 1834. 
-Manda responsabilizar os Juizes de 
Paz, que deixarem de comparecer ás 
reuniões da Junta de Paz sem motivo 
jt~stificado, e dando outras providen-

215 ClaS ................................. 
N. 287. -JUSTIÇA.-Em 25 de Agosto dé 1834. 

-Declara due as 24 horas de que falla 
o art. 254 o Codigo do Processo de-
vem ser contadas desde o momento da 
decisão do Jury, e resolve outras du· 
vidas ................................ 216 

N.- 288. -JUSTIÇA.-Em 21 de Agosto de 1834. 
-Declarando que o depoimento de 
testemunhas no Jury deve ser escripto, 
quando o réo o requerer ............ 217 

N. 289. -JUSTIÇA.-Em 27 de Agosto de 183L 
-Determina que os afl'icanos apEre-
hendidos sejão empregados nas o ras 
publicas ............................. 218 

N. 290. -:FAZENDA.-Em 28 de Agosto de 1834. 
-Declara sujeitos ao imposto da taxa 
sobre escravos os que se occuparem 
em quaesduer mister, uma vez que te-
nhão resi encias nas Villas e lugares 
em cujo limite se cobre decima dos pre-
di os .............. , .................. 219 

N. 291. -JUSTIÇA.- Em 28 de Agosto de 1834. 
- Estrànha que a Relação Ecclesias-
tica tomasse conhecimento de feitos 
civeis depois do Codigo do Processo, 
e resolvendo outras duvidas ......... 219 

N. 292. ·-MARINHA.-Em 29 de Agosto de 1834. 
-Eleva a dez mil réis mensaes o soldo 

d~e ~~w~~g~~~~t~. '~~~~~~.o~ :.~~t~~~~~~~ 221 
N. 293. -MARINHA.-Em 30 de Agosto de 1834. 

-Manda abonar, em occasião de grande 
faina, ás praças dos navios armados, 
uma ração de aguardente ....•..•.... 222 

N. 294. -FAZENDA;-Em o t,o de Setembro de 
183L-Autoriza o estabelecimento de 
casas em Porto Alegre onde vá ser ar-
ropada a carne verâe antes de ir para 

222 os_· L. açougues .•.•.......•. , ....... , •.. 
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N. 295. -MARINHA.-Em o 1.o de Sete~r~.de C};,r 
4 834.- Determina que se dê ás g~ar=) ~:~ 
nições dos navios ~e guer_ra esta~ICF/. ;; , 
ancõrados, e onde fôr poss1vel, em ~_. 1 _.. 

gar de bolacha, pão fresco, e que ás" -t Do, / 
embarcações pequenas, que sahirem a "--..;,.,_ ~ _ ~ // 
crl.fzar, se adiante dinheiro para carne ~ --· 
fresca ou peixe ............•...•. , . . . 223 

N. 296.- FAZENDA.- Em 3 de Setembro de 
183ã..-Ordena que se não pague a Ma
gistrado algum os seus vencimentos 
sem que esteja no exercício do seu 
lugar, ou tenha licença com vencimento 
de ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.23 

N. 2.97. -IMPERIO.- Em · 4 de Setembro de 
1834.- São accumulaveis os cargos de 
Vereador c de Juiz de Paz, mas, uma 
vez concedida a escusa de um delles, 
não pó de ter lugar segunda opção. . . 224 

N. 298. -JUSTIÇA.-Em 4 de Setembro de 1834. 
--Declara que as congruas dos Viga
rios devem ser pagas pelas Thesoura-
rias das Províncias a que pertencerem. 225 

N. 299. -JUSTIÇA.-Em 5 de Setembro de 1834. 
-Declara que, impedido o Chefe de 
Policia, deve ser substituído. . . . . . . . . 225 

N. 300.- MAHINHA.- Em 5 de Setembro de 
1834.-Declara que se não deve prestar 
escaler para diligencias dos differentes 
Juizes de Paz e da Policia, sem que 
preceda ordem da Secretaria de Es-
tado................................. 227 

N. 301. -GUERRA. -Em 8 de Setembro de 
1834.- Declara que os ordenados dos 
Cirurgiões-móres de Província devem 
ser pagos pela Repartiç.ão do Impe-
rio. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

N. 302. -JUSTIÇA. -Em 9 de Setembro de 
1834. -Determina que a Commissão 
mixta brasileira e ingleza sobre o tra
fico de africanos remetta ao Promotor 
Publico eópia authentica de todas as 
sentenças para fundamentar a denun-
cia e aceusação . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 228 

N. 303. -IMPERIO.- Em 10 de Setembro de 
1834.- Manda pagar a um Secretario 
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do Governo a diaria de Conselheiro do 
Governo, por ser accumulavel o exer
cício dos dous lugares .. •. . . . . . . . . • . 229 

N. 304.- MARINHA.-Em H de Setembro de 
1834-.-0rdena que o Intendente da Ma
rinha da Bahia inspeccione os navios 
da Armada ahi estacionados, 'e que 
uma vez no mez, pelo menos, passe 
revista aos estacionados. . . . • . . . . . . . . 229 

N. 305. - MARINHA. -Em 12 de Setembro de 
1834.- Determina que nenhuma alte
ração se faça a bordo dos navios da 
Armada sem approvação das autori
dades, á quem requisilaráõ o que pre
cisarem, e dá providencias a bem da 
disciplina e harmonia que deve reinar 
entre Officiaes superiores e subalter-
nos................................. 230 

N. 306. -.FAZENDA.- Em 12 de Setembro de 
1834.-Manda observar na entrada e 
descarga de quaesquer embarcações, 
em portos onde não houver Alfandega, 
as ·disposições que abaixo vão decla-
radas................................ 231 

N. 307. -GUERRA.-.Em 13 de Setembro de 
1834.- Os Presidentes das Províncias 
não estão autorizados para remover os 
Ofliciaes de umas para outras Provín-
cias........ . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 233 

N. 308. -GUERRA.- Em 13 de Setembro de 
1834.-0s Instructores da Guarda Na
cional não são nomeados pela Repar-
tição da Guerra . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 233 

N. 309. -MARINHA.-Em 15 de Setembro de 
1834..-0s Officiaes pertencentes ás guar
nições dos navios de guerra estacio
nados na Província ou que a ella apor
tarem, não podem desembarcar, nem 
ser empregados n' outro serviço, sem 
expressa determinação desta Secretaria 
de Estado. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 23.1 

N. 31 O. -MARINHA.__:.. Em 15 de Setembro de 
1834.-Não são comprehendidos na dis
posição do Aviso de H do corrente os 
navios commandados por Oflicia@s Ge· 
neraes, nem os que, excedendo ao un-
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mero de dous , forem em expedi~ " 
sob o commando do Official de -qual~,~-:,_ 
quer patente... . . . . . . . . . ...•........ ~~ãl;r 

N. 311. -MARINHA.-Consulta de·Conselho Su- ,~ ,··1c0 ,, 
premo Militar de 46 de Setembro de "-~~ 
·18340- Manda abonar eomedorias aos ,.::::----::::::;:;;,.. 
Pilotos embarcados o .. o. o •.. o o .. o o o .. o 235 

No :~120 -MARINHAo-Em 16 de Setembro de 
1834.- Os Com mandantes dos navios 
da Arruada estacionados nas Províncias, 
sem}}re que occorra qualquer alteração 
nas praças do corpo de artBharia de 
Marinha, destacadas á bordo dos mes
mos, a devem participar ao respectivo 
Com mandante o o ... o. o o. o ...... o. o. . . 2.36 

No 313. - MARINHA.-Em 18 de Setembro de 
1834.-Manda abonar ao 4. 0 Tenente 
da Armada Manoel Ignacio dos Santos, 
rlesde que fôra en~arregado do ensino 
do apparelho a companhia dos Guardas 
Marinhas, as comr~dorias que lhe per· 
tencerern .... o . o . o ... o o o .... o o .. o . . . . 237 

N. 314 o - MARINHA. -Em 18 de Setembro de 
1834.-Determina que as guarnições de 
todos os navios desarmados sejão muni
ciadas com almo~:o de café, pão, ou 
bolacha o .... o....... . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

N. 3150 _:_GUERRAo-Em 20 de Setembro de 
1834.-Communica que do LQ de Ou
tubro proximo futuro em diante os or
denados dos empregados da Fabrica da 
Polvora serão os indicados no Regula
mento de 11 de Novembro de 4833..... 238 

N. 3·1 6. - MARINHA.- Em 20 de Setembro de 
1834.-Dá providencias ácerca. dos Com
mandantes dos paquetes e transportes. 238 

~. 3t1. -MARINHA.-Em 20 de Setembro de 
1834 o -E' prohibida totalmente a con
d ucção de generos de commercio de 
uns para outros portos, á bordo dos 
navios de guerra, sendo sómente per
mittido receber a bagagem dos pas-
sageiros. o . . . • ....... o .. o • . . . . . . . . . • 239 

N. 318. -MARINHA.-Em 20 de Setembro de 
1834. -Determina que jámais os Com
mandantes dos navios de guerra ar-

I~»ICE J>AS DECISÕES DE 183i. 6 

) \ 
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ranchem com os seus Officiaes, e que 
estes formem un1 só rancho , assim 
como os Officiaes de prôa........... 240 

N. 319. - MARINHA.- Em 20 de Setembro de 
i 834.- Determina que os Officiaes que 
commandão navios desarmados se.Jão 
cúntemplados na escala dos embar-
ques..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

N. 320. - JUSTIÇA. -Em :22 de Setembro de 
4 834.-A's Assembléas Provinciaes com
pete decretar a separação das varas 
j udiciaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.i1 

N. 321. -MARINHA.- Em :22 de Setembro de 
1834.- Manda estabelecer nos navios 
armados uma caixa onde se recolha 
o producto das economias das sobras 
das rações da equipagen1 ............ 241 

N. 322. -FAZENDA.-Em 22 de Setembro de 
1834.- Os Empregados p1Jblicos só po
dem ser suspensos de seus empregos 
por crimes de responsabilidade . . . . . 242 

N. 323. -FAZENDA. -Em 22 de Setmnbro de 
,183~.-Trata sobre os fiadores dos The
soureiros geraes, e Conselheiros do 
Governo poderem, ou não contractar 
com a Fazenda, e o Fiscal ser ou não 
obrigado a citar a lei em que fundar 
o seu parecer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

N. 3:24. -FAZENDA.-Errl 22 de Setembro de 
4 834.- Declarando o modo por quo 
póde ter lugar a restituição de siza já 
paga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2! .. 4. 

N. 325. -JUSTIÇA. - Em 24 de Setembro de 
1834.- Ao poder judieiario compete 
julgar a apprehensão dos africanos.. 21.!:> 

N. 326. -JUSTIÇA. -Em 24 de Setembro de 
1834. -Os Juizes Municipaes devem 
substituir nos seus respectivos termos 
aos de Direito....... . . . . . . . . . . . . . . . . 24!) 

N. 327. -JUSTIÇA.- Em 24 de Setembro de 
1834.-Declara que, não sendo o crime 
de responsabilidade, não tem lugar a 
suspensão senão quando julgado, ou 
preso o accusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 16 

N. 328. -JUSTIÇA.- Em 25 do Setembro de 
,1834.-0rdena quo sem o prévio pn-
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gan~ento do~ noyos e velhos dit·~ito \ 
senao expeça o lltu los de coneessoes ;J.""" 

N. 329. ·-MARINHA.- Em 25 de Setembro d > ::: ; 
1834. _: Determina que d' ora em diante ,~"i 1 ; n "' - --/} 

·!á.mais ~e,dê~lf c~mmandos de navios ~> ~-.:;:;;J 
(.uma dos ..:l 2. Tenentes . . . . . . . . . . . . . -4-7 

~. 330. - JUSTIÇA.-Em 30 de Setembro de 
183~·.-Declara que só por crime de 
r~sponsabilidade tem lugar a suspen-
sao do Empregado pubhco . . . . . . . . . . 248 

~ 3:31. -FAZENDA.--Em 30 de Setembro de 
18:34.- Providencía sobre o cas.o de 
apresentação de bilhetes do Jlanco fal-
sos para pagamento de direitos . . . . . 248 

~. 3:32. -FAZENDA.- Em 30 de Setembro de 
1834.- Dccln r a que os Directores dos 
Cursos .Jurídicos no exercício de lentes 
tem direito aos dons vencimentos de 
um c outro emprego....... . . • . . . . . . 249 

N. 333. -MARINHA.-Em 2 de Outubro de 1834. 
-Estabelece regra pnra encommendas 
e remessas de madeiras, e lembra a 
eonvcniencia de um só ponto para de
posito dellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

N. 33L -JUSTIÇA.-J;:m 6 de Outubro de ·1834. 
-Ordena que o réo nbsolvido seja 
logo posto em liberdade, embora a· 
parte recorra da sentença. . . . . . . . . . . 25~ 

N. a35. -GUERRA.-Em 6 de Outubro de 1834. 
-Declar·a a maneira por que os Offi
cines do Exercito devem dirigir os seus 
requerimentos ao Governo............. 2M 

~ i336. -MARINHA.-Em 6 de Outubro de 1834. 
- Determina que os navios pequenos, 
que não possão ter Cirurgião a bordo 
por falta de commodos, tenhão todavia 
uma lJotica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

X. a;_n. -MARINHA.- Em 6 de Outubro de 
·183í.- Manda fazer constar, qne para 
solidtar-se despachos e empregos não 
é necessario recorrer a empenhos. . í2:J3 

N. :~:J8. - MAIU~HA. -Em 6 de Outubro de 
·18:34.- Determina que os Officiaes da 
.\rmada que estivm·em doentes, e não 
·"e apresentat·em na inspeeeão de saude 
-;eji\o eonsiderados como p1·omptos. . . 't:j3 
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.. N . 339. -MARINHA. - Em 7 de Outubro de 
483• ........ Determina que d'ora em diante 
se nomêem para as pequenas embar-
eaçõe!i de guerra, um Piloto desem-

~ penhando ao mesmo te·mpo as obri-... , 
gações de Escrivão .............•.... 254 

N. 340.-MARINHA.-Em 7 de 9utubro de 1834. 
-.:Determina que os Com mandantes dos 
navios de guerra, transportes, etc., que 
houverem de sahir de um para outro 
pot»to, mandem na vespera receber as 
matas na Administração do Correio ..• 251 

N. 344. -FAZENDA. -Em 7 de Outub-ro de 4 834-. 
-Todos os Empregados publicos em 
ãera'l, salvas as excepções do Decreto 

e 2 de Março de 1833, são obrigados 
a.apresentarem attestações de frequen-
ma de seus end!regos para poderem re-
ceber seus o r enados ................ 255 

N. 34.2. --FAZENDA. -Em 40 de Outubro de 
183L ~A taxa de heranças e legados 
não póde ser recebida em prestações, 
salvo porén1 o caso de circumstancias 
es~eciaes, que devem ser submettidas 
á ecisão do Tribunal do Thesouro .... 256 

N. 3~3.-GUERRA.-Em H de Outubro de 1834.. 
-Declara quaes os Officiaes que tem 
ou não dirmto a gratificacão addicional 
marcada na Lei do ~.a de Outubro de 
1834 ................................. 256 

N. ~HL-MARINHA. -Em H de Outubro de 
1834:-neclara que se deve descontar 
o meio soldo aos Ofiiciaes desde o dia 

: em que se determinar que respondão 
a Conselho de Guerra, mesmo no caso 
de o requererem ..................... 1~1)1 

N. 345. -MARINHA. -Em H de Outubro de 
1834-.- Determina que continue a ter 
inteira observancia o disposto no Aviso 
de 30 de Janeiro de 1833. que manda 
despedir com causa justificada até mes-
mo aos mestres das Officinas desse Ar-
senal ................................ 2!j7 

N. 3l6.-JUSTIÇA.-Em 13 de Outubro de 1834. 
-Determina que sejão arrematados os 
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s~r~iços dos africanos sob certa::; cÓ'' ~ 
dtçoes .•............................ 

N. iH7. - FAZENOA. --Em ~13 de Outubro de 
1834-.- Sobre a serventia vitalícia do 
en:1pregos, e pagamento de novos di-
reitos ...............•.............. w 

l\. 348. -FAZENDA.- Em 13 de Outubro de 
1834.-·Deelara que só ao Tribunal do 
Thesouro compete expedir ordens ús 
Thesourarias sobre a Administração da 
Fazenda ............................ . 

N. 349. -JUSTIÇA.-Iün ·t .i de Outubro de 183L 
-Hecommenda todas as providencias 
para o €stahelecimento da Colonia de 
degradados em S. João das Duas Barras. 

~. 350. -li'AZENDA. -Em H> de Outubro de 
·1831·.-Remette modelo para o balan.,;o 
das Administrar.ões dos Correios nas 
Jlrovincias ..... " ................. · .... . 

N. ~i) f .-l\IARINHA.-Em ~ 5 de Outubro de ~180L 
-Manda que os rnoeos brasileiros, que 
d'ora em diante pretenderem a pra~~a 
de Praticantes da Armada,fs6 a possào 
ohter desde a idade de onze a quinze 
annos .............................. . 

N. 352.-MARINHA.-Em 16 de Outubro de 18:H. 
-Determina que o Official encarregado 
da pilotagem seja igualmente incum-
bido de dar aos Praticantes lições de 
navegação pratica e de apparelho ..... 

N. 353.-MAHINHA.--Em ~16 ele Outubro de 1834. 
-Manda remelter para a Côrte, semprP 
qne fôr possível, rapazes de 16 a 20 
annos pa:ra serem empregados na Ar-
mada e Artilharia da Marinha ........ . 

N. :35L-l\JARINHA.-Em 16 de Outubro de 18~H. 
-Determina ao P1·esidente da Provincia 
da Rahia que seja transferido para lu-
gar mais vantajoso ao publico o celleiru 
de dentro do Arsenal da .Marinha dessa 
Provincia, e permitte que as embar·ca-
(,;ões de mantimentos, em m~casiào de 
máo tempo, se abriguem na caldeira 
desse Arsenal. . . . . . ................ . 

N. 3:Ji). -FAZENDA.-Ern ~18 de Outubro de '18iH. 
·-·Ordena que se nflo inscreva nos livros 

266 

267 



auxiliares 'do Gr·ande. l.ivro ua Divida 
Publica quantias menores de 400$000 . . 268 

N. 35G.-FAZENDA.-Em18 de Outubro de 1834. 
-Declar·a que os ~~íeis das' Thesoura-
rias não caeecem para exercer· os seus 
empeegos de outro titulo mais que as 
norneaçôcs dos Thesoureiros . . . . . . . . . ':269 

N. 3t>7 .-JUSTIÇA.-Em ,18 de Outubro de 18iH. 
-Declara que o escravo abandonado 
pelo senhor deve ser reputado livre, 
e resolve outras duvidas.............. :.t6U 

?\. :31)8.-JUSTi~:A.-Ern '18 de Outubro de ·183~. 
-Declara que a al{;ada dos Juizes de 
Paz está. v-erdadeira o rig'otosamente 

. Jlxada no art. ~12 ~ 7. 11 do Co digo tlo 
Processo Criminal ..... ,............. . ':?.70 

.\. 3:JU. -- GUERRA. -Provisão de 28 de Outu-
bro de 1834-. -Declara quaes são os 
erimes puramente militares .. . . . . . . . ~71 

N. ~HiO.·-JUSTIÇA.-Em 22 1le Outubro de 18~J4 .. 
-Aos Juizes de Direito compete con
vocar o Jury em um 1\lunicipio, embora 
não se tenha reunido em outros..... . . 27:5 

:'\. 3GI -FAZENDA .-Em 'H de Outulwo de ·183~·
-Declara que as Llespezas dos pro
cessos para a cobrança dos impostos 
devem ser feitas por conta da commis-
siw, arbitrada ao respectivo Colleclor, 
sendo isento das custas os que promo
verem execuções e.ontra devedores da 
Fazenda Naeioual..................... 21·:3 

X :JG'z. -l1'AZENDA.-Em ~~.de Outubro de ~t ~34. 
---Ao Thesouro e Thesourarias Provin
eiaes corl'!pete a j~ris~icção v~lu~t?-ri~, 
e nos Jurzes tcer1tonaes, a JUdlcwrw 
com recurso para ás Hela~ões . . . . . . . . 27 Í· 

\'. :)G:L-IMPElUO.-Em 24dc Outubro de ·183L 
-Ot·dena que a remessa ao Thcsouro 
Publico das contas Lias despezas a cargo 
da Inspec~:ão das Obras Publicas seja 
rei ta por intennedio destn Repartição. 27 f) 

\. :JG L-MAHINHA.-Em 2f) de Outttbro de 11831-. 
--Determina que se abune au ~.o Te
llt>llte da Aemada l\íanoei Ignado Bricio 
n~ ,-<:ncirne,lll):-> d(} !;l_lt!Hnimd:lntc, üu-
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t·ante o lmnpo em que, como tal, ser u ) ,.;. \ 
a bordo de uma eanhoneira. . . . . • . . . . <.~,lG :.,.. · 

N. :1fí!).-l\IARINHA.-Em 21 de Oululwo de 18~14. ~&r ~ . 
--;-Dando pro_videncia~ ácerca dos.me- ::.:..._""Do·· . / 
nmos brasile1ros orpllao_s, c desrnhdos, ·· ...... ~-..) --~ .. .-# 
que a bordo dos nanos I de gtwrra ····- -· 
aprendem as primeiras letr<ls, e toda 
a obra de marinht'Íro . . . . . . . . . . . . . . . . ·t.77 

-'. :Ji)o.-FAZENDA.-Em 21 de Outubro: de ~t 834. 
Nenhum empregado de Fazenda dos 
comprehcndiclos no art. .~,;~ ela Lei de 4 
de Outuln·o de ~183 11, ó isento do ponto . 27~ 

X. :1G7 .-JUSTIÇA.-Rm 129 de Outubro de 1834.. 
-Dit iostruc~;ões para a arrecadaçno 
<los servieos dos africanos. . . . . . . . . . . . 2.7R 

~. :lG8.-GUERHf\'.-Em 29 de Outubro de 1~3L 
-Declara que, sempre que se 1izer 
eommunicaçüo b Pagadoria das Tmpas 
de promot;.flo, ou passagem de qual
quer Oflicial da Província do Hio de 
.Janeiro para outras Províncias, e para 
o Corpo de Artilharia de Marinha, de
verá alli passar-se a eompetente guia 
ao despachado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

l'. 3G9.-MAIUNHA.-Em ~9 de Outubro de 48:-l.l. 
-Determina que otdisposto 11a Portaria 
da Ilf~partiçüo da,t1uerra, de t7 de Ahril 
do corrente anno, se faça extensivo ao:-; 
Ofiiciaes ela Armada, e· Corpo de Arti
Hwria de Marinha, a respeito de suas 
reforn1as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~8~ 

N. :no .-JUSTIÇ~\ .---Em 30 de Outubro de ~t83L 
-Declara que os Juizes de Paz devem 
pedir aos Juizes de Direito os necessa-
l'ios eselarecimenlos para o bom desem
penho de suas attribuições . . . . . . . . . . . ~82 

N. :311.-FAZENDA.-Em 3,1 de Outubro de/1834. 
-Ordena <Jue,~os :1nspeetores das Thc
sotuarias Provinciaes remettão aos Pre
sidentes d(;ls PrO'Jineias no principio do 
eada mcz uma cerlidüo do ponto dos 
Empregados das Repartiçôes da Fa-
zenda ..................... o ••.•. o... 2ga 

X. :n2. -MAfU~IJA.-Consulta do Conselho:su
prerno Militar de 31 de Outubro de ~183L 
-· .\Ianda qu:_• a Hesnlu~;ão~de'2.clr• ::\Inrço 
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de 1827, em Consulta rle 5 de Fevereiro 
do mesmo anno, seja extensiva aos 
Officiaes da Armada, e do Corpo de Ar
tilharia da Marinha................... 28.'l 

N. 373.-GUERRA.-Em 4 de Novembro de 1834. 
-Ordena que o telegt·apho logo que 
reconheça o Paquete, deve immediata
mente participar ao Official-Maior da 
Secretaria dos N egocios Estrangeiros. . 285 

N. 374.-FAZENDA.-Em õ de Novembro de 1834. 
-Ordena que se não pague aos Depu
tados, que forem Empregados das Re
partições do Imperio e Fazenda , no 
mtervallo das sessões legislativas, os 
ordenados dos seus empregos sem que 
tenhão exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

K. 37i>.-MAIUNIIA. -Em 5 de Novembro rle 
1834. -Declara que aos Officiaes refor
mados de Artilharia da Márinha se não 
deve abonar a gratificação addicional. . 286 

N. 376.-MARINHA. - Em 6 de Novembro de 
183~. - Aos Officiaes da Armada em
pregados em Conselho de Guerra não 
pertence gratitlcaç.ão alguma por tal 
servico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 287 

N. 377 .~MARINHA.- Em 7 de Novembro de 
1834.- Manda abonar rações de mari
nheiros aos sentenciados; , que daqui 
forem transportados aos seus destinos 
nos paquetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

N. 378. -FAZEN"DA.-Em 8 de Novembro de 
1834.-Manda incorporar á Receita Ge
ral os impostos appllcados ao novo 
Banco................................ 287 

i\". 379.-MARINHA .- Em 8 de Novembro de 
,1831,.. -Dá providencias e t~stabelece a 
regr·a a respeito de encommendas, e 
remessas de madeit·as par·a consumo do 
Arsenal da Marinha desta Côrte....... . 288 

N. 380.-MARINHA.-Em 10 de Novembro de 
1834. - Dá providencias á cerca das 
t~mharcacõcs de guerra, paquetes e 
transportes, que tiverem de sahir de 
qualquer porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 289 

N. 381.-MARINHA. -Em 10 de Novembro de 
l8:l4.-Deelara que nos gcneros r1ue 
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se mandárão ~e:de~ por inuteis, ~~~lu~r'· .. , "'·~~.\"'-
se devem comprchcndcr metaes, cabo~ A ~\ 
e outros ohjectos ..................... ~~ -, 

N. 382. -JUSTIÇA.- Em H de Novembro de , ~·. =-
1834. - Determina que , emquanto o ~ ~"--1 0 ;) 
Corpo Legislativo não der as conve- '---~os * 
nientes providencias, os Escrivãe·s da . .:::.:. ~ ·· 
Corôa e Fazenda desta Cidade conti-
nuem a escrever nos feítos.. .. . . . . . . • 290 

~- 3R3.-IMPERIO.-Em H de Novembro de 
1834.- Determina que cousa alguma 
se receba a bordo das embarcações, 
que não seja de boa qualidade, e dá 
providencias ácerea do exame a que se 
deve proceder nos generos que forem 
receb1dos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

N. 38L -IMPERIO .-Em H de Novembro de 
1834. -Os Juizes de Direito devem re
ceber os emolumentos respectivos pela 
rubrica dos livros (las multas impostas 
aos Jurados que f'[! I tu.rem ás sessoes. . . 291 

N. :385. -J?AZENDA.- Em f 1 de Novembro de 
1834.- Dá esclarecimentos ácerca da 
competencia sobre arrematação de con
tractos, e Adminislraç.ão das Fazendas 
~acionaes de gado, e outras qtJaesquer 
de propriedade nacional.............. 292 

N. 386. -MARINHA.-Em 12 de Novembro de 
1834.-Determina que antes de se pôr 
em pratica as disposições dos Avisos de 
24 de Março, de 11 e 16 de Abril de 
·1832 , ácerca da tomada de contas e 
desembarque dos Commissarios e Es
crivães da Armada, se cornmunique a 
esta Secretaria de Estado . . • . . . . . . . . . . 294 

N. 387. -1\fARINHA.-Em 12 de Novembro de 
1834.-Declara aos Commandantes das 
embarcações da Armada, entradas de 
noite, a hora em que devem dar parte 
da sua chegada ........ · . . . . . . . . . . . . . 29~ 

N. 388.-FAZENDA.- Em ~3 de Novembro de 
183~. -Os legados para se libertarem 
escravos são sujeitos ao sello de he-
rarlça.................... . . . . . . . . . • . . 295 

N. 389. -GUERRA.-Em 13 de Novembro de 
1834 .-Os Officiaes da extincta 2. • Linha, 

I~DICE D.~s DECISÕES DF. 1R31. I 
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que vencem soldo, não são obrigados a 
deixar suas casas e districtos . . . . . . . . . ~95 

N. 390. -GUERRA.-Em 13 de Novembro de 
1834.- Communica ao Cornmandante 
das Armas da Côrte para providenciar 
o que se deve fazer quando houver sig
nai de embarcação suspeita ou em 
perigo............................... ~96 

N. 39~ . -GUERRA.- Em ~ 3 de Novembro de 
1834.- Declara que logo que o tele
grapho de Santa Cr11z l'aça signal de 
embarcação suspeita, mande-se imme
diatamente participar ao Secretario de 
Estado da Guerra e da Marinha........ 297 

N. 392. -MARINHA.- Em 13 de Novembro de 
1834. - Manda abonar 4$000 mensaes 
aos Cirurgiões, que, estando embar
cados, servirem ao mesmo tempo de 
Botica rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

N. 393. -FAZENDA.-Em U. de Novembro de 
1834. - Manda que os Empregados da 
Pagadoria das Tropas da Província do 
Rio Grande, extincta pelo Decreto de 7 
de Março deste anno, percebão os seus 
ordenaaos na conformidade da Lei de 
2-i de Outubro de 1832, depois de se 
most1·arem habilitados nos termos de 
se lhes fazer assentamento. . . . . . . . . . . . 298 

N·. 394.-MARINHA.-Em 15 de Novembro de 
1834.-Determi-na que se continuem a 
nomear os Officiaes Pilotos, na confor
midade do disposto na Resolução de 
1 O de Fevereiro de 1798, tomada sobre 
Consulta do Almirantado de 9 do dito 
mez e anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

N. 395.-MARINHA.-Em 15 de Novembro de 
1834. - Manda exigir de Joaquim do 
Rego Barros a apresentacão do do
cumento que justifique a idâde marcada 
~ara obter a praça de Praticante ; não 
âevendo taes requerimentos subir á 
Secretaria de Estado, sem que os pre
tendentes ajuntem o citado documento. 299 

N. 396. -MARINHA. -Em 17 de Ne>vembro de 
1834.-Manda recommendar aos Juizes 
de Paz o cumprimento do § 12 da Lei 
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de 15 de Outubro de 1827, á cerca'~ 
matas e florestas .....•.....•...... ·~· ·O 3.00 

N. 397.- GUERRA.- Em ~7 de Novembro ~) 
1834 .-Consulta do Conselho Supremo (/I' 

Militar sobre ser ou não applicavel aos :... . .<-v Do . 
Officiaes reformados, e os de 2. a linha, ~,, S lf 

o disposto no art. 3. 0 do Alvará de 23 ------
de Abril de 1790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 • 

'\ 398.-FAZENDA.- Em 18 de Novembro de 
1834.-Manda organizar Mesas de Di
versas Rendas Nacionaes nas Villas do 
Rio Grande e S. José do Norte, na Pro
víncia do Rio Grande ... ,............ . 302 

\. 399.-GUERRA. -Em 18 de Novembro de 
1834. -Dá providencia a respeito do 
signal que a Fortaleza de Santa Cruz 
deve fazer logo que a Ilha Rasa o fizer 
de embarcaçao suspeita . . . . . • . . . . . . . 303 

i\. iOO.-JUSTICA. -Em 19 de Novembro de 
de 1834 :-ueclara que o premio devido 
aos que derem noticia de pessoas im
portadas como escravos deve ser pago 
Independente da deducção da multa do 
art. 9. o da Lei de 7 de Novembro de 
1831 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . 303 

:\!. 11.01. -JUSTIÇA. -Em 19 de Novembro de 
1834. - Determina que sejão riscados 
todos os estrangeiros da matricula da 
Guarda Nacional, e processados os que 
lenhão indevidamente usado das res
pectivas insígnias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 

\. 402.-FAZENDA.·-Em 19 de Novembro de 
1834. ~Declara que a disposição do art. 
97 do Regulamento das Alfandegas nãD 
comprehende as embarcações que vem 
da pesca. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 305 

.1,03.-FAZENDA.-Em 19 de Novembro de 
1834.-0rdena que se participe ao The
souro o estado da circulação nas Pro
víncias, e o agio nas diversas especies 
circulantes . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 30!J 

:~:04. -FAZENDA.--Em 19 de Novembro de 
1834. -Ordena que todos os mezes se 
partícipe ao Thesouro o estado do cam-
bio soóre Londres, etc . . . . . . . . . . . . . . . 306 



N. í05.-FAZENDA. -Em !>.O de Novembro de 
f 834. -Determina que os Thesoureiros 
das Thesourarias rubriquem os escrip
tos das Alfandegas quando tenhão de 
ser descontados ou dados em paga-
mento. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 306 

N. 406. -MARINHA.-Em 20 de Novembro de 
1834.-Approva a medida indicada pelo 
Contador para amortização do que de 
mais recebêra o 2. 0 Tenente da Armada 
Joaquim José de Aguiar, quando em
barcado na Corveta Santa Cruz, e que 
se acautelem para o futuro semelhantes 
alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

N. 407.-FAZENOA.- Em 22 de Novembro de 
f 83_4.-0s Empregados das Repartições 
ext1nctas devem perceber os seus orde
nados, quér estejào ou não addidos a 
qualquer RepartiÇão... . . . . . . . . .. . . . .. . 307 

N. q.Q8.-FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 
f 834.-A qualidade de cidadão brasi
leiro dos C(ue não forem nascidos no 
Brasil não basta que seja demonstrada 
por simples justificação de testemunhas 
ou attestações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 

N. 409. -FAZENDA.-Em 22 de Novembro de 
~1834. -Ordena a suspensão do paga
Inento de ordenados accumulados con-
tra a disposição das Leis.. . . . . . . . . . . . . 309 

N. 410.-.MARINHA.-Em 22 de Novembro de 
f 834 .-Só á Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha compete mudar, 
desembarcar e licenciar aos Officiaes 
da Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . :J09 

N. H1. ~JUSTIÇA.-Em 24 de Novembro de 
f 834. - Declara emprego legal o da 
forç~ para executar qualquer sentença 
leg1t1ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~1 O 

N. H2. -JUSTIÇA.- Em 24 de Novembro de 
4 834:. - Declara que em regra as ap
pellações civeis devem ser mterpostas 
perarite os Juizes que proferirem as 
sentença~, e resolve outl'as duvidas.... 311 

N. H3. ·-MARINHA.- Em 24 de Novembro de 
~1834:.- Crêa no Quartel General um 
livro, no qual se registre o dia, em que 
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se colloca no e~taleiro alguma ütul~~ c:~ '\\ ... 
cação, ou faz grande fabrico ; quan cRr ~ 
cae ao mar; as qualidades das princ ~--? 
})aes madeiras de sua eonstrucção; e~<~.-<: -,. 
dá Ol!-tras providencias a semelhante . &1 ~ 
respo1to............................. :3, ·::-._--IDo *' ~ 

N. 41L -JUSTICA. -Em 25 de Novembro de ~ S ~ 
1834 .-Declara que as sessões do Jury ~ 
devem terminar logo que não haja pro-
cessos, e resolve outras duvidas....... 313 

N. 4~15.-FAZENDA.-Em 26 de Novembro de 
183L-Sobre a taxa do sello . . . . . . . . . . 3~ 4 

N. 416. -FAZE:\!DA.-Em 26 de Novembro de 
1834 .-Hecommenda a execucão da Lei 
de 26 de Junho do ·18~8 sobre" a ÍD(~om
patibilidade do serviço de militares em 
empregos civis...... . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

N. H 7. -JUSTICA. -Em 28 de Novembro de 
18H4. -··Declara que os legados á me
nores de 2·1 annos não dão aos Juizes 
de Orphãos competencia para fazer os 
inventarias, e resolve outras duvidas. 3\ ü 

N 4:18. -FAZENDA.-Em 28 de Novembro de 
1834 .. -Manda publicar pela imprensa • 
as transacções que se fizerem em l~tras 
P<1ra Londres para pagamento da d1vida 
externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3;17 

N. H 9. -Ji'AZENDA.- Em 28 de Novembro de 
1834. -Ordena que nas Alfandegas se 
regule eu mo termo rnedio do moi o 
portuguez ~1 l!l/no alqueires ..... . 317 

l\". 420.- FAZENDA.- Em rt~ de Novembro dl~ 
1 S:H:. -Providencia a respeito do que 
se deve fazer quando na Thesourarin, 
ou em qualquer Heparti\~~ão l.tiscal se 
apeesente conhecimentos ou eedulas 
falsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.8 

t21. -JUSTIÇA. - I~m 29 de Novembro de 
·183L -Hesolvc varias duvidas sobre os 
recursos dos despachos de pronuncia 
ou não pronuncia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a·18 

N. 4~22.- GUERHA.-Em 29 de Novembro du 
1834:. -Crê a um Archi v o Militar Depu r
tamenlal na Provincia da Bnhia, e dá 
providencias a respeito . . . . • . . . . . . . . . ~H 9 
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N. 423. -JUSTIÇA.- Em o 1. o de Dezembro de 
1834.- Determina que continue a Le-
giiío da Guarda Nacional da Villa de 
Meia Ponte, em Goyaz. . . . . . . . . . . . . . . . 3~:': 

N. 424. - GUERRA.- Em o 1. o de Dezembro 
de 1834. -Manda suspender a grati
ficação de mais meio so1do abonada aos 
recrutas que se tem engajado, depois 
de Junho de 1832. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 32;1, 

N. 425. -FAZENDA. -Em 5 de Dezembro de 
1834. -Os tentes do~ Cursos Jurídicos 
que regerem mais de uma cadeira tem 
direito a percebet· o ordenado das que 
effectivamente regerem............... 3~,) 

N. ~-26. --li'AZENDA.- Em 5 de Dezembro de 
1834.- Explica como deve ter lugar a 
cobrança do imposto sobre lojas de 
n1arceneria........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32:.: 

N. 427. -FAZENDA.- Em 6 de Dezgmbro de 
1834.- Manda executar o Decreto de 25 
do corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :32 s 

N. 428.-FAZENDA -Em 9 de Dezembro de 
·1834. -Ordena que o despacho das 
armas de fogo se faça d'ora em diante 
como se fazia antes das Portarias de 19 
e 24 de Outubro do anno passado..... 32\1 

N 4~9. -FAZENDA.- Em 9 de Dezembro de 
183.L-Declara o direito das filhas sol
teiras e dos filhos menores de 18 annos 
dos Officiaes do Exercito á successão 
do meio soldo dos mesmos, por morte 
das viuvas esposas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3211 

N. 430. -FAZENDA.- Em 12 de Dezernbro de 
1834. -Os Empregados de qualquer 
classe não tem direito ao pagamento 
de ordenados adiantados............. :330 

N. 43·1. -MARINHA.- Em 12 de Dezembro de 
1834 .-Manda abonar, a bordo dos na-
vios da Armada, aos presos de Justiça 
remettidos ás Provincías, aos grumetes 
de menor idade, que não entrão na lo
tação, aos praticantes, e aos criados, a 
raÇão de marinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3J I 

N. 43~. -FAZENDA.- Em 13 de Dezembro de 
1834.-Manda passar para a Recebe-
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d.oria do .Mu~ücipio a arrecadação~\d~ 
s1za e mem s1za ................... \. 33·1 

N. 433. -GUERRA.- Em 13 de Dezembro <:~:: 
1834.- Declara que o art. 1.0 da tei~ '6-1. 
do 1.0 de Outubro d~ corrente ann~ ~--~{) 
comprehende os OffiCiaes de Engenhe1- '~: ~s 
ros em commissão, e que a gratificação -~~---=----
addicional é paga pela Repartição da 
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 332 

N. 434. -JUSTIÇA. -Em 15 de Dezembro de 
1834.- Dá providencias contra a omis-
são da Camara Municipal e outros agen-
tes da autoridade, por não ter havido 
sorteio dos cidadãos para o Jury. . . • . . 332 

N. !135. ·- MAIUNHA.- Em 16 de Dezembro de 
1834.--~Ianda restabelecer o antigo córte 
de madeiras, e nomear não só para 
este serviço um Official de Marinha, 
como um ·outro para estar ás ordens 
do Inspector................ . . . . . . . . . 335 

N. 436. -MARINHA.-Em 16 de Dezembro de 
,1834.-Determina ao Presidente da Pro
víncia do Pará que quando alguma das 
embarcações ahi estacionadas preeisar 
de grandes fabricos participe logo á 
esta Secretaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 

N. 437. - IM.PERIO.- Em 16 de Dezembro de 
1 R3L- Ordena que a casa da Adminis
tração do Correio Geral da Côrte se 
conserve aberta desde as 8 horas da 
manhã até o soL posto....... . . . . . . . . :335 

N. 438. -MARINHA.-Em 16 de Dezembro de 
1834.-Determina ao Presidente da Pro
víncia elo Maranhão que expeça as con
venientes ordens a fim de que o 1.0 

Tenente Joaquim Eugenio A velino se 
encarregue do Arsenal dessa Província, 
eonvindo, sempre que puder, arreca
dar nG> dito Arsenal boas madeiras de 
construcção ....................... , . . 335 

:\f. 439. -FAZENDA.- Em 17 de Dezembro de 
1834.- Manda suspender na I>rovincia 
do Rio Grande do SuL a execução do 
art. 21 '' do Hegulamento das Alfande-
gas.................................. 336 
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N. , .. , .. o, - IMPERIO.- Em 17 de Dezembro de 
183j .. - Determina que nos termos dos 
exames para o doutoramento, bem 
eomo nas cartas de doutor se declare 
a qualidade ~a approvação que obtive-

.•. rem os candidatos ................... 337 
N. U.·1. -FAZENDA.-Em 17 de Dezembro de 

'1834.- Remette exemplares dos ba-
lanc;os mensaes e annuaes que devem 
ser dados pelas Administrações ck>s 
Correios, e declara inutilisados os mo-
delos que acompanhárão a ordem de 
15 de Outubr·o ....................... 337 

N. 44.2.-FAZENDA .-Em 17 de Dezembro de 
1834.- Como se deve contar a antigui-
dade dos 1. os Eseripturarios das Alfan-
degas para substituírem os Escrivàes . 34.:J 

N. 44.3.-FAZENDA .-Em ,17 de Dezembro de 
1834:.-0rdena que semestralmente se 
examine o estado do credito dos assig-
nantes das Alt'andegas e seus fiadores. 3!~:3 

N. 444:. -GUERRA.- Em 17 de Dezembro de 
1834. - Remette ao Commandante das 
Armas da Côrte a tabella desGriptiva 
dos signaes c~ue devem ser devidamente 
observados c o ·1. 0 de Janeiro em diante 
nas fortalezas destE; porto ....•........ 344 

N. 445.- FAZENDA. -Em 18 de Dezembro de 
1834.- Ordena c1ue o serviço dos Con-
feren.tes s~ja tambem feito pelos Escrip-

3í6 turarws, a sorte ................•..... 
N. 446. -FAZENDA.-Em 18 de Dezembro de 

11834.. -Ordena que no princ~)ÍO de 
cada semana sejão inspecciona os por 
dous Emprwrados de confiança os ar-
mazens da lifandega; e dando outras 
provi~encias á respeito da conferencia 

3í7 a salada dos volumes ................ 
N. 4-47.- FAZENDA.- Em 18 de Dezembro de 

18:H.- Declara que a correspondeneia 
da Thesoural'ia deve ser com o Presi-
dente do Thesouro, c por intermedio 
dos Presidentes das Províncias ....... H47 

N. t~,4R.- MARINHA.- Em 18 de Dezembro de 
1 R34. -Determina ao Presidente do Pará 
fJUP conserve ctenlro do rio uma barca 
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1834.- O Vereador, que perdeu o lu- ~" "u. ~ 
gar por ser eleito Juiz de Paz, não '\'\: -~'~ .:-. 
póde voltar a 9lle se depois perdeu , "~~s * 
tarnbem o de Ju1z de Paz. . . . . . . . . . . . . 348 ~ 

N , 4tJO. -FAZENDA.-Etn 19 de Dezembro de 
1834..- Declara que os despachos de 
- miunças - pagão sello. . . . . . . . . . . . . 31 D 

N. H>1. -MAlUNHA.- Em 119 de Dezembro de 
1834.- Estabelece que na Intendencia 
da Marinha haja sómente livros de re
gistros dos assentamentos dos Ofiieiac::; 
da Armadn, e no Quartel General um 
livro mestre, no qunl se registro o que 
toca nos navios da mesma Armnda. . . . 3tJO 

~, 432. -:MARINHA.--Em ~t9 de Dezembro de 
~1834.- Declara que os Grumetes de ·1 12 
annos para monos devem ser conside
rados menores, e que destes poderão 
ter, fóru da lotação, as fragatas de 'l ·~ 
ordem 25; de 2,a 20; corvetas 16, e 
beigues 12 ......................... ,. 350 

N 453. - GUERR.\. --Em 20 de Dezembro de 
1834. - Approva as tabellns dos oh
jcctos quo devem ser fornecidos ús 
fortalezas, e que indicão a sua dura-
~<ão ........ , ... " ........ , ......... , . . ;H:> O 

N. U)L -MAlUNHA.~Em 22 de Dezembro de 
H~3~·.-A communicnção no Adminis
trador do Correio da Côrte deve ser 
sempre feita sois dins nntes da partida 
das embarcações de gucrrn., se pn.ra 
isso houver tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

N. 1·n5. -MAIUNHA. -Em 22 do Dezembro de 
~1834.- A. grntíficação mandacln abonar 
D. pessoa que entregar um marinheiro 
desertor deverá ser descontada no3 fu
turos vencimentos do mesmo mari-
nheiro.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(H 

N. 4·56. - F1\ZENDA.- Em 23 de Dezembro do 
~1834.- Ordena que sómente se incluào 
em folha os Empregados das H.cparti
çõcs extinctas que tom titulas vitalí-
cios .............. o ••• , • • • • • • • • • • • • • :36'2 

!NDlCE DAS DECISÕES DE 183i. 
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N. 457. - IMPERIO.-Em 23 de Dezembro dP 
1834.- Declara o A viso de 16 do cor" 
rente sobre as horas em que dp,ve·sc 
conservar aberta a casa da Adminis-
tração do Correio Geral da Corte ..•. o. 'i);!. 

N. 4a8. -FAZENBA.- Em 30 de Dezembro de 
483i.- Declara que as consignações 
marcadas pela Lei do Orçamento te
nhão sómente vigor durante o seu res
pectivo anno financeiro . o • o •• o • o ••••• 

N. 459o -FAZENDA.-Em 30 de Dezembro de 
4 83~.- Determina- que se dêem balan
ços nos cofre~ quando aos Inspe9tores 
das Thesourar1as aprouver examinar o 
estado delles o ••••••••••• o • • • • • • • • • • • , :(d 



(:OL~CÇÃO DAS· DECISÕES 

N • .f.- JUSTIÇA.:- EM 2 .DE JANEII\0 DE 4 834.. 

0-; nrelados das. Ordens Religiosas não devem admittir á prÔfissão 
pessoa alguma sem especial faculdade do Governo. 

Exm. ~ Revm. Sr. - Convindo evitar que nos Con
-rentos dos R::Jigiosos deste Imperio possão ser 
ad mittid~Síi,á profissão ~essoas· estral}geir.,: ·Q.rdena 
a HegenCia em Nome âo Imperador o Senfior Dom 
Pedro II que V. Ex., procedendo sobre esteobjecto 
:',s ~~(lllvenientes indagações, informe com seu paro
u· r ''e por ventura, apezar do prejuízo, que âe tal. 
al.m~o deve se~ir-se ao mesmo lmRerio, se tern 
em:n. etfe .. .-.i.,to ... ·. v.· .e. r··.l .. fi.Ic. a do. a .e· n .. trad ... a.·.. e .. :P '. ~r. ofiS·$·ão .. ·· d ... ·e···. p.essoas ~S~~iras na~ Gól)l1Jlúiüí\ad~ ®~$í:C!iade ; 
fazendo consta,r.aqsPrelados r~~p~tiVO& que jámais 
deveráõ admittir á IH'9t\S~ã();·~'SOa alguma sem es
pt~eial faculdade do Governo·: ·· 

Deus (}uarde a V. Ex.-Palacio do. Rio de Janeiro 
em 2 de·l.aneiro de 4834: •. -- 'J1'M~iano ~Souza e 
Olü:eira 0m.(t/.nno. --s~).;Bi•:<~~. s .l~:au~· .· ~ 

. a rneswa conforn:hJ.~~de r.1 todos· os Bispos 
~rio. 



N. 2.- JUSTIÇA . - E11 2 DE ;JANEIRO DE '183 L 

Os .Juizes de Paz não devem nomeai' para os cargos de Inspec
tores de Quarteirão os Guardas Nacionaes do serviço activo. 

Resultando graves inconvenientes para o serviço 
publico de serem empregados em Inspectores de 
Quarteirão os Guardas Nacionaes do serviço activo, 
havendo aliás muitos do da reserva pelos quaes po
dem ser distribui dos taes empregos, âividindo-se as
sim o onus da sociedade: Manda a Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro II, pela Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça, que a Camara 
l\funiciJ:>al da Villa de S. João da Barra faça saber aos 
Juizes de Paz do seu Município quanto convém nãp 
nomear para Inspectores de Quarteirão os Guardas 
Nacionaes do serviço activo, convindo igualmente 
que a referida Camara só approve os que forem no
meados d'entre os da reserva, salvo naquelles dis
trictos em que absolutamente não houver entre 
estes pttssoas idoneas para os referidos cargos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Janeiro de 183·L 
-Awreliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

- Igual se expedia á Camara ~Junicipal da Villa de 
Campos. 

-···-

N. a.- JUSTIÇA.- E:~t 2 DE JANEIRO DE 183L 

neclarando que nos crimes ordinarios é necessario que o quei
xoso compareça pessoalmente em Juizo para dar a sua queixa , 
não assim nos de responsabilidade; e que nas Juntas de Paz 
devem comparecer pessoalmente o appellante e o appellado. 

Em resposta ao officio de Vm., datado de 18 de 
Novembro passado, pedindo esclarecimentos: 1. o 

sobre ser necessario para a admissão de qualquer 
f(Ueixa, que o queixoso compareça pessoalmente no 
Juizo respectivo, assigne ahi a queixa, preste jura
mento, ou :Se, estando ausente do districto ou termo, 
eom legitimo impedimento, pódc satisfazer estas 
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formalidades po.r meio de proeuraaor; e o 2. o se nas 
Juntas de Paz de"Vem comparecer pessoalmente o 
nppel:h~J}t~ e appellado,- t'11. _ .:s,e po~~r~se-ha _ adm,ittir 
prOêUFa~por p3!rte de qua~quer ool~~:flll!\U1o se 
nehem nas mesmas clrcumstanctas: acima referidas:. 
Manda a Regencta em t'iorne au Imperador o Senhor 
Dow. P.edr{) U, de~larar a Vrn.: Lo gue nes crimes 
ordinarios é indispensavelque oquetxoso ou de:nun
eiante compareça pes.soalmente etn J·uizo, como se 
deduz das disposições dos arts. 78, 80, -~ 13, 208 e 
209 do Codigo do Processo Criminal, por não serem 
admissiveis taes actos pm~ procuradores, e que nos 
nrts. 72 e 73 se facilitou que, sendo o offendido pessoa 
miseravel. possa a mesma queixa ou denuncia ser 
dada p~).Q pai Ol,tn;üii, .tutur,,-eurador, senhor,. con
j uge, ou por qualquer do povo ; que nos crimes, 
oorétn, de responsabilidaLle não parece necessaria a 
•:·,ornparencia pessoal do queixoso ou denunciante á 
vista do art. 4 õ2, que exig~ _a .assign~tura re(!onhe
éida vor TâbêiUão~ Escrivãt(dó Juizo, ·ou ~1.1as teste
nnmfias; 2. o que nas Juntas de Paz devem comparecer 
~,.'ssoalmente ambas as partes sob pena ao réo de 
r·{~Yelia, e ao autor de fitar perempta a accusação, 
e o mo é expresso nu:~ !II'b. 220 e 221 do sobreaito 
Codigo~ .- ·.· .· .. 
Deu~ Guarde a Ynt.-- Valaeio do Rio de Janeiro 

nm 2 de Janeirc ,!c: l834.- Aureliano de Souza e 
Oih~eira Coutinho.·- Sr·. Juiz de Paz do 2.0 Districto 
ü" Gurato de Santa Rita. . ~· 

p ~ ~~~\HdJ~ DA GAtt!,' . 

. .. - "'''' ~<:QDos DEPUTd 
N .... - IMIUIRIO·. :"""" Ell 2 JJB JANEIRO D~~~~---

;: . ~· ... . ~'/ <' 

Ao nil:.tet&r do Curso ·.JurldÍt65' .. ~~--dttiid~ '· :jÚtoÍizando ·para 
adiar,, con~ocação da CongreJJaçAoJ dos l:ieinés, q-ue tem de 

· li x:àr o .. d~ 7 em ,que devo. princt(Jiár o conetí!sO: tlas cadeiras 
vagas, para tlep01s do doutoramento dos candidatos. 

Era so:. ão ao· seu officio de 29 de NQ,cVembTo· do 
rmo pá$._ ~trr-..M~n:da a Regencia em Nome .do Im

Pt'rador detlaráY.:O.lhe .que, vistos os 1notivos nelle 
ponderados, p óde reservar-se a convocação da Con-
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gregação, que tem de fixar o dia do principio do con
curso ás cadeiras desse Curso JurídiCo que se achão 
vagas, para depois do doutoramento dos candidatos.~ 
devendo-se, todavia,. marcar e fazer publico um 
prazo dentro do gual se apresentem as pessoas que 
para o indicado flm pretenderem doutorar-se. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 de Janeiro de 1834:.-Antonio Pinto Chichorro 
da Gan~a.- Sr. Manoel Ignacio de Carvalho . 

.. ... . 
N. 5.-MARINHA.-EM 2 DE JANEIRO DE 183ft.. 

neclara ao Presidente da Província do 1\laranhão q_ue, sempre 
9.ue o bem do serviço e da Fazenda Publica o exigir, deve o 
Commandante de qualquer navio ahi estacionado apresentar 
á Thesouraria dessa Província o livro de soccorros quando 
ella o exigir. 

Illm. e .Exm. Sr.-ARegenci~ em Nome do Impera
dor, Conformando-se com a Informação dada pela 
Contadoria da Marinha desta Côrte, e junta por cópia, 
sobre o objecto da corr~spondencia ahi havida com 
o Commandante do Brigue-Barca Vinte Nove de 
Agosto, e que V. Ex. me transmittio com seu officio 
de 25 de Outubro ultimo sob n.o 4.-0, ácerca da apre
sentação dos livros de soccorros daquelle navio, exi
gida pelo Contador da Thesouraria dessa Província 
par:a poder f,iscalizar 9s pagamentos á respectiva 
guarnição, e a qual o dito Commandante repugnava 
satisfazer sem ordem expressa de v. Ex., allegando 
a pratica en1 contrario até aqui seguida; Houve por 
bem Resolver que tal apresentação se verifique sem
pre que o bem do serviço e da Fazenda Publica 
assim o exigir, por não encontrar isso lei expressa, 
nem haver inconveniente algum, antes ser de utili
dade ao mesmo serviço e Fazenda que se leve a effeito 
não só esse p~ocedimepto, como o mai.s .que indica a 
mencionada 1nformaçao. O que partw1po a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 de Janeiro de 4834-.-Joaquim José Rodrigues 
Torres.-Sr. Presidente da Província do Maranhão . ..... 
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N. 6.-MARINHA.--EM 3 DE JA~EIRO DE 183t. 

Isentando do recrutamento llara os navios de guerra os•iudi
viduos, que, como marinhetros1 estejão matriculados em em
barcação do commercio de caootagem e de pescaria. 

A Regencia em Nome do Imperador Ha por bem 
que se não recrute para bordo dos navios de guerra 
individuo algum, que, con1o mariaheiro, esteja ma
triculado en1 embarcação empregada no commercio 
de cabotagem ou de pescaria. O que participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3 de Janeiro de 1834. 
- Joaq~ti1n .José Rodr-igues Tor'res. -Sr. Francisco 
Bibiano de Castro. 

. ...... 

N. 7.-JUSTIÇA.-El\1 3 DE JANEIRO DE 4834. 

Declarando que os Juizes de Facto só uma vez em cada sessão 
podem ser multados, e resolvendo outras duvidas. 

Foi prP-sente á Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II o officio de Vtn. datado de 28 
de Outubro passado, em que, depois de dar eonta de 
ter na qualiaade de Juiz de Direito interino dado 
principiO nessa Villa ás sessões do Jury no dia 21 da
q:uelle mez, pede esclarecimento aos seguintes qui
Sitos : 1. o, se os Juizes de Facto pelas faltas não jus
tificadas devem ser multados por uma só vez em todo 
o tempo da sessão no mínimo da pena, ou se por 
cada um dia que faltarem; 2. o, se os mernbros do Con
selho da accusação e os de sentença podem na vota
ção secreta assignar-se vencidos ; 3. o, se os que 
no !ury da accusação se julgarem suspeitos, podem 
assrgnar-se como taes, permanecer e estar pre
sentes ás discussões e votações ; e a mesma Re
gencía manda declarar a Vm.: 1.0

, que os Juizes de 
l!'acto só uma vez em cada sessão ordinaria ou ex
traordinaria podem ser multados por faltas que te
nhão cornmettido, ou porque, tendo comparecido, se 
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ausentem sem JUsta causa, anl.es de se ultiwar-em 
tod~1os .~.ei. tos, na c. onform. ~.· dade do .. art. 3!3;; 2 ... ", que 

. os Jfrembros~ oo qu{ilquer dos eonseihos d~ Jtu.rad0s 
poderão assig&t}r ... s~ v:e-nei9os, q~ando não· oo:ncorda
rem com a decisão da·maiória, póis que, não h prohi
bindo a Lei, é a declar(lção do voto um m.~jo dó trau
quilizar a consciencia dos votantês, e. de- vériticv"t'-.st~ 
com exactidãó se teve ou ·não a 'unanimidade ou 
maiorianecessaria para a ~eci.são; 3. o, ftríalttlent::, que, 
quando os membros do pr1me1ro ou segundo co; ::-;c!hu 
dos Jurados se considerarem suspeitos por rnoliv;• l
gun1legal, não devem assignar-se como taes na:~ d,~,;i
sões, porque, sendo suspettos, não podem fazer p:· r! f; 
dos mesmos conselhos, e devem ser opportunaruente. 
substituid.os, cumprindo-lhes, porém, fazer :l. ~;ua 
declara_ção de suspeição, ou antes de entrart'm Ho 
exermcw· dos processos, ou logo que no acto dclle 
alguma circumstancia se manifeste para que pussüo 
ser suspeitos. 

De11s Guarde a Vm.-Palacio do Rio deJaneirt Ui; :J 
de Janeiro de 1834.-Aureliano de Souza e OltV/'1>;-~ 
Coutinho.-Sr. Juiz Municipal da Villa de Rezeude. 

N~ 8~-FAZENDA.-EM 3 DE JANEIRo DE 1834. 

Indicando os meios de que devem usar as Thesourari~~ 
conseg'!lir que se remet~ão os d·inheiros prO\feníentes de 
dos defnnlPS.·~ aús®tes: ·., · · · 

~· c tê'~'"-, . , ·.'L <;> .... · . . ,- < 

Candido José de 'Arátij-o V:iana, Presi(i-el)te do Tri
bunal do Thesouro Publico Naciomlt, . em e( ns·.· 
quencia da representação do Inspector da Th ( 
raria da Provincia~,dp; .ruo Grande do Nort~, ;! (Jiit~ 
acompanhou o·officio d(t PI:es~d,énte (laPr()viJwia de 
4 de Dezembr_o proximo p~ss-&lf:O'<n~•.&t/l}edindo rptc 
se lhe ~are os meios de gue deve usar para con
seguir que ·e~ Jui~es de Orpliãos fação a remek;t;, a. 
que .são obrígad.q~,Aos dinheiros~P!~~iénte: d~;s 
bens de defu~tos. f!·:~~~en~~} ;~Hqerpu e1p -~!;~~,po 
do- m~esmo Tribunal que;<J!!antt& não produzao eHc1ío 
as exigencias por oflicios dirigidos aos Juizes de Or--
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phãos, deverá o Procurador Fiscal requeret· o que 
fôr: conveniente pelos meios judiciaes, e diligenciar 
q!l~~s~,f!JÇà effectivaa respo~sabirlidade daqueHe dos 
d1tos Jttt.zes"; ou de seus offiemes· em que bo-uver pre
va~icaÇão, ou negligencia. O que participa ao sobre
rlHo Inspector para ·sua intelligencia e execução. 

Thesouro Público Nacional el113 de Janeiro de 1834. 
-· Candido Joséde Araujo Viana. 

~- .,... . 

N. 9.-JUSTIÇA.-EM 3 DE JANEIRO DE ·f834.- . 

. \ pnt·ovando que se appellasse das decisões do J ury, em que 
· · seu~ membrQs &e. declara vão vencidos ou suspeitos. 

\ Regencia em Nome do Imperador, a quem foi 
presente o officio de V. S. de 16 de Novembro ~o 
;mno proximo l?assado, acompanhando ~lguns pape~s 
í'Oneernentes a sessão_ do Jury que flnâ.ou no dia 
6 do m~smo mez~ e as duvidas ali i suscitadas: Manda 
responder a V. S. que bem interpostas tem sido as 
nppellações das sentenças d? Jury naquellas causas, 
~·;n que,,,m.ostrando as ass1gnaturas_ dos Jurad~s, 
q n e fo~mãrao os dons Cons-ellios, quántos na votaçao 
e no acto)iella.: se·cteclàrárão. venciçl:os 0\1 suspeitos, 
;:laram.en~e se'manífesta que os Conselhos não forão 
ií~gâés· e··completamente formados, pois que os sus
nf;itos não devião fazer parte delles, e que em alguns 
, il.".os as decisões não forão tomadas pelas duas terças 
1\a.Ftes, por isso que as sommas dos vencidos e sus
pelto.s. excede multo o terço dos_ membros, de que 
o~.- dlt_os. ~c_ .. __ ~_. __ !l .. s_e __ -__ lh:o. ·s ___ s_e __ comp~nh-ao __ ' çum_pri.ndo .qw-3 o~ Jurados~MiJit'quandt) s.e·.senhre.m~suspmtos, 
antes de entrarem. no ·exame. do proeessó, ou logo 
que. por alguma c1rcum~~_aneta, que do exame se 
'"IH'éSente, entenderem que lhes vem suspeieão· e que 
'-'In tal ·casos e participe a suspeição ao Juiz 'cte Di
l'i·üo .Pttt~:g~. fazer~ubstituir·p():i' ?utros não·susReitos 
~'xrlutndo. a,ljueltes. Quanto porem ao que V.' s. ex
p:~nde no me~mo officio sobre a insufficiéncia da 
c;-Hlêa dessa Villa, deve V. S. fazer remover para as 

.) . ÇF.l 



-R-

cadêas, que mais commodas e seguras forem dos 
Termos vizinhos, os presos que estiverem cumprindo 
sentenças, convindo que. V. S., na' occasião de pro
ferir as sentenças com penas de prisão, designe para 
ella as cadêas que offerecerem maior commodidade 
e segurança na fórma do art. 48 do Codigo Criminal. 

Deus Guarde a V. S.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 3 de Janeiro de 183&..-Aureliano de Souzet e 
Oliveira Coutinho.~-Sr. Juiz Municipal da Villa de 
Rezende. 

N. H.-MARINHA.-EM 3 DE JANEIRO DE 183~. 

Dispensa do Commando dos navios empregados na guarda dos 
ancoradouros os Officiaes que delles se encarrega vão; ficando 
os M~tstres de taes navios sujeitos ao Inspector da Alfandega 
ou ao Guarda-mór da mesma. 

Transmitto a Vm. por copia o Aviso da Repartição 
da Fazenda, datado de 24 âo mez passado, a fim de 
que em conformidade delle expeça as ordens neces
sarias para serem dispensados do Commando dos 
navios empregados na guarda dos ancoradouros, 
os Officiaes que delles se achavão encarregados ; 
ficando os Mestres de taes navios sujeitos ao Ins
pector da Alfandega ou ao Guarda-mór da mesma, 
pelo que respeita ao serviço dos ditos ancoradouros. 

Deus Guarde a Vrn. -Paço em a· de Janeiro de 
1834.-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

Copia de que trata o A"iso supra. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo o Inspector da Alfan
dega representado ao Tribunal do Thesouro a incon
veniencia de que a fiscalização dos ancoradouros 
seja feita, como até o presente, pelos Officiaes Com
mandantes das Barcas de Vigia, convém que V. Ex. 
d'o1·a em diante dispense os referidos Officiaes de 
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taes Commantlns, ordenando que os Mestres dns rnrn
donadas embarcações fiquem sujeitos ás orden.; do 
Inspector da Alfandega ou do Guarda-mór da mesmo, 
pelo que respeita ao serviço dos ancoradouros. 

Deus Guarde a V. Ex.-llal.:O em 24· de DczemlJr,, 
de 1833.-Candido José de itraujo Yiana.-Sr. Joa~
quim José Rodrigues Torrrs.- Estú eonf'orme.-Joa~ 
quim~ F'1·mu·isco Jjcal. .--.. . ·:.-;:-----~~ .............. 

_... ('\ "T U '· I.:\ . () · 
/'\\\}\\I i.. V.· ÍJ,) !.1/f Af . 

//'~\.--' '"t!/ 
f~,,.> ·/9. 
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N. -1:2.-MARI~HA.-E~I 3 DE JAl\"EIHO DE --. . ::;......;;;.-

netcrmina qne se não recrutem para bordo dos navios tle 
guerra indivíduos que <'slt~jão matJ·icula<los como marinhei1 w; 
em embarcru .. ~õcs empregadas no commct·cio de cabotagem ou 
pescaria. 

A Regencia em Nome do Imperador Ha por bem 
que se não recrute para bordo dos navios de guerra 
individuo algum que, como marinheiro, esteja mn
triculàdo em embarcação emP.regada no com~ercio 
de cabotagem ou de pescana. O que participo a 
Vm. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V ..•.. -IJneo em 3 de .Janeiro dP 
4 83L- Joaquim José Rod1·i,ri;tr>s Torrf's. -Sr ..... 

N. 1:3.-JUSTIÇA.-EM 4: DE ,JANEIRO DE 18aL 

N:'io :lpprovando :lS (lispcnsas rlo srniço da Guarda l\'adonal 
conced,~das pela Prcsidencia a todos os Emrre~ados Puhlic<'s 
da Cap1tat. 

lllm. e Exm. Sr.-Foi pn~sente ú Hegeneia em NonH~ 
dtl Imperador o Senhor Dom I)ectro H o ofi1cio qtw 
Y. Ex. me dirigio Prn 4. dn pas~ado, pm·tif'ip:tnd(t "~: 

U:ECJStiES HF 1H:\i. 
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di~pen~as qtlt' ltavia concedido do serviço da Guarda 
\'acionai a todos os Empregados Publicos dessa Ci
dade, c a mesma Regencia me ordena lhe responda 
que as não póde approvar, pois que por isso mesmo 
que percebem ordenados da Nação é que devem 
fazer o serviço com os mais cidadãos, que aliás vivem 
de suas industrias, sendo bastante que v. Ex. dis
pense os que forem de absoluta precisão effectiva
mente nas ditas Hepartições. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa]acio do Rio de Janeiro 
r'm 4 dP Janeiro de 1831 .. -AureUano de Souza e 
Olirci;·rr Coutin!w.--Sr. Presidente da Província de 
:_~f'rgipP. 

-···· 
\, -11. -JESTIÇA.-El\1 7 DE .JANEIRO DE 1831·. 

Dando rxplieações para melhor execução de diversas disposi
ções do Codigo do Processo Criminal. 

A Regcncia mn Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, em resposta ao officio de Vm. datado ele 
8 de Outubro passado, expondo as duvidas quo lho 
occorrem sobre os processos que correm no Juizo 
do Paz, manda declarar-lhe que todas as que possào 
se suscitar a respeito do andamento dos processos 
crimes pendentes perante os referidos Juizos, facil
mente se dissolvem pelas disposições dos arts. 12 
~ 7.0

, 2.05 e .seguintes, 228 e seguintes do Codlgo do 
Processo Cnmmal, e dos arts. 36, 37 e 38 das Ins
trucções de ·13 de Dezembro do anno passado. Que 
sobr'e o prazo em que deve ser offerecido o libello 
accusatorio, não procede a duvida por Vm. offerc
cida, porque nenhum inconveniente resulta da exe
cução dos arts. 254 e 255 do mesmo Codigo, pois que, 
além de se não poder dizer mui limitado o prazo 
designado para se apresentar o libello e contestaç,ão 
a respeito de partes, que podem e devem estar prepa
radas com muita anteced-encia, em consequencia de 
termos e netos que precedem ao segundo Conselho 
de Jurados, em que o libello c contestação se ha de 
produzir, manifesta-se elas disposições dos nrts. 2iH 
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c 2~)6 que aos Jurados é licito atlender á qualidttde L~ 
dit~culdade dos processos. para concedenH!l prazos 
1nms ou m·enos longos, para a apresentaçao da de
feza dos réos, e que muito conforme ser(\ por con·· 
sequencia com os principias de direito e da Justi~;a, 
que a rnesrna attenção tenhão co·m o Promotor pum 
lhe concederem iguaes prazos. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
7 de Janeiro de 1831-.- Aureliano de Sonza e Oli
veira Coutinho.-Sr. Juiz de Paz da Villa de ~ovn 
Fl'ibu rgo. 

~. ,1:>.-JUSTlÇA.-E.li 0 DE JANEIUO DE 183'1. 

Hccommcndando que nos Conselhos de qnaJillcação hajn o m:tio1 
c~cmpulo para se nào alistarem c;,trangeiros na Guarda ;'ía · 
cwnal. 

Constando que em alguns corpos da GtwTda Na
cional existem estrangeir·o.s alistados, nlguns dos 
quacs tem sido att~ eleitos Ofiiciaes, como a~_;aiJa de 
verificar-se no Batalhão da Fl'eguezia de S. José com 
um, que depois de ter seevido o posto de Alferes, 
se apresenta agora reclamando ser Portuguez, e 
convindo ter a maior vigilancia na qualific[tefto dos 
iudividuos, que devem ser empregados no Ii'onroso 
sr.rvit~o das mesmas guardas, vcnlalleiramcnte só 
p1·opfio ele cidadãos ele it!ibada conclucta, c rceo
nhceida n(lhcsiio aos interesses do seu paiz, t• sys-~ 
tema de Governo que felizmente nos eegó: Oi'derw 
a Hcgeneia em Nome do Impr~rador o Senho1· Dtltd 
Pedro I1 que Vrn., no ConseHto de qtw.liLka\:<'\o ;1 

que deve proceder, tenha o maior es(~rupulo " e~k 
respeito, a fim <in que nüo eontímH~ o cscandalo-;o 
e perigoso almso de• se alístar·em esteangeieos para 
o servi(~.o das referidas guardas. 

Deus Guaede a Vm.-Paço em 9 ele Janeiro de 18:3 L 
-Aureliano ele Sonza c Oliveit·a Coutinho.-Sr. Juiz 
de Pi.lz do 1. o llistdeto da Candclaria. 

-~n lllübtntl eon{'ormidatk a totlOS OS JUÍZt~:::; t_lc l'<l/ 
da Citli..ul'J do llio de Jaueiru. 
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:\, 16.-FAZENDA.-EM U DE .JANEIRO DE ·183L 

Fixando a inte1lígencia da Ordênl de 14 de N()vembrct de f833, 
que mandou 31Tecadar em separado as chapiuh:ts infor·mcs 
de cobre que fossem apresentadas ao troco. 

r:andido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional , em confor
midade de deliberação tomada em dito Tribunal, res
ponde ao officio do Presidente da Província do Rio 
Urande do Sul de 7 de Dezembro ultimo sob n.o 29, 
que a Ordem ~o Thesouro de 14 de Novembro do anno 
proximo passado mandou arrecadar em separado 
Hs chapinhas informes de cobre que forem apresen
tadôs para troco sem os precisos earacteres de moe
da, para que, concluído o indicado troco, sejão ns 
referidas chapinhas informes restituídas a qu'em as 
houver apresentado, cobrando o réspectivo Thcsou
reiro o conhecimento especial, que a citada Ordem 
mandou que se passasse a respeito de taes chapi
nhas. 

Thcsouro ru1Jlico Nacional em 9 de Janeiro de 
·t ~:34.-Candido José de ArauJo Viana. 

s eee • 

N. 17 .-GUERRA.-EM 40 DE JANEIRO DE 1834. 

Autoriza o Dircctor do Arsenal de Guerra a passar licenças 
para se depositar no Dc)osito de Santa Cruz a polvo•·a dos 
parlicularcs, e arrecadar o producto da at·mazcnagcm. 

Como o Director da Fabrica da Polvora deva alli 
~:,oliservar-se, c por isso dê lugar a que faltetn. as 
licenças para se depositar no Deposito de Santa 
Cruz a polvora dos particulares, autorizo a Vm. para 
passar as ditas licenças, e arrecadar o produclo da 
armazenagem. 

l'or esta occasião rccommendo a Vm. que mande 
receber do Co.mmandante do PaqtJete Conceição cin
cocnta espingardas, que remetteo o Presidente de 
Santa Catharmn. 

Deus Guarde a Vm.- Paç.o em 1 O de Janeiro de 
t834.--Antéro José Ferreira de B'rito.-Sr. José de 
Vuseonccllo~ Mcncz(~s de Drumond. 

-...-
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N. ;18.--l\IARINHA.- E~I 13 DE JANEIRO DE 1834. 

Declarando ao Director da Typographia Nacional que os exem
plares, pefo que toca á Legislação expedida por esta Secretaria, 
sejào~guaes aos que ora se envião llara a da Justiça, e que, no 
caso de se ordenar al~uma alteração por esta, se faça extensiva 
á mesma Secretaria oe Estado. · 

Manda a Regencia em Nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, par
ticipar ao Director da TyQographia Nacional, em res
posta ao seu officio de 9 ao corrGnte, que, devendo a 
remessa dos exemplares das Leis, promulgadas pelas 
diversas Repartiçõ.es, .s~r uniformemente feita pelos 
respectivos Oflic1aes :Maiores, a quem a incumbe e 
art. 3. o da Carla de Lei de 4 de Dezembro de 1831, 
cumpre não só que o numero de taes exemplares, 
pelo que toca á J ... egislação expedida pela sobredita 
Secretaria du Estado,- seja igual ao dos que ora se 
env1ao para a da Justiça, mas tambem que, no caso 
de se ordenar por esta alguma alteração a setnelhante 
respeito, se faça ella extensiva á mesma St}cretaria 
de Estado. 

Paç.o em 11 de Janeiro de 1834,.-Joaquún José 
Rodr·i,ques Torres. - Sr. Director da Typographia 
Nacion~. · 

-·-
... 

N. 10.--GUERRA.-El\1 ·13 DE JANEIRO DE ~834 . • As licenças para le,·antamento da polvora em deposito devem ser 
passadas a vista do titulo que mostre haver-se pago o respectivo 
direito. 

Em additamento ao meu Aviso de 1 O do presente 
mez, sobre licenças para deposito da polvora parti
cular em Santa Cr·uz, vou prevenir a Vm. de que as 
que Vm. houver de dar para levantamento dos depo
sitos serão passadas á vista do titulo que mostre 
haver-se pago--o respectivo dir~ito. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 13 de Janeiro de 
183.í.-Antéro José Fei''1"'Cira de Brito.- Sr. José 
de Vaseonccllos Menezes de Drumond. 

-···· 
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N. 20.- MARINHA.-EM '13 DE JANEIRO DE :183L 

~!andando abonar ao Commandante da Fortaleza da Ilh\1. das 
Cobras 12$000 mensaes para despeza de luzes e tollo o nccessario 
para .a escripturação. 

Sendo informado pelo Aviso da Repartição da 
Guerra, datado de 8 do corrente, que os objectos 
que se fornecem ás fortalezas são luzes e todo o 
necessario para a escripturaciío, conforme a natureza 
do expediente de cada uma; previno a Vm. de que 
a Regencia, em Nome do Imperador, Houve por bem 
resolver que ao Gommandante cla Fortaleza da Ilha 
das Cobras se abonem 12$000 mensaes para suppri
rn~nto dos mesmos objectos. O que assim se cum
prirá. 

DelJs Guardo a Vm.- Paço, em 13 de Janeiro do 
183.L-Jaaqui1n José Rodrigues Tort·es.- Sr. João 
José Dias Camargo. · 

N. 21.- MARINHA.-E,I 13 DE JANEIRO DE ·183~. 

Os Empregados da Repartição da :Marinha, que rcccbct·cm e dcs
pcudct·cm dinhcn·os nacionaes, devem prestar ús Thcsolll'arias 
Provineiacs todos os livros c mais documentos I{UC pt·óvcnt a 
cxactidão c legalidade de suas contas. 

Illm. c Exm. ~Sr.- Em conformidade do que fôra 
exigido pela ltepartit_;ÜO d<~ r;azcnda, e~1 Aviso de 30 
do mcz tmd0, V•Ex. expecllra as eonvcmcntcs ordens 
vara que todos ós Empregados da Bcpat·tição da Ma
rinha nessa Província (inclusive os dos navios da 
aemacla ahi existentes), que <lerem contas ús Thesou
rarias das Províncias dos dinheiros nneionaes, pm· 
elJcs despendidos, prestem üs mesmas Thcsout'arias 
todos os livros, clarezas e documentos demonstrativos 
da exactidáo c legalidade dellas, por ser isso indis
pensavcl para a exacta fisealizaçào de taes dinheiros. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do nio do Jancjro 
em 13 de Janeiro de 1831.- Joaquin~ José Ro(b'ÜJHCS 
TOI"res.- Sr. Presidente dn Província do Pará. · 

- Na mesma conformidade aos Presidentes das 
Provindas l\laritinws. 

~-··--·':;.t.l..:.-9--
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N. 22.-MARINHA.-El\I 13 DE JANI1IRO DE i83L 

Os Officiacs de Fazenda de embarque-não estão sujeitos ás Leis 
Militares. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio que V. Ex. 
me dirigira em data de 23 do rnez findo sob n.o 29, 
ncompanhando a correspondencia ahi havida entre 
V. Ex. e o Coronel Commandante Geral das forcas 
dessa Província José Leite Pacheco, á cerca da prisão, 
por este ordenada, do Escrivno da escuna D. Fran
cisca, tenho de significar a V. Ex., por ordem da 
Regencia em Nome do Imparador, a cujo conheci
mento foi este negocio submetlido, fJUe nas attrihui
cües daquelle Coronel não cabia o procedimento que 
Úvera com o dito Escrivão, visto ser expresso no 
art. 4·. 0

, tit. 1.0 do Alvará de 7 de Janeiro de 1797, que 
por cópia vai junto, que os Officiues de Fazenda de 
embarque não estão sujeitos ás Leis Militares. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 13 de Janeiro de 1834.- Joaquün José Rodrigues 
Torres.- Sr. Presidente da Pro v meia das Alagoas. 

N. 23.- JUSTIÇA.- El\I 15 DE JA:'iEIRO DE 1834. 

Não apprevando que o Chefe c Major de Legião, os Comman· 
danles e Majores dos Corpos tcnhão por escala um Guarda Na
cional ás suas ordens. 

Foi presente á Regencia em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro 2. 0 o officio que Vm. me di
rigio em 11 do passado, pedindo approvação á me
dida que havia tomado de ter por escala um Guarda 
ás suas ordens, e outro do Ma.Jor de Legião, provi
dencia que fizera extensiva aos Commandantes c 
Majores dos Corpos da Guarda Nacionat elo seu Com
mando; c a mesma Regencia me ordena lhe res
ponda que não pódc approvar semelhante nwdida, 
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por ser mui pesada aos mesmos Guardas, cumprindo 
que, quando haja <!bjecto _de serviço, Vm. chame 
para elle os que mais prox1mos esttverem. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
15 de Janeiro de 183~. -A?treliano de Souza e Oli
veira Coutinho.---:- Sr. Coronel Chefe da Guarda Na
cional da Legião de Cabo Frio. 

- -···-
N. 24.-l\IARINHA.-E~I15 DE JANEIRO DE183.í. 

Os vencimenntos dos Officiaes ~larinheiros, c Artistas devrm ser 
regulado!; pela tabella junta. 

111m. e Exm. Sr. -Havendo n Hegencia em Nome 
do Imperador, por despachos de 30 de Setembro e 2~ 
de Outubro do anno proximo findo , Determinado 
~ue os vencimentos dos Officiaes marinheiros, c nr
ttstas fos~em regulados pela tabella da copia inclusa ; 
assim o partieipo a V. Ex. para seu devido conheci
mento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio du Rio de Janeiro 
em 15 de Janeiro de 1834.- Joaquim José Roddques 
Torres.- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 

-No me~mo sentido aos Presidentes das outras 
Províncias. 

Copia. 

A Regencia em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração o que representara o Inspector do Ar
senal de Marinha , em officio de 28 deste mez sobre 
o embaraço, que frequentes vezes tem occorrido, de 
não haver Arhfices para o serviço da Armada, acon
tecendo ultimamente nomear-se sete para a l!,ragata 
Dnperalriz, e desses sujeitarem-se sms a serem dús
pedidos do dito Arsenal para se subtrahirem ao em
barque; o que com razão se attribue n diminuta 
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-oldatla que vencem a bordo, a qual é mui inferior 
c~~> jort~al .que percebcrn em terr!l, Ha por ~eml,. pro
Yidenciando a semelhante respeito, de conformtdade 
,·om o arbitrio proposto pelo referido Inspector no 
, itado officio , Determinar que a actual soldada dos 
ditos artifices, quando emhareados nos navios da 
\rmada seja augmentada, regulando-se <fora em 
-liante pela tabella inclusa assignada pelo Conse
ilteii'O Offieial-Maior clf:sta Seet·etnria de Estado, Joa
·ptirn Francisco Leal. O que paetleipo a rrn. para sua 
!!llelligencia e excc11~f1o na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço em 30 de Setembro tl(~ 
1833.- .Joaquün José Rodriyues · Tm·i·es.- Sr . .João 
.. :nsó Dws Camnrgo. 

•:a,•e11a t•ela .-p1al · s~ d;weh't tl'cn•a. em· diante J'e~ular as 
soldadas dos at•ttfiees a bo••do dos navios tla Armada, 
segunda o cHspastlP na :\ vhm 1le hoje. 

:arpinteiros ou Cc.tlafatcs.- De Núo, Ft·agnln 
e Corveta, por mcz..... . . . . . . ... . . . . . . . . . . 26$00U 

Oe Brigues e Escunas , por mez....... . . . ~tgooo 
De Transportes e Paquetes , por mez.. . . . . . r:20$000 
("legundos Carpinteiros ou Calafalcs -- ( quan-

do competir a nasio por 511a lotação), por 
rnez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18$000 

f\~rceiros Carpinteiros ou Calafates, por mez. 13$000 
Secretaria de Estado dos Ncgocios da l\Iarinha em 

!O de Setunbro de 1833.- Joaqtârn Francisco Leal. 

A Regcncia em Nome do Imperador, Approvando 
iJ que Vm. propozóra em seu oflicio de 22 do col'-
n~nte, Ha, por bem que os vencimentos das praças 
da'A.r#lJi.d,~dasclasses de;sign~djl,~ na·tal?ella inclusa, 
:ls$igha.rlá.pelq Conselhei,r:o "Officml-Mawr desta Se
r·.retaria de Estéido, se regulem d'ora em diante pela 
rnesrria tabella: O que participo a Vrn-:- para sua in
i '!lligençia e exec.ução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em :l4 de Outubro de 
18~3.-Joaql-(in~ José Ro({?'iques To7Y'es.-Sr. Fran-
,·.~seo Bihiano de f:!lstf'n. · 



l'abellu t•ela qual se devena d'o••a em diante regular os 
-wenehnentes tlas praças da Armada das elasses abahcc11 
tlesignadas '-.e a que se refer~ o Aviso desta data. 

Classes das p"aças. vencimentos vcmimen tos 
em tena. ('mhnJ•cados. 

Mestre Náo .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . 21-flOOO 
Dito de Fragata......... . . . . . . 20$000 
Contramestre de numero . . . . . . . ,t 8$000 
Guardião de numero. . . . . . . . . . . 4 5$000 
Carpinteiros e \De Ná_o, I~ragala e Corveta. 

C l i' t , \De Bngues e Escunas .... 
a UJa cs. · · • {De Tra'nsportes e Paquetes 

Segundos ditos ditos- (quando competir 
ao navio por sua lotacão) ........... . 

Terceiros dttos ditos- (rJuando competir 
ao na":io por sua lotação) ............ . 

Serralheiro ............................ . 
Tanoeiro ......................... o ••••• 

Mestre d' Armus ........ o ••••••••••••••• 

Cozinheiro ............................. . 

31$000 
:wsooo 
26$000 
20$000 
26$000 
24-$000 
~0$000 

48#000 

13$000 
20$000 
48$000 
48$000 
10$000 

Secretaria de Estado dos Nogocios da Marinha em 
21 d0 Ou fulwo de 1 R;J3. - J naqui?n Francisco Leal. 

~- ~:j.-.JUSTIÇA.-Eu 1G DE JANE!HO DE 1R:JL 

Declarando que os .Juizes de Paz findão n seu tltiatricnnio ao 
IIH'smo tempo que as Camaras Municipacs. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. 
datado d~ 12 de Novembro passado, expondo a 
duvida que se suscitára ~o ~onselho do Gov~rno 
sóbre a epoca em qu~ o prtmewo dos quatro Jmzes 
de Paz nomeados na actual eleição geral deve~á 
findar o exercicio deste lugar; Manda a RegenCia 
em Nome do Imperador o Senhor Dç>m Peâro li 
declarar a v. Ex. que, achando-se dtsposto pelo 
nrt. 2. 0 dn Lf'i d0 ti> dJ~ Outnhro rk 1R'27, q1w os 



Juizes tlc Paz sejào eleitos pelo mesn1o tempo c 
maneira por que se· elegem os Vereadores das Ca
maras Municipaes, e que ordenando o art. 2.0 da V_ü 
do 1.0 de Outubro de 1S28 que esta eleição se faça 
de quatro em quatro annos, no dia 7 de Setembro, 
para principiarem os eleitos a ter exercido a 7 de 
Janeiro seguinte) deve o Juiz de Paz servir sómente 
aló esse dia, (qualquer que tenha. s~do o de sua 
posse) para poder entrar em exercwlo o seu sue
cessar. 

Deus nuarde a V. Ex.-Palacío do Rio de Janeiro 
~~m H> de Janeiro de 18:~4..-Au:~~elümo de Souza (' 
O!iccir·a f1mdnt./io,--Sr. PtY·~identP f{a ProYin•·?a d<t" 
\ la~·t·n~-

nando csclaJ'ccimentos a res11Cito do tneio p.or i~emu do exp~
dicntc estabelecido em sultstitnição dos emohmwnh:b ~bOHi.'los 
pcl o negnlam.ento das Alfan<le-l!:"as. sobr-·e ~t m·maz.cu.:.wem e 
tbcalização dos manifestos, < · • 

Candido José de Araujo Vüuw, Presi<Jeuü-: do Tri
hunnl do Tlwsour-o Puhlico Nacional~ deHherou eu.t 
sessüo do mesmo Tribunal,. tendo em visla a re
presentação do Inspector da Alfandeqa desta Côrte, 
de ft. de Janeiro corrente} e o voto no Conselheiro 
l<'iscal a respeito; 1.0 que o meio por cento, esta
belecido no art. 9." do Regularnento das AHandegas 
em suhstituiçã:o dos emolumentos abolidos no a:rL 8. 0 

delle, deve: ser pago por todas as mereadorias náo 
cxceptuadas no art. 161, que entra:rern na AHandega. 
e neiia tiverem despacho, para censumo, baldeação 
e reexportação, ainda que sejão de producção brasi
lein:t, e importadas de qualquer porto do Imperio, 
da tnesma ou diíferente Provineia, pela razão porque 
d'antes se pagavão os en1olumentos respectivos pelo 
ües.p1:llcho deltas,. e que igualmenle devmn pagar a 
armazenagem~ quando na Alfande.ga se dernorarent 
além da tetupo tJU-e a lei permitio; 2.i) que a ar
.tnazenagern deve ser paga rnensalrnente pelo ten1po 
~,ne as. mercadorias se- deroor-a.r{"rfl nos -1H'Unlzens dH 



-- 20 

Alfallllcga, alt'~m dos 40 dias, conlundu--:~,c u n1c-~ 
pnra o vencimento logo que comeet~, sem que sei , 
preciso ter-se completamente proenebido; 3. 0 qú,· 
os generos dn estinr poderão ter a demora de de.
dias livres de ;~r·rrwZCIJagr•m; 4·. 0 que a pndica e.·. 
labelecida na A 1 f::llldcg-a a respc·Ho dos wanifeslo: 
apresentados set.n as fornwliclade~ exi~·ic~ns pelo D'" 
ereto de ,j. do Dezembro do H~;H, e fundada L'• 

principio do que valu o mesmo n~o tnu.er mani-
festo quo trazel-o ilicgnl dc::;pirlo da:-; cit·culll~.tanr~in.-. 
exigidas para o coneeiLuarew, deverá ser ollscncHL' 
sómentc quando no manifesto faltarem nlgumns d<' 
soiemnidades especi1Jcadns uos ~~ G. o e 6." do art. l. 
e aos art.s. 2. o c :J. o do referido Decreío, uu q Uíl11i L, 
faltarem conjurH~!nnlu1fc Ires 011 m:lb iJn::; Otllr;:. 
solemnidades indicadas nu a, r!. L o s:~ L o, :.! .", :J •. , 
4. 0 e. 7. 0

, devendo nwnclar-sc fazer u:-; d~:clrll'i.H'Ôl' 
de que tratão estes paragrauhos, e aeeítnr os lrw 
nifestos no caso de faltar-ll\cs uma clc.'i:~<~~., d(•cL1 
rações. 

Thesouro P.ublieo i\"aeioual em 16 de.J;:mcil'o de ~t RGO. 
r:andirlo José de ;\ranjo Fia na. 

N. 27 • ..:.....GlJERHA.-Ku H~ UE JA:\ElHO UE 1S:JL 

Circular aos Presidentes das Províncias para convidarem c Ji. 
ccnciarem os Militares até o posto de 2.0 Tenente ou Alfcre' 
inclusive para que vcnhao frequentar a Academia Militar nova 
mente reformada. 

Illm. c Exm. Sr .-Aehando-se relformada por De· 
ereto e Estatutos de 22 ele Outubro do anno proximo 
passado a Academia Militar, e sendo muito de es~ 
pera r que no pé em que esta.· .actualmente. existe, 
sejão grandes as vantagens que hajão de colher os 
Militares que se dedicarem aos estudos da sua 
profissão: a Reo-encia em N orne do Imperador o 
Senhor Dom Pe8ro II, Desejando que de todas as 
l)rovincias deste Imperio concorrão a aproveitar-se 
da instrueção pessoas, que, desenvolvendo seus 
talentos, hüm·em a Academia e a Patria: Autorizi' 
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a V. Ex. não só pm·<l nnirnar os .Militares a que venhiio 
frequenta r os ditos estudos, poeóm rnesmo a pP!'
mittir-lhcs liecnças para este etreito, eom tanto que 
sejão moçüs, probos e robustos; nüo. exr;eclend.o o 
seu posto ao de Alferes ou do 2. 0 Tenente mclusJVP. 

Dens Guarde a Y. Ex.-Palacio do Hio de J[me1ru 
em :18 de Janeiro ele H-;:n..-Anih·o José Pen ci1·:r 
de Brito. -Sr. Presidente da Pro-rineia de .... 

.Jlandando forneec.r aunua1mcntc ao Commandantc da Fortaleza 
da Ilha das Cohras a quantia de cinco mil réis para guiza
meut.os da respr~di\ a Capdla. 

A H.cgencia em Nome do Impm·ador, Tomando 
em consíderação o que representara o C~:nnmanctante 
Ma ror1nkza da Ilha das Cobras no seu officio ela 
(;l\pia inclusa, Ha por hem que pela Intendencia 
da Marin.ha se forneça annunhnente (lquella Fortaleza 
a quantia de cinco mil réis para guizamentos da 
rrspectiva Capella, na fót·ma ped.idn pelo rgspectivo 
Comma.ndanle. O que participo a Ym. para sua in
telligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Janeiro de 
183ft.. -J oaquún José Rodrigues Torres. -Sr. João 
José Dias Camargo. 

N. 29.~MAlUNHA.-EM 2·1 DE JANEIRO DE 1831. 

nerérminã·quê 7ófcohmienilárit~s, ~as: ~tnbatcaÇões que se acha
rem estaciúilad::ts, ou esta~iort'm'em em diVers~:Provincias, se 
prestem ao serviço do Regulamento do l'orto. 

IlJm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Impe
rador Ha. por bem que V. LEx. expeça as convenientes 
ordens aos Commandantes das embarcações da Ae
Inada, que nhi se ncharem estacionadas, ou esta~ 
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donarem~ a fim de que se prestem ao serviço dt< 
Rcgulame~to d9 Porto} e A cumprão _tudo o que por 
es.sa Prestdencta lhes. for determ1nado a bem da 
Fazenda Nacional~ conforme se requisitára pela com-· 
potente Repartição em Aviso de 13 do cor-rente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 2·1 de Janeiro de 183~. - Joaq~tinl .To.sé Rodrz:
gues. Torres. -Sr. Presidente da l1 rovineia do Parú 

- Na mesma conformidade se oíHciou aos Presi
rtlentes das Provineias do l\1aranhão} I,ernmnbueo. 
l~sp.irito Santo,. S. Pvulo e fiahin. 

1~. :30 .. -l\lAH:l~UA.-EJI' 2t UE JAl\lüiW DE 183L 

til'\lr~nando que s~:> não assente praça á liorrlo dos n:wi·os de guerri~ 
~ iudivi1luo <!lgmn, que para esse 1im srja cm;bdo com a not:t 
tlc criminoso} ou cujos (·o.stn.mes srjão incompatíveis. com ~( 
moralidade c snhonliua~·ão <!lW deve haver a bordo dos navio~, 
de guerra. · 

Srn<lo sohrernodo nociYn que n hor<~o das (}tnbnt·~ 
~en~:<'ws da Armnda Irnpcrinl se nclmittão eonw ma-~ 
J'i nllciros lwmens criminosos, q.ue Hão sú podem ir 
«i H i perverter o espirito dns gu;wni~J>es dos navios~ 
mas até fuzer erradarn.ente nereditar-se que a lror\:·a 
Naval, orgnuiznda para manter as hlslituiçücs e in
depcndencia do pniz, é cornposta da parte mais 
dc~stnoralisacla de sua população; Ordena a Hegen
eia em No me do. lrnperado·r q.nc Vm. não faça 
a~s!3ntar praça a hordo dos navios de g~wrra ~in
lhnduo nlgum, que para esse fim lhe seJa envmdo· 
com a nota de criminoso, ou cujos costum.es scjão, 
incompatíveis, com a rnoralidade- e subordinação,_ 
que deve haver a b-ordo dos n.a;:rios de guerra. 

Deus Guarde a Vm.-Paço e·m 22 de Janeiro de 183q, 
--Joaqui?n José Rodrigu,es To.n~es. -Sr. Franciscc, 
~ibiano de Castro. 



N. 31.-.)lAlUNlL\.- g11 ~:J DE .JANEIRO DE ,i83L 

lleeommenda que os Juizes de Paz remcttào para o Arsenal tl:' 
!\laJ•inha da t:ôrLc os t•ecrntas p:u·a a Arm~nla c Corpo de Arti-' 
lharia da Marinha, com a dcclar:H;:1o das qualidades <tue devem. 
tet· tacs rcct·ntas. 

Illm. c Exrn. Sr.- ::\;"lo tendo os <liít'ercntes Juízes 
de Paz: desta J:fi·oYitH..:in enviado pm·a o Arsenal da 
'tarinha, a lim dn .sct virem rw Arm<Hla e Corpo de 
\ r·tilhal'ia de ::\larinha, os reerutas, cuia remessa se 
lhes onlenou, rogo a V. Ex. se sirva ré1terar as suas 
urdens a este respêito, recornm.enclando aos refe
ridos Juizes que, para scrviretu a bordo dos navios 
de guerra, convém preferir moços de 12 a ~t 6 annos, 
como mais proprios para se tornarem bons mari
nheiros; e que conVt\m sobretudo nilo enviar nwl~ 
feitores, criminosos, nil.o só porque taes horncns 
virião perverter a.s tripolncões dos navios ele guena, 
mas amda fazer CiTadamentc acreclitar que a for~:a 
naval, organizada para manter t:\S instituições c in
dependencia elo paiz, estú cntn~gue ús müos elo re~, 
rugo da população. ~ 

Deus Guarde a V. Ex. - Paeo em 23 de Janeim 
lo 183!,..- Joaquin1- José Roczj:.i,r;ucs Torres.- Sr. 
\l!i'eliano de Souzn c Olivcit·a Coutinho. 

N. 32.-FAZENDA.- Ei\I 23 DE JANEIHO DE 1834. 

r~ec1arand-() não haver incompatibilidade no e.xercicio sinmltaneo 
dos empregos de Inspector da Alfandega e de Promotor Fiscal 
de Resíduos. 

Na Contadoria Geral se levante a nota, que em con .. 
,-,equencia da Ordem de 4 deste mez se havia posto 
na respectiva folha, pela qual se suspendeu o paga-
nento do ordenado do Promotor Fiscal de Restduos 
"<llllrninn dl~ Souzn 0 Olivnirn. por ff~r· sirlo nomeadn 



inspcrtur da All'alldct;·a de:..;lil Côrle, \Ístu qtw 11i1u 
ha incompatibilidade no excreicio de ambos o~·. Clll
pregos. 

Rio de Janeiro 2:J de Janeiro ele ·183L-Canclid.o 
.José de A ?YílfJO Viana. 

• 

N. 3:J.-FAZENDA.- E~I 2:3 DE JAi\EIHO IlE 18:H. 

n:-~n<lo esclarecimentos sobre o pagamento do meio JlOr cento tlu 
expediente das Alfaudegas. 

Candido Josó de Arnujo Yimw, Presidente elo Tt·i
hunal do Thesouro Puhlieo Nacional, deliberou em 
sessão do rncsmo Tribunal, em vista da represen
faç.fw do Inspector da. All'anclega de 2·1 do corrente, 
em qne pede eselareeunenlos sobee a Ordem cxpe
ílicla em 16 deste mez, relativa no pagamento do 
meio por cento do expediente de generos ainda 
mesmo de producçiío brasileira importados desta, 
ou de outras Provineias, que entrarem na Alfandega, 
e nella tiverei!1 despacho em substituit;üo dos enw
lumenlos abohdos, se eleve considerar como entrados 
:..;ômentfl} Dq11ellcs gcncros, que cffectiv.amente se 
descarreguem para os armazens ou Esttva, ou se 
fambem aquelles ú qne por commodidade e uso se 
concede o tlcspadw por fc'lea, n dá-se sabida sem 
(:nfrarem. na :\ lf'andegn, ~~nmo suceedP eom qunsi 
lodos os grncros de en!Jotagern, que S(~ despaeltfw 
<1 bordo: e confonne a resposta Fiseal, e voto do 
Tribunal, que aquelle paganr:nto ó extensivo n todo~ 
os referidos generos que se dcspaehilo 1111 Alfnnd.egn 
para consumo, baldc:H;ão, ou rcexportaçào, entrando 
ou devendo entrar nella, ninda que effectivamente 
por commodidade, e pratica Dntiga não entrem, umD 
vez que pelos de8pachos de taes gcneros rmtes SP 
pagassem emolumento~:;. 

Thesouro Publico Nncional em ~;3 de .Tnrwiro tlt~ 
18:H.- Crmdido José de /tJ"a?':J.O rirnw. 
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N. 34 I -MARINHA. -CONSULTA DO CONSELHO SUPREl\10 
MILITAR DE 24 DE JANEll\0 DE 1834. 

Declarando que D. Virgínia Henriqueta Nunes Magno, viuva do 
Tenente de J.a Linha l<'ortunato Marcondes de Cat'valho Magno, 
não tem direito para obter, pela Hepartição da Marinha, o soldo 
de seu marido, depois do dia que passou para o Exercito, nem 
o montepio desde o dia do obito em diante, e sim pela Repar
tição da Guerra . . 
Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por 

Portaria da Seeretaria de Estado dos Negocios da 
J\I3rinha, de 15 deste mez, que o Conselho Supremo 
Militar Consulte com effeito o que parecer sobre o 
requerimento juiito, de D. Virgínia Henriqueta Nunes 
Magno, vi uva do .Tenente de 1. a Linha Fortunato Mar
condes de Carvalho Magno, em que pede o soldo 
que se í1cou devendo ao dito s·eu marido, e o com
petente montepio. Tendo o fallecido marido da sup
plicante, o Tenente lrorlunato Marcondes de Carvalho 
Magno, passado do Cot·po da Artilharia da Marinha 
para o Exercito, por Decreto de 7 de Março de 1833, 
ficando avulso, e pertencendo á Província de S. Paulo, 
eomo se collige da certidão do Livro Mestre, que 
junto sobe á Augusta Presença de Vossa Magestade 
Imperial~ seu,t]o certo -que á vista do mencionado 
Decreto· se pas·sou a· competente Guia, porque o Pre
sidente daquella Província com seu officio a remetteu 
á Thesouraria Provincial, cmno se vê do documento 
junto, na qual se devia declarar os seus vencimentos, 
e qllle córitribuia para o montepio, na conformidade 
da Lei, cuja contribuição satisfez até o fim da li'eve
reiro do dito anuo, como consta da certidão do Con
tador da Marinha, igualmente junta; ficando portanto 
desde a data do Decreto exonerada a Repartição da 
Marinha de continuar a abonar os soldos respectivos 
do fallecido marido da supplicante, como tambern 
receber a mesma Repartição em cada mez um dia 
do ye.n~imentA ruen~l,_ conforme ·o plano do Mon
tepio d~Arti_ladQ._. ~arece ao Conselho que a .s~ppli
C{antf{ nao tem (hrmto para obter, {?ela Repart1çao da 
Marinha, o soldo do seu marido, depois.do d1a que 
passou para o exercito; nen1 o montepio desde o 
dia do· obito en1 diante ; sendo de toda a evidencia 
dever a supplicante receber pela. Reparti~ão da 
Guerra aquelle soldo e montepio, que de justiça lhe 
compete. Rio de Janeiro em 24- de Janeiro de 1834. 
-JJforeira.-Almeida.-J. J. Lima. 

DECISÕES DE 1831. 
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RESOLUÇÃO. 

Como parece.-Paço em 4 de i'evereiro de 1834. 

FRANCISCO DE LUlA E SILVA. 

J QÃO BRAULIO 1\lONIZ. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

~ '1111 ••• ., 

N. 35.-MARINHA.-E~I 2~ DE JANEIRO DE 183í·. 

Determina que nenhum dos Empregados do Almoxarifado, 'fhc
souraria, c Hospit:ll da Marinha tomem posse tlc seus res
pectivos empregos, sem Hança. 

Convindo que nenhum dos Empregados do Almo
xarifado, Thesouraria e Hospital da Marinha, que 
teem de prestar fiança, tome posse do seu respectivo 
emprego, sem haver effeetivamente prestado a dita 
fiança; previno disso mesmo a Vm. para sua exe
cução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 2i de Janeiro de 
1834.-JoaquiJn José Rodrigues Torres.-Sr. João 
José Dias Camargo. 

N. 36.-JUSTIÇA.-EK 25 DE JANEIRO DE 1834. 

Providenciando a respeito da organização dos Conselhos de 
qualiHcação de Guardas Nacionaes. 

Foi presente á Regencia em No me do Imperador 
o Senhor Dom Pedro li o officio que Vm. me dirigi o 
em 24 do corrente, expondo o embaraço em que se 
achava para proceder ao Conselho de qualificação 
dos Guardas Nacionaes da Freguezia do Sacramento, 
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em razão do Juiz de Paz do 3.0 districto da mesma 
Freguezia recusar enviar-lhe o alistamento pardal 
delle; e a mesma Regencia me ordena lhe responda 
que, determinando a Lei de 18 de Agosto de 1831, 
nos arts. 13 a 17 (não alterados pelo Decreto de 
25 de Outubro de 1832) que o alistamijnto da Guarda 
Nacional se faça por Parochias e Curatos, formando
se para esse fim pm Conselho de qualificação com
posto· dos seis Eleitores tnais votados, no districto 
do Juiz da Freguezia, ou Capella curada, ao qual 
incumbe a sua presidencia, e mandando que esse 
alistamento seja feito no livro da matricula geral, 
fornecido pelas Camaras a cada Freguezia, ou Capella 
curada; e não tendo a legislação posterior, que 
permittio a divisão das Freguezias ou Capellas cu
rsdas em mais districtos de Paz, alterado estas 
disposições, é evidenh~ que, emquanto outra cou~ta 
se não legislar (como talvez convenha para o melhor 
alistamento annual dos Guardas Nacionaes), devem 
os Conselhos de qualificação continuar a ser feitos 
ror Freguezias ou Curatos, presididos pelos Juizes 
de Paz dos districtos respectivos, pois que do con
trario re:;ultarião inconvementes e arbítrios que não 
achão apoio na lei, sendo um o de se chamarem 
pelos novos districtos Eleitores, que não sejão os 
mais votados, e podendo mesmo acontecer que cada 
Juiz em seu districto convoque para os mesmos dias 
os mesmos Eleitores, ete., o que tornaria o acto 
confuso e anarchieo. 

Nem obsta o disposto no art. 7. 0 do Decreto re
ferido de 25 de Outubt·o de ~1832, pois que, mesmo 
em virtude dclle, c das disposições dos citados 
artigos da Lei ele 18 de Agosto de 1831, é que os 
Juizes de Pnz dos novos districtos, desmembrados 
das Freguezias , devem submetter os seus alista
lnentos parciaes ú deeisão dos Conselhos de qua
lifica~;ão, que não podem por ora ser formados 
senão por li'reguezias c Curatos, devendo os Juizes, 
que tem de presidir a taes Conselhos, requisital-os 
aos dos outros districtos, e estes prestnl-os com 
os esclarecimentos e observações que julgarem 
convenientes a bem do serviço publico. 

Deus Guarde a Vm.-Par~o em 25 de Janeiro de 
183L-Aureliano de Souza·' e Olireira Coutinho.
Sr. Juiz de Paz Jo i. o distrieto da Freguezia do 
Sacramento. 

•aaa• 

'l 
..,_ j 
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N. 37. -MARINHA ....... E~r 25 DE JANinRo DE 183ft .• 

Determina que as sete classes do Almoxarifado da Marinha desta 
Côrte sejão distribuidas em quatro Secções. 

Determinando o art. 4. 0 do Decreto de H do cor
rente que as sete classes do Almoxarifado da l\larinha 
desta Côrte sejão distribuídas em quatro Secções, 
Manda a Regencia em Nome do Imperador deClarar 
a V~., para execução elo citado artigo, que das 
referidas sete classes devem formar a 1. a Secção 
na nova organização a La e 6.a classes; a 2.a Secção 
a ~.a e 3.a ditas; a 3.a Secção a 5. 3 dita e subdivisão; 
e a 4. • Secção a 5. a dita. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 25 de Janeiro c_~c 
183~·-:Joaquin?- José Rodri,ques Tor'i·es.-St·. João 
Jose Dias Camargo. 

N. 38.-FAZENDA.-E)t: 28 DE JANEIRO DE 1834. 

Sobre a percepção de 2o 0 /o do ouro extrahido do Gongo 
Soe co. 

Candido José de Araujo Viana, Presidtnte do 
Tribunal .do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade da deliberação tomada mn sessão do dito 
Tribunal, participa ao· Presidente da Província de 
Minas Geraes que foi approvada a resposta pelo 
mesmo Presidente dada ao protesto que lhe diri
gira o Coronel M. A. Skerrett, Director da Compa
nhia de mineração de Gongo Socco, contra a per
cepção de 25 °/o sobre o producto da dita lavra, 
a que a Nação tem direito; e que vão ser pu
blicas pela irnprensa, . tanto a resposta, como o 
protesto, que por cópia vierão inclusos no officio · 
do mesmo Presidente de 14 de Jaw)iro corrente. 

Thesouro Publico Nacional mn z8 de Janeiro dr, 
~834.-Canclido José ele Araujo Viana. 
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Officio a que se J'e{ere a Ordem,. 

Illm. e Exm. Sr.- Levo ú presença de V. Ex., 
na copia n.o 1, o protestrJ que me dirigio o Co
ronel l\1. A. Skcrrett, Director da Companhia de mi
neração do Gongo Socco, e na copia 2 o co~tra
protesto, ou resposta, que rnc pareceu convenwntc 
dar-1 h e, a firn de que V. Ex. 3e digne transmittir
rne as SlWS utteriores ordens. 

Deus fluarde a V. Ex. - Ouro Pr8LO em 14 de 
Jmwiro. tb~ ,tR:H.-lllm. n Exw. Sr. Conselheiro Can
did() .Tos(~ de Arrwjo Vinm1, ~linisLro c Secretario 
tle Eslado dos Kegocios tla FDzenda. -Antonio 
Pauliíío Lirnpo de Afwcu. 

Hlm. e Exm. St'. Presidente da Pt'm'ineia.-Gongo 
Soceo em 1 de .Janeieo cl(~ -1 xaL 

O abaixo ~\ssignudo, na aeçilo de dirigir n essa 
Tn!l~ndeneia Provineinl d(J. Ouro Pt·cto a porção de 
0111'0 (\In pt5 que ;u;ompanha a presente, no peso 
(lc i)(H libras :3 onças e H> dinheiros, tem, por ser 
forçosa cousequeneia das suas obrigações, em qua
lidade de representante dos proprietarios desta 
rnina. dn Gongo Sneeo, de juntamente levae respei
tosamente ú presen<,;a de V. Ex. o mais solemne 
protesto contra a arrccada~;fw, pelas autoridades 
eompclenlcs, de mais de ;) "/o alt~m elo tributo pcr
eehidn dil:; hnTas elos naeíonaes üo Beasil, tat 
sendo o l:'Ot' rl;t e.mveneüo original entre o Go
verno Imperial do Brasi1, e os Agr~ntes desta so
ei<~dade. E' mui verdade qu~, suhsequentcrnente 
rnúlL~s trm sido al!<~gndas para ,iustiüeae a exclusão 
destu eslabelecinwnto do brmeficio da Lei passada 
ern Outubro de ~182.7, que Emitou o tributo exigí
vel do:i estrnngdieos a ;; o;,,, atóm do imposto, que 
devem 1ngar u:~ mineiros nu~:ionaes: seria porém 
um insu1~o gTav~~ ao m:Lendim:'Jilo e ú ~);eneJ·osi
dC\de da Saé:~~~ :nfe;·ir do~. m·"~'mncntos rit(~ aQ·ora 

• J, - _'' -1: ' . _t_. _1_1 • <.. • ..J 

c;;:pt~rL:l;cl0S q tw :-: ,;m :~i: tan, cs s~1J)tGnugws tenhão 
e;n quntquer tcmDo sido pt·otc~.;'idos pela indivi
du~d nppru\'HI~üo :k ::'nu~; illunüuados e preclaros 
u~gislador<'s, visto n:lo IPr aló l10jP um só dAlles 
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patenteado um sentimento tão oppo'Sto á liberdade 
e á justiça: pelo contrario crê-se geralmente que 
elles, sem excepção aJO'uma, admittem, que a ver
dadeira, simples e evidente significaçào do ajuste 
condiz inteiramente com a decisão solemne e recta 
rla Commissão daquella illustre Assembléa, a que 
foi remettido o requerimedto dos Agentes desta 
sociedade em 18~7. A consideração destes factos 
acalmou os temores dos proprietarios desta lavra, 
concluindo não obstante a demora inexplicavel que 
não se havia de continuar por muito mais tempo 
(a vista de tal parecer tão franco e decisivo) a 
negar-se-lhes o desejado allivio em uma causa nüo 
m~nos favorecida pela justiça, que por uma po
lítiCa sà e generosa. 

Tendo-se porém adiado tão repetidamente, e com 
tanta equivocação, a esperada decisão, os temores 
dos proprietarios npezar de Lodos os seus esfor
{;os para o reprimit>, não tem deixado de ir-se 
gradualmente despertando neste intervallo de seis 
annos, a ponto de produzir nos animos da socie
dade a unanime resolução de respeitosamente instar 
para que o Governo do Brasil houvesse de pres
tar a este objecto a mais prompta e seria atten
ç,fw, ainda esperançosa, que em conseguindo a 
reconsideração imparcial e desapaixonada do caso, 
de que é merecedor o bom successo do seu re
querimento é assegurado, em conformidade com 
a recommendação da Commissuo da illustre Camara 
dos Deputados em 1827. 

A terminação prompta e fJnal de urna questão 
importante do Imperio, porém da mais pronunciada 
eonsequcncia a este cstaLelecirnento, poderú obviar 
muitos inconvenientes para o futuro, se continuar 
a ser deferida não é de esperar í{Ue os proprie
tarios queirão desabrir as mãos de quaesquer 
meios lieitos para promoverem um objecto tão ra
zoa vcl, e se elles se vi rem obrigados a vender 
esta lavra, naturalmente elles hào de esperar que 
lhe sejão restituídos todos os excedentes dos pa
gamen'tos exigidos e levados dos productos desta 
mina, a titulo de tributo á Fazendn Publica, em 
('Onsequencia de interpretações a que 1~1H1ca an
nu-Irão, depois da promulga~;ào da Lei acima men
cionada de Outubro de 18~7. Elles ainda mais 
espcrúrão a rcstl~uição do~ 100:000$000 ( COJ? os 
juros desta quantia) deposttados pnl'a garantia do 
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fiel cumprimento do seu pacto, do que elles ten1 
justo titulo, visto terem rigorosamente preenchido 
todas as suas obrigações para com o Governo, e 
a Nação, cujas quantias elles respeitosamente in
timão, nunca poderão ceder, a não se effectuar 
algurna convenção intermediaria em termos de 
equidade, e no espirito de rnutua vantagem e accom
modação. Faz aqui o proposito do objecto de que 
trata o abaixo assignaclo observar, que os outros 
estabelecimentos de minera~;ão pagão primeira
mente todas DS dcspezas de salarios, machinas, 
ete. etc. dos productos das respectivas lavras, c 
tão sórnente remettem o resíduo, ou lucro liquido, 
ús Intendoneias, e que peio contrario, o inteiro pro
(lucto da mina de Gongo Sueco tem sido invariavel
mente submettido ús autoridades intacto; c dalli 
tem-se levado uma quarta parte inteira para a Fa
zenda Publica do Irnperio, sem que se tenha des
pendido um· só real em . protegOl-a, nenhum be
neficio, privilegio, ou indulto, maior do que goza 
o mais desprezível aventureiro de fóra, tem-se con
ferido a este estabelecimento, nem sequer tem-se 
!'cito esforços alguns para descobrir ou punir os 
ladrões, que nos rudcião, e que infestão estas vi
zinhanças com o sentido no extravio do ouro, se 
nào pelos proprios empregados deste estabeled
mento, e ú custa ela sociedade ; de maneira que 
ella não sómente soifre uma perda de 25 o;., porém 
ainda mais; ella pnga pela necessaria protec~;ào 
:j seguran~~a a qunrta parte do producto ela mina, 
que, seS'undo as interpretn~~ões sophisticas, de que 
.;e tem feito men~~ão, não llw pertence. Deste modo 
n :Fazenda Publica tem jú arrecadado para cima de 
1. 000:000$000 em ouro do tiongo Socco, além do de
posito de cem contos de réis, dos direitos pagos 
de sabida no Hio de Janeiro do ouro cxportnclo, 
u dos direitos de entrada sobre as diversas ma
ehinas, OS UlCDSÜÍOS, e as fcuendas introduzidas 
para o uso deste estabelecimento. Poder-se-ha lam
bem neste lugar considerar até onde se tem ou 
não infringido o verdadeiro intento e espirito do 
Tratado de Commercio de 1827, pelo facto ele ser 
esta sociedade exclusa do beneficio que concede 
a Lei de 2!5 de Outubro de 4827, e se esta repre
sentação fôr ~ubm_etti(la ~~orn lisura <~ ponderaçilo 
da Illustre e Illummada Camara do H.w de Jane1ro, 
ju ao parlamento da Grã-BretanlliJ, quem acredi-
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tarla que esta tem sido a retribuicão feita a uma 
Companhia, cuja industria tetn ~sido quasi sem 
exemplo, cuj~s esfoFços te~-se dirigido exclusi
vamente a nunaraçao e agricultura? Que elln se 
acha a tanto tempo avivada debaixo do peso deste 
gravame sem parallelo, emquanto se tem experi
mentado, e atiertamente reconhecido, desde o l\io 
de Janeiro até os ultimos conílns do Sabarú, as 
grandes vantagens produzidas pelas suas avultadtJs 
despezas ? Estas lavras, e continuadas obras tmn 
proporcionado empregos a centcnan~s de familias 
brasileiras, e as precisões diarias de mantimentos, 
ferro, madeira, etc., etc. tem animado e enl'ique
eiclo todos os roceiros e fabricantes circumvizinhos, 
como é bem nolorio. 

Será, pois, razoave1 esperar, de uma Na('ão ge
nerosa e civilisada, incentivos e estimulÔs mli
mantes ú industria, em vez de tributos pesados e 
insupportaveis, que se ussemelhão, c na verdade 
equivalem; a um custigo imposto pela inlrodue('ão 
de todos os beneficios c proveitos, quu tem d~·s
feuctado esta Província, com ospecialidaclc, e a 
Nução em goml? O~ que a ~ontinua_.,;ão dos me~.;
mos granunes devera produzir os nw1s cksastrosos 
efl'eitos, em periodo não Inui disíante? O objecf.o 
irnportantissimo desta respeitosa, mas 1nstante Re
presentaçiio é de obviar a esses e1feHos, proeu
rando lH'omover consequeiH~ias lüo oppostas, qu:Jo 
salutares e apr·eciavois, Hevresonta~;üo o:.;ta. apoiuda 
eomo jó se tem dito, pí~la: .~eis :lo solenme ele uuw 
Commissão da illustre Camara dos Ses. Deputado~ 
da Nação Brasileira. O abaixo as:-ügnado tem a honra 
de aproveitar os ta occasião para offereeer a V. Ex. 
os sentimentos .de sua mais profunda estima, con
sideração e respeito.-1lf. A. Ske'i·rett .·- lllm. e 
:Exm. Sr. Antonio Paulino Limpo do Abreu, dig
nisslmo Presidente da Provinciu de Minas. 

O Presidente da Jlrovincia de l\linas Gerues aceu
sa ter recebido no Jia 8 do eorrente mez um pro
testo que om data de 4 lhe dirigio o Se. Coronel 
l\1. A. Skerrett, Díreetor ela Sociedade de minera
ção do Gongo Socco, e na occasiáo de recolher ü 
Thesouraria Provincial a porção de _ouro mn pó, 
que aeompanhou a remessa de 561 llln\1~.;, 3 on0•1_s 
e 1 G dinheiro:;, expondo as razü::s p·1t que cousJ
Llcra a mesma sodcdade iseutu do tribvto elo '2L) ''I o 
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do ouro, qnc extruhe da lavra que lhe pertence, 
e sujeita unicamente ao de 5 °/a alérn do que pagão 
os riacionaes, na fórma da Lei de 26 de Outubro 
de 1827. 

Ainda qne um protesto, segundo a natureza de 
taes actos, não pódt~ produzir eíl'eito algum, e Inuitu 
menos ser valioso no caso occurrente para em
pecer o Governo Imperial na justa e leal perce
p~:ào dos direitos, que lhe competem, e até agora 
te'rn cobrado sem a mais leve disputa, todavia 
como o mesmo Governo respeita acima de tudo 
os principios de justiça, que marcão a linha de 
sua conducta administrativa, e zela extremosamente 
a J10nrn nne!ona\, e o seu proprio decoro, neces
sario é que o Presidente da Província conteste 
desde já as proposi~{ões exaradas no referido pro
ff'sto, que tem por Hm, ou justificar a pretendida 
reduccão do imvosto de 2b 0/o' ou prevenir, e anti
eipar, .. no easo a e que a Sociedade deliber·e Yender 
a lavra, a reelama~ão dos direitos com que ten1 
contribuido excedentes a ·I O por cento, e dos 100 
contos de réis, que depositára, com segurança, e 
hypot!H~c;~ no pagamento de futuros direitos, ou 
ultunamente dat' a elltender que o Governo Impe
l'ial devia ser mais franco animando a Sociedade 
por· meio de privilegias, c prestando-lhe uma pro
tee~:ão rnais c.unp!a e efficaz. 

Entre as regras geraes de interpretação uma existe 
cardeal, de não ~er permittido interpeeiür aquillo 

·que n~w necessita. dP ·literpr_etaç5o, caso este etn 
que precisamente es,._, o obJecto de que se trata. 
porquanto, sendo clnrissimos os tcnnos com que foi 
redigido o art. ·1. o da proposta oil'erecida por Eduardo 
Oxenford, e aceita e appeovGda pelo Governo Impe
rial por Decreto de ~16 de Setembro de 1824, os argu
mentos, que, por meio de conjecturas e argucias, 
tenderem a restl'inr,-ir, ou ampliar o sentido obvio e 
natural das pala_vn1s com que está concebido, longe 
de esclarecer a Inateria, serviráõ sómente par3. con
fundil-a, e quiç.á por este motivo conviria antes 
repellir qualquer illidativa de inter'pret<'~Jw a estr} 
respeito, do que admittit· uma polemica judiciosa
mrnte reprovada em easos taes pelos melhorr_.;::; es
criptores. Que os termos da proposta são clarissimos 
não poderá negar o Sr'. Coronel Director, quando 
queira dnr-se ao trabalho de estudal-os, nttenta e 
imparcialmentr, c.n!lln (,' dP f'SfF'I'<lr da ~~w pnldPpeia 

J)J~u.-.t'H:-> DE 183-j. 
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e bom senso. (( Qu~ lhe seja pt~rmittido, e a seus socios 
(diz o art. 1. 0

) o emprebend~~dor a extr-acção do ouro 
e p1·nta, ou quaesquer outros metaes nn Província de 
l\linus Geraes, pagnndo mais 5°/o do que os direitos 
estabelecidos, e sujeitando-se ás leis que regem os 
subditos do Imperw. }> 

A expressão - direitos estabelecidos- segundo 
os regr-ns grnmmaticaes, não póde comprehender 
mais do que o imposto que era determinado ao 
tempo em que se celebrou o contracto, que foi. no 
anno de 1824, e como entào os direitos do ouro con
sistião no quinto, ou 20 n/o, confor-me a legislação 
restabelecida pelo Alvará de :3 de Dezembro de 4750, 
e a Sociedade obrigou-se além disto a mais õ 0

/ 0 ; 

manifesta é a justiça com que o Governo Imperial 
exige a solução de 25°/o, sendo certo que o argu· 
mento, qne procura deduzir-se da Lei de 26 de Outu
bro de 1827, envolve o duplieado vicio de inapplicavel 
c eontraproduccnte; innpplicnvel, por ser especial 
a Lei que se cita, e contraproducente, pcrque esta 
excQptua expressamente no art. 1. o o ouro extrahid0 
pela s Companhias estrangeiras, que ficou sujeito á 
eon tinuação do pagamentf!l estipulado nas condições 
que forão admittidas. 

Se fosse mister allogar outros argumentos para evi
denciar ainda mais a verdade das proposições enun
ciadas, offerecer-se-hiüo espontaneamente não só no~ 
repetidos actos de acquieseencia da mesma Socie
dade, na solução dos direitos de 25 °/o, mas ainda nos 
raciocínios, flue le~n p~e base a~ repre5entaç.ões af- • 
fectas ao C:orpo Lcgtslativo: por Isso mesmo que um 
recurso tnl, compar·ado com n.s maxirnns constitucio
naes que regem o fli'asil, irnporta o reconhecimento 
de ser necessario alterar-se a disposição que regula 
a percepção dos direitos, e justifica conseguinte
fi ente sei; genuína a intellígencia que o Governo lhe 
tem dado e que deve su!Jsisiir, emquanto não fôr 
revogada. 

Esta contestação, que se refere á primeira parte 
do protesto, destróe igualmente a segunda relativa á 
reclamação de direitos já percebidos, que se diz po
rl.erá fazer a Sociedade no caso de vender a lavra. 

Como? Uma vez que está provadn, quanto ú Socie
dade a obrigndío de pagar 25 ''lo, e é incontroverso, 
quanto ao Góvêrno }mperial, o direito d~ cobrar este 
imposto, absut·do fora conceber que o simples facto 
d:J. venda da lnvrn tinhn a forç:-~ magica de impôr 
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obrigações mais .on_erosas ao Governo Imperial sem 
innovação do contr·acto com sua audiencia e consen
timentO', e de conferir melhores direitos á Sociedade, 
se-m;'que ~ejão estipulados, e aceitos, quando aliás 
é principio de jurisprudencia natural que o facto 
de tercetro, assim como não aproveita, não póde 
pela,mesma razão prejndicar a quem nelle não in
tei'Vem. 

Ora; a-ssim como semelhante reclamação não as
senta ,em Jundnm'Cnto algum de justiça, na mesma 
censura incorre a existencia dos juros da quantia de 
eeru contos de réis que a Sociedade depositou na 
fórma do a.1·t. 5. 0 da proposta, como segurança e 
bypotbeca· ao pagamento dos futuros direitos. Esta 
quantia na ·qu-athJ:ade de deposito tomou a natureza 
defundo morto, e por isso não póde vencer juros, 
segundo está declarado no Decreto de 1 O de Maio de 
f82J,,e .parece ser conforme á legislação de todas 
as nações cultas. -

Não é-m-enos:estranhn. a idéa, que se aventa, de 
que os direitos do ouro devem pagar-se depois de 
dt}duzidas todas as despezas com as fabrieas._ Nesta 
parte como o Sr. Coronel Director não póde deixar 
de convir em que a solução dos direitos deve regu
lar-se. pelas l~is, do,Imperio, a que a Sociedade se 
sujeitou sem restr1cções, felizmente não póde haver 
preceito mais claro do que aquelle que se contém 
naOrd. Li v. 2. 11 Tit. -3l § 4-. 11

, e em muitas outras dis
posições ,posteriores, que incluem a menor duvida, 
de. que o tributo deve satisfazer-se integralmente de 
todo o ouro que se extrahe das minas. 

O Governo Imperial deve ser tanto mais firme na 
sustentação e defeza dos seus direitos, quanto mais 
exacto, e pontlull-elle tem sido em cumprir reliO'io
samente as obrigações que contrahio. Os factos fullão 
mais ~lto,~·p~lhor do que os raciocini.os. 
A SO,umttãcte de Mineracã~ do Gongo Socco tem s1do 
sempre prC!tegida dentr~ dà~ ~ _ribuições do G~v.erno, 
com. o ma10r desvf!1lo e C'o.Jollclt no exerctciO de 
seus interessantes trdtoalhos; e to as vezes que 
te~ recorrido aP-- mesmo Governo allr&., este não 
detx de faciJi•.iar-lh~ todos os soccorros e')\t!~ios. 
A. reco . edd:: .t P!Obtdade e boa fé do Sr. Coft!lel 
D1rector~ ·Q,.·~pensao de dar m-aior desenvolvime~'ú 
a esta~ -auas asserçõe~, das quaes é licito conc}'lir 
que P-; Governo l_!llperml tem sido 1iel ao seu corl· 
l}!'l~~ que nao abrange outros encargos. 
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Além disto é uma verdade lisongeíra úe dízer-~e, 
e que exalta o caracter dos Mineiros, que as provi
denci~ g·eraes que o Governo tem ado~tado no ramo 
de Poltma, e que releva declarar que sao executadas 
cmn zelo e patriotismo pelas autoridad;es locaes 
da Provincia, conservão tão fortes os vincu1os de 
respeit-o e obediencia ás h.~is, que, apezar de está r tão 
disseminada a populac.ão, não ha exemplo algum 
n;cente de ter havido nâs estradas e caminhos publi
cos, já não se diz a incursão de salteadores, como 
muitas ·vezes acontece na Europa,. mas nern mesmo 
o mi.ni_Ino insulto á propriedad~, ou,a-pesso;} _de um 
só vm.Jante~ O G-overno Impenal, e C'Crto, na:o tem 
concedido privilegias exclusivos á Sociedade de Mi
neração do Gongo Socco , mas a razão é obvia, a 
Consiituição Poliiica do Estado pros.creve,..os como 
incompatíveis com os verdadeiros :prineipios indus
triaes, e repuonantes com o dogma da. igualdade 
perante a Lei, aogma que ella consagra, e que deverá 
um dia fazer apreciar acima de todas as nobrezas 
a qualidade de Cidadão Brasileiro. 

Não póde--oPrt}sidente da.-P:roviooiaulf..irnar o pre
sente conrra-prhlesto sem ter a franqueza de reco
nhecer os benefieios que tem produzido a Companlüa 
de Mineracão do Gongo Socco; mas uma eonti:!l'S'ào 
tüo ingenúa, como esta, exige outra da parte do 
St'. Coronel Direetor, concordando em que taes be
neficios· não forão o grande fim; que se pr·opnzerão 
os soeios·, quando estabelecerão a dita Companlüa, 
apenas consequencias são indeclinaveis e necessa
:rias, que parecem estar bem compensadas pelos 
lucros e interesses dos capitaes empregados. 

O Presidente da Província impugnando, corno lhe 
eumpre, o protesto do Sr. Coronel Director M. A. 
Skerrett, aproveita esta occasiáo para significar-lhe 
os sentimentos de sua estima~ 5 veneração, 

Ouro Preto em 12 de Jn_rwiro de 1831. -.Antonio 
PaHlino Limpo de Ab~·clr. 

-~. 
---\ 
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N. ~9.- J üSTIÇA.- E~l 29 DE JA~ElH.U DE 1 ~JL 

Mandando dar posse de Juiz de Paz a ~lanoel Antonio Vaz para 
scrvit· no 2.0 anno, não obstante ter sef'Vido al~um tempo no 
1. o por Jmpcdimcmo do cidad<lo que para elle fora eleito. 

Represenlanclo :Manoel Antonio Vaz que, havendo 
sido eleito Juiz de Paz do districto do Rio Claro, 
Termo da Villa de S. João do Príncipe, para servir 
no 2. o anno, entrára no exereicio deste lugar em Julho 
do anno p-assado, em consequencia de achar-se en
tào doente o Juiz eleito para o 1.0 anno , e servira até 
J de. Dezembro ~ em que se aprQsentára por prompto 
aquelk Juiz ; e que competindo-lhe entt·ar de novo 
a 7 do conente no ex e r-cicio do 2. o anno para que 
fôra eleito, o mesmo Juiz, á pretexto de dever com
pletar o seu primeiro anno, reeusa passar-lhe a 
vm·a: Manda a Regencin em Nome do Imperador o 
Seuhor Dom J'eclro H, pela Secretaria de Estado dos 
1\"ego.cios ~la Ju~tiça, q~1e. a Camara Municipal da so
bredita V1lla de ao referido Manoel Antomo a posse 
que lhe compete como Juiz nomeado para o 2. 0 anno, 
a flm de observar-se a ordem regul3r estabelecida 
pelo art. 17 da Lei do 1. o de Outubro de 18:t8, não 
obstante terem exigido as eir~umslancias que hou
Yesse uo 1. 0 anno a alteração referida pelo suppli
~anle. 

Pala cio do Ui o de Janeiro em 29 de Janeiro de 
1 ~J~ .. - Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 4-0.- JUSTI~A.- E.\1 2~ DE JA.l'\ElRO DE 183~. 

Ilc<.:ommendaudo diligencias para que haja uuiformidade de 
allanne no armamento lia Guarda Nacional. 

Constando cp1e pelos Corpos da Guarda Nacional se 
m:hâu Llistribuidas armas de adaruw 12 e 17 , o que 
<.tcontcce até em um mesmo Corpo; e convindo evitar 
esta confus[w, que pódc ser muito prcjudidal á se
gu ran~:c_1 puiJE~u : Onlena a Regcneia em Num e du 

,J 
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Imperador o Senhor Dom Pedro II que Vm. pnsse a 
fazer a tal respeito a mais minuciosn averiguadw ; 
e quando verifique a existencia d'armas dDquêlles 
rlous adarmes nos Corpos da Guarda Nacional in
forme logo que numero dellas existe em cada Corpo 
de cada um adarme, a fim de se fazer recolher as do 
adarme de que houver menm· numero, e. trocarem-se 
por outras de outro adarme, em ordem a que haja a 
Indispensavel uniformidade a tal respeito. 

Deus Guarde a Ym.- Paço em 29 de Janeiro da 
~ 834.·.- .Aureliano de Souza e Oli·veira Coutinho.
S~. Commandante Superior interino das Guardas Na
cwna~s. 

N. 41.- JUSTIÇ :\. - E~I 29 DE JANEHW DE 183 L 

Declarando que um empregado, :tpezar de prouunciado, scndQ 
perdoado, não deve ser suspenso em virtude da dita pro· 
nuncia. 

r A Regencia em Nome do Imperador, a quem foi 
presente o officio de Vm. de 30 âe Setembro do anno 
proximo passado, dando conta de ter suspendido o 
Escrivão do seu Juizo, José Joaquim da Gama, pro
nunciado em 1827 pelos crimes de suborno, peita, 
peculato, concussão e falsidades, quando E::.;crivão 
dos ausentes e residuos; manda responder a Vm. 
que, achando-se aq11elle individuo na posse e exer
cício pacifico do dito ofiicio de Escrivão de Orphãos. 
por mais de tre~ annos, não deveria ser suspenso por 
um meio tão summario·, e peremptorio, como o que 
con~ta do auto, que acompanhou por certidão o seu 
citado offieio, pois ainda que seja certo ficarem os 
empregados pela pronuncia em delicto de respon
sabilidade inhabilitados para exercitarem funcçõos 
publicas, e ainda que incumba ás antol'idades supe
riores niío consentir em exercicio os seus subal
ternos assim inlw.bilitados, comtudo, no caso do que 
~e teata de se achar o Escrivão em cxoreieio de um 
officio em que fôru provido~ c de (rue tomara pos~e 
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depois da pronuncia, de que se julgúra desligado 
em virtude do perdüo que outivéra, nüo se podia 
contra elle decretar a suspensão sem que Jhe for
massem um proeesso novo com uma audiencia nos 
termos dos arts. 159 c seguintes do Codigo do Processo 
C!'iminal, e isto mesmo quando fosse da compe
tenciJ.. de Vm; conh-e-cer ela legalhb.de e proceden
cia do perdão, e da validade da mercê fmta do dito 
ofiicio ao mencionado Gama. 

Deus Guarde a Vm.- Pula cio do Rio de Janeiro em 
29 de Janeiro de H~3L- il.urâiano de Souza e Oli
veira Coutinho.- Sr. Juiz ele Oeph:\os da Cidade ele 
Cuyahú. 

N. ~2.- MAUI~HA.- E~l 29 DE JANEIRO DE 1831,. 

Exigindo dos respectivos Commandantes, além das informações 
recommcwlad:ls pelo Regimento Pi'OYisional, outras, no nm 
de cada semestre, ú contar do dia •~m que os navios passem 
mostra de armamento, e enviando-as á Secrelaria do Estado. 

ConYindo evitar-se d'ora em diante a falta de in
formações ácerca dos Oiiiciaes que embarcão em 
navios at·mados: Onlem1. a Hegencia. e1n Nome do 
Imperador que por esse Quartel Ueneral se exija 
dos respecttvos Com mandantes que, além elas in
formações rccommendadas pelo Hegimento Provi
sional, enviem a esta Secretaria de Estado outras, 
no fim de cJ.da semestre, á contar do dia em que 
os navios passem mostra de armamento. 

Deus Guarde a Vm.-:- Paço em 29 de Janeiro de 
18:H.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Fran
cisco DilJiano de Castro. 
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N. 43.- JUSTIÇA.- E~l 30 DE JANEIRO DE 1834 .. 

Declarando que aos Presidentes das Provincias em Conselho não 
cabe a creaçao de Officios de Justiça. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á Regeneia em 
Nome elo Imperador o Senhor Dom Pedro II o offieio 
de V. Ex. datado de 25 de Outubro do anno passado., 
eommunieanrlo que , em consequencia de ter o Co-· 
digo do Processo Criminal marcado só em cada ur1; 
dos Termos um Escrivão das ExecuGões , sem desi-· 
gnar os mais, que são indispensaveis para a boa ad
ministração da Justi<;.a, dehberár·a em Conselho qun 
nos mesmos Termos houvessem Escrivães de Ot'
phãos, que servissem tambem de Tabelliües do Pn--· 
hlico Jndieinl e Notas, e não podendo a mcsm:1 
Regencia approvar uma tal deliberação por não ser 
ella da competencia de V. Ex. e do Conselho, e muito 
convir que as autoridades~não excedão os limite:~. 
das funet,:ões que lhes estüo marcadas por lei, Houve 
por bem, pelo Decreto da copia inc.lusa declara!' 
quaes os Oflicios , que devem haver em cada uma 
das Villas ultimamente creaclas nas diversas Provin-· 
cias do Imperio, em execução do Codigo do Processo, 
para que, fazendo V. Ex. dar-lhe publicidade e exe
euçüo, passe então, em conformidade do art. '18 d;i 
tei de ,14 de Julho <le 183,1 , a prover os mesmo: 
Officios em indivíduos que se mostrem para ellc~ 
competentemente habilitados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Janeiro de ,f83L- Aureliano de Souza c 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Província de 
Maranhão. 

-·-
N. 4L- JUSTIÇA.- E~r 30 DE JANEIRO DE 1834. 

Determinando que as matriculas dos navios mercantes scjão 
feitas nas l\lcsas das Diversas Rendas dos portos em que se des

' pacharem, e, ortdc as não houverem, pela autoridade policial. 

Illm. e Exm. Sr·.- Officiando-se pelo Ministerio dos 
Nrgoc!os da~larinlw, que devendo as matrienlas dos 
rwyios wercantes, em eonfnr·midade do m't. 21 do 



DPCJ'cto tll' 1~1 do corrente, passar a serem rcitns n[ls 
Mesas elas Diversas Rendas dos portos d'onde houve-. 
rem de despachar-se taes navios, e pela autoridade 
policial daquelles onde não existirem essas Mesas: 
Ordena a Begencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pec!ro II que V. Ex. dê a~ ordens ~u_e fore1n ne
cessarws para que as autoridades pohctaes a quen1 
competir assim o executem. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro ern 
30 de Janeiro de 183i.- Aureliano de Souza e Oli-
17Cira Coutinho.- Sr. PQCsident8 da Provinda da 
nnhia. 

- Na mesma conformidade ás outras Províncias. 

-·--
N. 4G.-l~AZE:\DA.- E)t 30 DE H:"\E[RO DE ~t8:1L 

1\latHl:l proceder nas l\Iesas de Diversas Rcnd:1s á matricn1a dos 
uavios do commcrcio, nos termos do art. 21 do Decreto de a 
de Janeiro cot-rentc. 

Candido José de Arau.l· o V in na, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Pub ico Nacional, deliberou ein 
sessão rlo mesmo Tribunal, em consequencia do 
A viso do Ministro e Secretario ele Estado dos Ncgocios 
da Marinha de 25 de Janeiro corrente, que o Prcsi
denfe da Provincia de. . . . faça observar na Estação 
competente o art. 21 do Decreto de 11 deste mez, 
que reorganizou a Intendencia da Marinha, o qual ó 
concebido nos termos seguintes: «As matriculas dos 
navios do commercio passaráõ d'ora em diante a ser 
feitas nas Mesas de arrecadação de Diversas Hendas 
dos portos d'onde houvereni de despaelwr-se taes 
navios, e nos lugares onde não existirem essas Mesas 
serão feitas pela autoridade policial. 11 O que p(l,rti
eipo ao sobredito Presidente para sua intclligcncia. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Jam~iro de 
, 18:34..- Candiclo José de Aí'mu'o Viww. 

- )\ 



i~-. 4ü.- JUSTIÇA.- E~1 3·1 DE JANEmO DE 1834>. 

Approvantlo a resolução do conselho da Provincia sobre a Jun~'l
administrativa do vinculo do Jagn:t-ra, até q_ue a Assemhléa 
Geral I.cgislativa dê outras providencias. 

A Regencia em Nome· do Imperq..dor o Senhor Don1 
Pedro II, a quem foi presente o offieio de V. Ex. de 
2·i· do mcz passado, servindo de int'ormação á repre
sentação da Junta AdministJ·ativa do Vinculo de Ja
guarn, em que expõe os inconvenientes que· rcsultão 
cta observaneia da resoluç.~ do Conselho dessa Pro
víncia, na qual se daterminou que a dita Junta fosse 
presidida pelo Juiz de Orphãos de Sabará; á vista 
das razões por V. Ex. expend!das, Approva aquella 
tesoluçilo rlo Conselho do Governo, até que a Assem
bléa Geral Legislativa, a quen1 ora se nlfeela este 
11egoeio, dê outras providencias. O que V. Ex. fan\ 
constar ú supramencionada Junta. 

Deus Guarde a V. Ex.-Ptlácio do Rio de Janeiro 
t~m 31 de Janeiro de 18:3í..- Aureliano lle Sou.za e 
Olivei;•rt Coút in h o.- Sr. PrcsidPnle· tla Província de 
)linas t~('t';it•:.;, 

X, 47.- JUSTIÇA.- EM 3t DE JANEIRO DE 1834. 

lh~darando a quem compete o alistamento dos Guardas Nacio
uaes pelos Conselhos de qualHicaçã(). 

Em solução ás duvidas por Vm. propostas em seu 
onicio de 28 do corre~te ácerca do Conselho de qua
lificacão de que é Presidente, tenho a declarar-lhe 
quo âo mesmo Conselho compete, não só alistar os 
indivíduos que, segundo a I..ei, devem ser Guardas 
Nacionaes, como riscar do alistmnento geral os que, 
segundo a mesma Lei, não devem mais pertencer a 
ella; como finalmente proceder á formação da lista 
do serviço ordinario e de reserva, como é bem ex
\Wr.sso lio DTL 16 da tei de 18 de Agosto de 1831 1 e 



no art. 8.0 do Decreto de 25 de OutulJro üe 1832, 
set?~o po. ~ cqnsequenciu ociosa a consulta, quando a 
Let e clart.ssuua. , 

Ileüs Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro ern 
31 de Janeiro de 1834 .. - Aureliano de Souza e Oli
veÍ'i"a Coutinho.- Sr. Juiz de Paz da Frcguezia de 
Taipú da ViHa Real da Praia Grande. 

••e-

N. i8 .-JUSTIÇA.- Ertt 31 DE Ji\.NEUtO DE 183L 

Declarando que, emqnanto a Asscmhléa Geral Legislativa não der 
providencias mais positivas, os dinheiros dos Orpllâ<Ts devem 
ser guardados na Arca forte que deve ter a Camara MunicipaL 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, a quem foi presente o offieio de Vm. de 1 o 
do corrente mcz sobre a maneira dP executar a Ord. 
L. 1. o T. 88 § 31 Regimento desse Juizo: Manda res
ponder-lhe, 'lue, emquanto a Ass-embléa Geral Le
gislativa não der providencias mais positivas e apro
priadas, os dinheiros dos Orphãos do lermo dessêil, 
Villa se guardem na Arca forte, que deve ter a res
pectiva Camara Municipal, na eonformidade do art. 
43 da LeLdo 4.0 de Outubro de 1828; por ser esta 
determinação conforme co.m a que s.e deu no § 6. 0 

do ..A.Jvar.á, de 2~ de Outubro de 18'14. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
3t de Janeiro de 1834.- Aureliano de Souza e Oli
.veira Cotttinha.-,. Sr·, Juiz de Or·phãos da Villa de 
lguassú. 

'Z 891-
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N 49. ·- DlPElUO.- E.11 O 1 . o DE FRYEREllW DE ·18:)! , 

Ao P•·esidentc da Província de Minas Geracs ord~11t»flo n1w 
expeça as ordeus necessarias para a eleição de um Senadot:. c 
dedat·ando (JUacs os eleitores que a devem fazer. 

Illm. e Exm. Sr. -l\Ianda a Regencia em Nome do 
Imperador que V. Ex. expeça as ordens neéessarín:-; 
a fim de se proceder nessa Província á elei~ão de Hrn 
Senador para o lugar que se aeha vago peto talle•~i
ulento do Dr. Jacintho,Furtado de Mendonçâ; curn
prindo-me prevenir a V. Ex. que a dita ele içao devcrú 
fazer-se pelos eleitores da Legislatura de, 1830, ~~· 
houver de verificar-se antes de 3 de Maio proximo 
futuro, e pelos ultimamente nomeados, se depois 
deste dia ... 

Deus Güarde ~V. Ex.- Palacio do Rio de Janeico 
em o Lo de Fevereiro de 183ft:.-A .. ntonio Pinto C/ii
chorro da Gama.- Sr. Antonio Paulino Limpo dP 
Abreu. 

Declarando que a passagem de Escrivão d·e unra vara para outra 
não autoriza a passagem dos feitos em t}ue escrevia. 

A Regcncia em Norn;e do Imperaqor o ~~~~~()r Dom 
Pedro II Hà por bem que Vm. mande re-tnetter o 
processo de tu,iz'd~ San~~ ,t\pna {!!)mes, 'Qtlê lndeYi-
damente corre nesse Juntl; ~36 lUiz do 'Clv-el da: 2. a 

Vara, que é o Juiz certo e compettitít~t~i'VéZ'fJlW 
não está impedido: pois que por ter o Eserivào paY.
sado a servir perante a 3.a Vara, não se· segue· que 
deva continuar a escrever em todos os autos em que 
escrevia perante a 2.a, e que já tinhão Juiz certo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em. a· de Fevereiro de 
~834,.-Aureliano de Souia'e Oliveira: Coutinho"
Sr. Juiz de Direito do ·civeída 3.a Vara. 

-.,,. 



N. :..i I.- DIP ElUO.- E~1 :3 DE FErEH.Elno DE 18J L 

A's Camaras Municipacs da C:)rtc c P1·oviucia do Rio de Janeiro, 
oa·lleuautlo que •·cmettão um cxcmplal' illlpi'esso, ou uma cúpia 
das suas Postm·as :l)lpi·ovatlas e em vigor, c t)UC d'om em 
díante enviem em duplicata uma cópia t.las que submcttct· a 
approvação tlo Governo. · 

1\Ianda a Regencia em Nome do Irnpe1·ador pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do hnperio, que a 
Carnm•a Municipul desta Cidade remetta um exem
plar impresso, ou, na falta delle, uma cópia authenliea 
de suas Posturas upprovadus e em vigor, devendo 
d'ora em diante enviur em duplicuta fJUuesquer que 
houverem de submetter-se á devida approva~;ão. 

ralacio do Rio de Janeiro em 3 de FPvcrciro de 
1834.- Antonio Pinto Chichor-ro da Garna. 

- Do mesmo teor ás Camaras l\Iunici-pac:s da 
P roviucia do Hio de Janeiro. 

-···-

N. t>2.-JUSTIÇA.-E~I :i DE l<'EVEREIR.O DE i183í 

neclanndo que s6mcnte ao Governo cabe a faculdade de fazer 
sahil' estrangeiros para í'óm do Imperlo. 

A Regencia, a quem foi presente o seu officio de 
29 do mez passado, sentindo fJUe no seu distrido 
tenha occorrido quanto nelle relata ácerca dos qua
tro portuguezes, que remetteu, manda em Nome 
do Imperador comrnunicar a Vm., que devendo a 
medida de fazer-se sahir para fóra do Imperio quaes
quer estrangeiros turbulentos e immoraes ser ado
ptada só pelo Governo com muita parcimonia , c 
em casos extraordinarios, pois que o contrario daria 
aberta. a vindictas particulares, ~ faria_ crer aos. es
trangmros que nenlmma ~arantta gozao no pa1z, o 
que de certo é contrurio a sua prosperidade c pro
.'..(Tcssivo tt.ugrncnt'J; clla deliberarú ú respeito do~ 
:Tfcridu~ rJttatru P'Jrtugueze::;J tüiHC1 .iulg·ur ruuv~~-
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nientc, ordenando-lhe, porém, que proced<l com o 
rigor das Leis contra todos os que se mostrarem 
perturbadores do socego publico, e promotores da 
anarchia, e guerra civil. Por esta occasião devo 
ponderar-lhe que em um districto tão populoso 
c onde abundão brasileiros, em cujos corações arde 
o amor da Patria, da Indcpendericia c das Insti
tuições livres, não se deve receiar, e nem é airoso, 
f1ue se tema , o manejo, intrigas, e perversidade 
( e quatro homens aliás sem representa~~ão política; 
eumprindo antes que sejão policialmente observa
dos, c que caia o rigor Ja Lei sobre quaesquer que 
por ventura alti continuem a machinar contra a 
ordem estabelecida, e promover a anarchia. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 4. de Fevereiro de 1834.- A1welz'ano de Souza 
e Oli'fei'ra Coutinho.-Sr. Juiz de Paz da Yilla de 
Uczcnde., 

aeee-

i\, GJ. -JCSTIÇA. -E)I 4 DE FEVERElllü DE 1834. 

Explicando o modo por que deve ser executado o art. MO c 
seguintes do Cotligo do Processo Crimhwl. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regcncia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro li, a quem foi pre
::;ente o officio de V. Ex. de 18 de Dezembro do 
nnno findo sobre as questões suscitadas entre· os 
Juizes de Paz, e Juizes Municipaes, e entre estes 
c os Juizes de Direito, ácerca da intelligencia do 
art. 340 e seguintes do Codigo do Processo Crimi
nal relativos á ordem de habeas-corpus , me o r· 
dena responda a V. Ex.! 1.0 que os Juizes de Paz, 
ou quaesquer outros á ordem de quem se acharem 
presos os que requererem ordem de habeas-cor
pus , não podem ingerir-se no conhecimento da le· 
galidade, ou illegalidade dclla, visto que na fórma 
da Lei é só dirigido ao Carcereiro , ou detentor, 
que é obrigarlo a e~ccutal-a, sem interycmção d_1~ 
quvJ(IUCr ü'Jtrn autondi.Hlc; '3!. 0 que os Jmze;:; tk Dt·. 



reíto não tem jurisdicção rH~ra rcvos-arcn) as orde~s 
de habeas-corpus, concedidas pew Jutzes .Mum
eipaes nem ex-officio, nem por vm de recurso, por· 
que nenhum destes meios e admittido, e autori
zado pela Lei no Codigo do Processo Criminal ; 
3. 0 que o ler sido concedida a ordem de habeas
corpus, c o ter-se mandado soltar o paciente, por 
se suppor o processo evidentemente nullo, não é 
bastante para que a outro se proceda; pois que 
se o respectivo Juiz desse processo, em consequen
eia. de que fôra. preso o paciente não reconhecer 
a nullidade, devera proseguir nos termos ulteriores 
clelles para a formação da. culpa, nccusação e jul
gmnento do delinquente , poslo que solto esteja; 
4·. o, finalmente, que a faculdade coneedida aes Juizes 
.Munidpnes nos arts. 3cÍ2 do Codigo do Processo 
Cf'iminal para fazer passar ordens de habeas-cor·
pus é gural, o indistineta, e póde por isso set' 
exercitada em todos os casos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio da Janeiro 
mn 4 do Fevereiro de 18:H.- A 1creliano de Souza 
de Oli1xi?"a Coutinho.-Sr. Presidente da Província 
das Al:1goas. 

N. ;j.] .• -FAZE~DA.-E~I 4 DE FEVEREIRO DE ·f 83i. 

Sobre a operação do troco da moeda de cobre por cetlulas. 

Candido José do Araujo Viana, Presidente do Tri~ 
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista 
aceelerar a operação do troco da moeda de cobre 
por cedulas, em conformidade do que dispõe a Lei 
de 3 de Outubro de 1833, resolveu em Tribunal o 
seguinte: 1.0 que a substituição rla moeda. de cobre 
seja feita nas Esta~<ões competentes, metade de cada 
quantia. por cedulas, e a outra. metade por conhe
cimentos, que com aquellas são remettidas do The ... 
souro; 2. 0 que na emissão dns cedulas se faça atten ... 
ção á que em eada. substituição as codulas de ditfe
rf'ntes v:1lore~ entrt~m em numr.ro igual, qun.nto sr-t' 
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possa; c pelo que respeita a0s conhecimentos im-

lwessos, aquelles que vão sem designação de va
ores serão destinados para completar os computos 

das quantias apresentadas ao troco, não preenchi
das com as cedulas, e os outros conhecimentos; 
para o que se farão no modelo, que acompanhou 
o Regulamento de 8 de Outubro de 1833, as devidas 
alterações; 3. o que os conhecimentos de valores de
terminados, a saber: de 500$ e de 1 :0008 possão 
eircular sendo rocebidos nas Estações publicas pelos 
seus respectivos valores com assignatura da parte 
que os entregar; 4. o que findos os dous mezes mar
cados pela Lei para terminar a operação do troco, 
se começará a reunir os conhecimentos emittidos 
pelas cedulas, que forem suecessivamentc remet
tidas do Thesouro, começando primeiro pelos co
nhecimentos r.ão circulaveis; 5. 0 que no caso de não 
bastarem as cedulas enviadas na primeira remessa, 
para occorrer ao troco no prazo de dous mezes, 
na razão acima estabelecida, proceda-se a fazer a. 
substituição por conheeimentos na totalidade das 
quantias apresentadas, e quando os conhecimentos 
impressos e remettidos do Thesouro ainda não che
guem, supra-se esta falta por outros, podendo ser 
impressos na Província respectiva na fórma daquel
les; 6. 0 que no decurso da operação do troco o Ins
peclor fará substituir por cedulas e conhecimentos 
Ha fól'ma acima dita, R moeda de cobre existente 
em cofre na Thesouraria respectiva, ou em outras 
Estações fiscaes na parte excedente ás necessidades 
dos pequenos pagamentos; para o que será abonada 
aos Thesoureiros a differença entre o valor nominal 
da mesma, e o liquido resultante da operação do 
troco em conformidade da Lei e Regulamento. 

O que participa ao Inspector da Thesouraria da 
Provincia de ...• para dar-lhe a devida execução. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Fevereiro 
de 1834.- Candido José de A?"aujo "Viana. 

-···. -
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N~ 55.-....FAZENDA.-EM 4: DE FKVIRIIRO Di 1834. 

Sobre o tr.oco da moeda de cobre. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri· 
bunal do Thesouro Publico Nacional. ,tendo em vista 
a prompta e cabal execução da J4e'i .de 3 d~ Ou
tufir:.O:· de 4833, e Regulamento relativo, res()lveu em 
sessão dó mesm.o ·Tribunal : 1. o que o ,Inspector de 
cada uma das Thesourarhts das Províncias do Im
perio dê as providencias, que precisas forem a bem 
da execução do Decreto de 29 de Janeiro ultimo, 
nomeando o Thesoureiro e maJs hom~~ que de
vem coadjuvar a este na operação do troco da 
moeda de' cobre nos pontos marcados pelo Presi
dente para semelhante fim ; 2. o que das cedulas e 
conhecimentos remettidos pelo Thesouro a cada 
uma das ditas Thesourarias faça o Inspector respe
ctivo uma razoavel distribuição entre as Estações 
creadas para o troco na Província, guardando-se 
nas Thesourarias os talões d' onde as cedulàs devem 
ser cortadas , e tambem os dos conhecimentos , 
quando não convenha distl'ibuil-os encadernados, 
advertindo-se que as cedulas serão primeiramente 
assignadas na Capital como recommenda o Regula
mento de 8 de Outubro de 1833, sendo uma assi
gnatura na face e outra no verso ; 3. o que o prazo 
de dous mezes, marcados pela Lei para finalizar o 
troao na Capital da Província, expirará ao mesmo 
tempo em cada uma 1âs rêÍêrlàas !~~tu;ões, e que 
fin<!o .este p~a~e, Í:()do ·O cobre reeolbieh. -~•,sts ~s
taçoes s.er~ un-med.iatamente_ transportado a \.ott.J}~tal 
-~ Prov1nc1~ ou <ll!~lquer outro lugar seguro, ~ 
tarnb~rn HlalS propr1o para o embarque nas Provín
cias, litoraes~ .. o que co.m~unico ao Sr. Inspector 
da Thesourar1a da ProVIneta de .... para sua devida 
execução. 

Thesouro ·Publico Nacional em 4 de Fevereiro de 
4834.-Candido José de Araujo Viana. 

- ·-···-
DECISÕES DE 1834. 
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N. 56.-GUERRA.--EM 4 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Manda pagar do 1.0 de Janeiro em diante aos Almoxarifes das 
Fortalezas, onde se celebra o Santo Sacrificio da Missa, a 
quantia de 000 rs. mensaes para guizamentos do oratorio. 

Fique Vm. na intelligencia de que do 1.0 de Ja
neiro antecedente em diante deverá mandar pagar 
mensalmente e adiantada aos Almoxarifes das For
taleza-s, onde se celebrar o Santo Sacrificio da Missa, 
a quantia de 500 rs., para guizamentos dos ora
torws. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 4 de Fevereiro de 
1834.-Antéro José Ferre{ra de Brito.-Sr . .José de 
Vasconcellos Menezes de Drumond. 

N. 57.-JUSTIÇA.-EM õ DE FEVEREIRO DE 1834. 

Como deve ser supprida a falta do Secretario e Official da Se
cretaria do Supremo Tribunal de Justiça. 

Illm. e Exm. Sr.-A Reº'encia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro li, em solução ao que 
V. Ex. P.onderou no seu officio de hontem, sobre 
o imrv"'r · .cnto do Secretario do Supremo Tribunal 
de Ju.,u'6ct, e do Official da Secretaria, e que deu 
causa a não haver sessão na terça feira passada, 
manda declarar-lhe que em taes circumstancias de
verá V. Ex. nomear para servir inte.rinamente aquelle 
lugar algum outro empregado do Tribunal, ou al
gum dos dous Officia~s, que s~ ac:r~" ~.L! pregados 
na separação e arranJO dos pape1s das extmctas 
Mesas do pesembargo do Paço e Consciencia c 
Ordens. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paço em õ de Fevereiro 
de 1834.-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
-Sr. Visconde de Congonhas do Campo. 

-···-
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N. 58.-JUSTIÇA.-EM 6 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Declarando quaes os eleitores, que devem compôr o Conselho 
. de qualificação pa1·a a Guarda Nacional. 

Chegando ao conhecimento da Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro II, por diversos 
officios e mais papeis,. que o Conselho de qualifi
cação para a Guarda N acionai dessa Freguezta fôra 
organizado com os eleitores da futura Legislatura, 
quando deveria ter sido com os da actual por serem 
os competentes, como bem entendido foi nas demais 
J?reguezias desta Cidade: Ordena a mesma Regencia, 
que Vm., mandando ficar de nenhum effeito as de
liberações do referido Conselho pelo sobredito rno
tivo, faça convocar os eleitores mais votados da 
actual Legislatura, e com elles forme novo Conselho 
de qualificacão na fórma da Lei, com a maior bre
vidade possi"vel, dando parte do resultado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Fevereiro de 
~t83i.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinhe.
Sr. Juiz de Paz do 1. 0 districto da Freguezia de S. José. 

- Communicou-sc ao Commandante do batalhão 
da mesma Freguezia. 

N. iJ9.-FAZENDA.-E~I 6 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Sobre a remessa dos autos das ajlprehensões aos respectivos 
Juizes de Paz, e deposito dos generos ou mercadorias ap
prehendidas. 

O Inspector da Alfandega desta Côrte fique na 
intelligencia de que se approva o que deliberou, 
e consta da sua representação de 21 de Janeiro pas
sado, a respeito da remessà dos autos das apprehen
sões aos respectivos Juizes de Paz, a quem com
pete formar culpa aos delinquentes, conforme a Lei, 
e como já f'ôra deliberado pelo Tribunal do Thesouro; 
e outrosim que na Alfandega se nào faça deposito 
algum dos gencros, ou mercadorias apprehendidas, 
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devendo ir todas para o Deposito Publico , mas 
antes disso devem ser alli levadas para as exami
narem, contarem, gualificarern, medirem, ou pe
sarem e avaliarem, da mesma maneira que se procede 
com as mercadorias que se despachão, remetten
do-se os termos que destas diligencias se fizerem, 
com assistencia dos interessados, ou a revelia, se 
não q"izerem assistir, ou não formn conhecidos, 
juntamente com os autos das apprehensões aos so
breditos Juizes; e quanto finalmente as mais pro
videncias necessarias para o regulamento dos pro
cessos judiciaes assim actualmente pendentes, como 
futuros, pelo Ministerio da Justiça se providenciará 
a vista da sobredita representação, que por cópia 
se lhe remetteu. 

Rio de Janeiro 6 de Fevereiro da 1834.- Can
dido José de Ara~v·o Viana. 

N. 60.-FAZENDA.-E:M 6 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Sobre a fixação do valor legal da moeda de cobre cunhada 
na Provincia de S. Paulo, segundo a deliberação tomada 
pelo Presidente em Conselho. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente 
o offici:o do Presidente de S. Paulo de 12 dA Dezembro 
sob n. o 37, ácerca do estabelecimento de algumas es
tações para o troco da m0eda de cobre por cedulas 
fóra da Capital da mesma Província; e da sua delibe
raçã0 em Conselho sobre a íixação do valor legal da 
moeda de cobre do cunho da mencionada Provineia, 
na razão de cada libra, resolveu communicar ao so
bredito Presidente: 1. o, que pelo Decreto de 29 de 
Janeiro proximo passado, e ordens dirigidas ao Ins
pector da Thesouraria respectiva em 4- do corrente, 
e nesta data, se derão as necessarias providencias 
sobre um e outro objecto; 2. o, que a tabella por elle 
organizada, e approvada pelo Conselho para regular 
o troco da moeda de cobre do cunho de outras Pro
vinciast e que acompanhou o mencionado ofiicio, 
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não póde ser admissivel em tudo aquillo que se 
afasta da fixação de 2$560 réis por libra, sem distinc
ção de especie, para a moeda cunhada em Mato 
Grosso e Goyaz, e de 1$280 réis para toda outra moeda 
de cobre exceptuada a do cunho dessa Província, 
para a qual se approvou a fixação de valor na razão 
de 1$920 réis por libra, proposta pelo referido Presi~ 
dente em Conselho; advertmdo-o de que a Ordem de 
22 de Novembro de 1833 a tal respeito deve ter esta 
interpreta~;ão : o que participa ao mesmo Presidente 
para dar-lhe a devida execução. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Fevereiro do 
1834. -Candido José ele Araujo Viana. 

- No mesmo sentido se officiou ao Inspector da 
Thesourarià da Província. 

-••e• 

N. 6~ .-GUERRA.- E~! 7 DE FEVEREIRO DE '1834. 

Declarando que os Oftleiacs do Exercito em scniço no Corpo 
de Permanentes devem ser considerados como empregado:; 
em Corpos. 

Fique Vm. na intelligencia de que os Officiaes do 
Exercito, que se acháo empregados em serviço nu 
Corpo de 1\Iunicipaes Permanentes, devern ser consi
derados para o pagamento de seus respectivos soldos, 
como empregados em Corpos. 

Deus Guarde a V. Ex. - Paco em 7 de :Fevereiro de 
183! ... -Antéro José Fei''f'eirâ de Brito.- Sr. José de 
Vasconcellos Menezes de Drumond. 

N 62. --JUSTIÇA. -E~I 8 DE FEVEREIRO DE 1834. 

uctcrminando que em falta de carrasco seja nomeado um preso 
sentenciado para servir de executor. 

Illm. e E.nn. Sr.-A Hegencin em Nome do Impera
dor, a Quem foi presente o oflleio de V. Ex. de 16 de 
Dezembro do <:u1no findo, em que faz ver (llle o Juiz 



Municipal da Capital dessa Provincia repugna fazer 
executar a sentença de morte contra um escravo que 
assassinára seu simhor, por não haver carrasco, e o 
Codigo do Processo nada ter providenciado ª res
peito, tendo-se seguido de tal impunidade o appare
cimento de novos assassinos commettidos por escra
vos em seus senhores ; Manda responder a V. Ex. 
que deve ordenar áquelle Juiz Mnnicipal que nomêe 
um preso sentenciado para fazer essa execução; e 
quando o dito Juiz se recuse a dar cumprirnento á 
sua ordem, deve suspendel-o e mandal-o processar, 
fazendo que a Camara Municipal proponha outro Juiz 
para o dito fim, e que isto devêra V. Ex. ter logo feito 
sem que fosse preciso trazer este negocio ao Governo 
central; cu1nprindo que V. Ex. obre com energia 
para se fazer obedecer, e para que a administração 
da Província não seja paralysada eom duvidas seme
lhantes de tão pet1uew1 entidade e ele re1netiio nas 
Leis. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do ltio de Janeiro 
em 8 de Fevereiro de ~1834.- Azu·tliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr. Presidente da Província do 
Maranhão. 

N. 63.-GUEHRA.-El\1 S DE FEVEREIRO DE 1834. 

Declarando que os Juizes de Direito, que servem de Auditores 
de Guerra, devem ter o mesmo ordenado que percebião os 
Juizes de Fóra. 

llhn. e Exm. Sr.-Ent resposta ao oflicio de V. Ex. 
u.o 126, cumpre-me dizer a v. Ex. que o Juiz de Direito 
que servir de Auditor de Guerra nessa Província deve 
veneer o mesmo soldo, que tinhão n'outro tempo os 
Juizes de Fóra pêlo exercício de Auditores. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 8 de Fevereiro de 1834.- Antero José Ferreint 
clPJ Brito. -Sr. Presidente da Provincia do M.aranhào. 



N. 6~ .. -FAZENDA.-E~l 14 DE FEVEREIRO DE 183L 

Declara que o serventuario do Officio de Thesoureiro da Inten
dencia do Sabará deve ser considerado Offici::tl de Fazenda 
durante a vida do proprietario, em attenção a mineira por que 
se lhe couferio a serventia (\O dito oft1cio. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente 
o officio de 7 de Outubro ultimo~ em que o Inspector 
da Thesouraria da Província de Minas Geraes pede 
solução da duvida occorrlda na mesma Thesourarla 
a respeito de dever ser Camillo de Lelis Martins 
da Costa reputado proprietario, ou serventuario do 
Officio de Thesoureiro da Intendencia do Sabará, 
que serve em lugar de Antonio Gonçalves Gomicle; 
e á vista ela provisão do Thesouro Nacional de 1 o 
de Janeiro de 1827, e das respostas ao referido 
a respeito dadas pelo dito Costa e Gomide ; resolveu 
em sessão de Tribunal, de a.ccôrdo com o parecer 
do Conselheiro Procurador F1scal, que em attenção 
ú. maneira por que se conferio ao dito Costa a ser
ventia do Officio, fazendo-se proprios delle tanto 
os onus e responsabilidade, que lhe são annexos, 
eomo os prós c prccalços provenientes, seja o 
referido Carnillo de Lelis Martins da Costa, durante 
a viela de Antonio Gonçalves Gomide, considerado 
Ofllcial de Fazenda, como o seria aquelle por quem 
tem servido, se não houvera a sobredita provisão, 
p~rceJ;>end? po~· ~nteiro o resp~ctivo or~enado, su
Jeito as disposiçoes do art. 2n da Lm de 24 de 
Outubro do '1832. O que o dito Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 14 de _Fevereiro 
de 183ft .. ·- Canrlido José de Araujo Yiana. 

N. 65.-JUSTIÇA.-EM 15 DE FEVEREIRO DE 1834. 

As custas dos processos intentados- pelas t:amaras Municipaes, 
e em que ellas d.ecahirem, devem ser })<1gas pelas rendas dos 
respectivos Conselhos. 

Pedindo a Camara Municipal. da Villa de Magé, 
em officio de 27 do mez passado esclarecimento 
sobre as duvidas, tpW fazmn o object.o dos officios 



-56-

n. os 5 e 6 que lhe dirigi o o seu Procurador na d.~.ta 
de 25 de Novembro ultimo, Manda a Regencia et~l 
Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado <L" 
N egociQs .da Justiça, deelarar á mesma · Ca.roara, 
quanto ao~bjecto do 1.0 officio, que as custas de 
qualquer processo intentado pelas Camaras Muni-~ 
cipaes, em que ellas decahirem, devem ser par:rn~, 
pelas rendas dos respectivos Conselhos, e não pe!c~:" 
6 °/o que a Lei dá aos seus Procuradores, pnt~ 
arrecadação de suas rendas, e quanto ao do ~.o qui' 
os Juizes de Paz são oo competentes para julgarecn 
as multas impostas aos contraventores das postur<;.;;; .. 
qualquer que seja a importancia de lias, competiníl·; 
aos multados o recurso da Lei, bem como o pag.l
mento das custas do processo, havendo-o. 

Palacio do Bio de Janeiro em 4 5 de Fevere~ 1'H 

de 1834.- Aureliano de Souza e Ol,iveira Coutinl'. 

- A' Carnara Municipal da Villa de Magé. 

-···-
N. 66)-:Jl)STIÇA.~ EM 4 7 DB F'EVJ:REIRO DE 4 834. 

Declarando que é permittido por Lei entrar o Juiz de Paz ur: 
districto alheio e dar buscas em seguimento de criminosos. 

Accusando recebido o seu officio de hoje, em q:ll' 
me dá parte de haver acompanhado a força publica? 
que se dirigio á Fazenda, onde contava existirern 
esses desorâeiros e promotores da anarchia, e t(• ·· 
ahi dado busca, não onstante ser em districto alhei~ ', 
e pede a approvação da Regencia em Nome tH' 
Imperador o Senhor Dom Pedro II, tenho em noD 
da mesma Regencia, de louvar-lhe o que praticOll, 
que aliás é permittido pela Lei ainda em outru:~ 
casos, quanto mais nesse, em que inimigos ( 1 :. 
publica tranquillidade se apresentão com armas u;;; 
mão, incorrendo em grave crime, e ordenar-l11 , 
que em seguimento de taes agitadores, e para des · 
cobrir onde existe o resto do armamento e mun, 
ções com que contavão, e fazel-os apprehender, de\ 
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enti'Jr em d istricto alheio, quando n.ssím c.onvcnlw, 
participando ao respcetivo Juiz, se para isso houver 
tempo. Informada a Regcncia do seu patriotismo 
e zelo pela eausa publica, espera que será incan
savel até que de todo se restaLeleça ahi a tran
quillitlaJe e segumnça publica e individual. 

Dfms Guarde a Vm.-Paço em ~17 de Fevereiro 
·de 1834.-Aureliano rle Souza e Olü,eira Coutinho. 
-Sr. Mnnocl Ferrf>.ir,t Gularle, Juiz de Paz de S. 
GOOf.iliO. 

-···-

N. (3'7.-JUSTIÇA.- f.)[ n DI~ FFTEHF.It\0 nr: I R~lL 

Declarando que só tlcvc prohihir o traflsito de carro-:as e t'arros 
por perto üa casa da Rdai_.'ào eat dit~s de s~~ssão. 

Vendo que no seu Edital de 1 :J do corrente prn
hibio o transito de carruagens, seges e carroças 
pela frente da Relaeão nos dias de sessào, quando 
no Aviso de G do coiTente só se lhe ordenou a pro
llibição do transito de cnrros € carroças, e nüo dn 
seges e carruagens, pois que estas não causão a intnr
rupção tão prolongada dos trabalhos da mesma Re
lacào, posto que o Prcsidcnt3 della representasse 
tambem sobre o inconveniente do frequente tran
sito deltas ás horas das sessões, tenho de adver
tir-lhe que r:umpre sómente prohibir que a taes 
horas transitem carros e carroças c por perto uni
eamente da casa da Relação. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 11 de Fevereiro 
de 4834,.-Aur·eliano de Smt"za e Olit,cira Coutinho. 
-Sr. Juiz de Direito Chefe Je Poliria. 

-···· 
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N. Gfi.~)fARI~IIA.-E.\1 f7 DE FEVEHEIRO DE í 8:H, 

Determina qae as notas nos Uvros de Soccorros relativas aos 
abonos dos Officiaes das embarcações da Armada sejão as• 
signadas pelo Empregado que as lançar. 

Illm. e Exm. Sr.-A Hegencia en1 Nome do Im
perador, approv~ndo a nwdi~a proposta pe,lo. In-· 
tendente da Martnha desta Corte,. em seu ofiiclo de 
,, 5 do corrente, Hn poe bem Determinar, que, na 
Contadoria da Marinha dessa I>rovincia, as notas nos 
Livros de Soccol'ros dns embai·cações da Armada, 
reJntivas aos abonos do·;; Otriciacs dcllüs, sejão as
signadas pelos Empregados qu~ as lançarem. O quo 
pD rticipo a V. Ex., a fim de expedir as ordens ne
cessarias para que pontualmente se cumpra a ci
lada determinação. 

Deus Guardo a Y. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro 
P,Jll ·f7 de Fevereiro de ~1834-.-Joaquirn José Ro
drigues Torí'CS .--Sr. Joac1uim José Pinheiro deVas
concellos. 

-Idem aos Presidentes ele Pernambuco, c dt) 

Pnrú. 

N. 69.-l\IARINHA.-E~I 17 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Declara ao Presidente da Província do Rio Gt·ande do Sul que 
fôra por engano posto o adjectivo numeral - :to- em lugar 
de- õ- no Regulamento, que se enviára á essa Presidcncia 
com os Decretos de 11 e 13 do mez passado. 

1llm. e Exm. Sr.-Havendo-se, em Ariso de 28 
do mez proximo findo, transmittido a V. Ex. para 
sua intelligencia e execuç.ão nessa Provincia , os 
exemplares dos Decretos de 11 e 13 do dito mez, 
e Regulamento, a que o ultimo se refere, dando 
nova organização aos Arsenaes de Marinha de todo 
o Imperio, e marcando as obrigações dos resp~ctivos 
Empregados , tenho, por ordem da Regenc1a en1 
Nomr do Imprrarlor, de declarar o \T, Ex. qur no 



ürt. "41 do citado Hegulamento fôra por e-ngano p-ostD> 
o adjectivo numeral-15-om lugar de-5--, cum
pril1do portanto entender-se que as férias mensaes, 
(fe que alli se trata, deveráõ ser entregues, o mais 
tm·dar, até o dia 5 elo mez seguinte. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 17 do Fevereiro de 18:31..--Joaquim José Ro-
dí·igues 17on·cs. --Sr. José Maríani. 

-Idem nos Presidentes de Santa Cathal'ina, S. 
:Paulo, Espírito Santo, Sergipe, Uahia, Alagôas, Par·a
hyba, Rio Granrlc elo Norte, Cearú, Pernam!Jueo, 1\lv_
ronhã0 e Pa_rú, 

Sobre o premio qnc dcycm Ler os f.ollcctores pela arrc-caclaf..':lo 
uúo proveniente d~ impostos. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri .. 
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente 
o ofllcio do Inspector da Thesouraria da Província 
de Minas Geraes de 4 do corrente, sob n. o 18, in
formando favorave_lmcnte a pre!enção do Collector 
dos impostos da Ctdade de Mananna, que pede so 
lhe conceda algum premio pelas quantias que ar
recadar não provcmentes de impostos; em confor
nlidade de deliberação tomada em sessão do Tri
bunal, ~esponde ao dito o!ficio que, s.endo de justiça 
o premiO de 1 1/2 °/o arbitrado na dita Thesouraria 
a favor dos Collectores, e lj2 °/o a favor dos Es
crivães, pelo flUe arrecadarem de dividas da Fa
zenda Nacional não provenientes de impostos, este 
premi? só deverá ter lugar quando a arrccadaç.ão 
lhes tôr encarregada, ou ellcs a promoverem JU
dicial, ou extrajudicialmente, c não quando apenas 
forem recebedores de quantias liquidas, que se lhes 
entregarem de qualquer Repartiç.ão. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de FeYerciro de 
~83L-Candi1o José de A;yo~jo Fiana_ 
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A concessão de soltura por habeas-corpus a militares presos 
militarmente é eoutt·at ia às Leis tu ih lares e a subordina~;~w 
c disciplina do E xcrci to. 

Tendo o Sr. Ministro da Guerr:l, em Aviso de,, O 
do corrente mez, feito ver a esta Secretaria de Estado 
dos Negocios da Justi~a que, sendo pelo Presidente 
da Província elo Cearú remeUidos presos para esta 
Côrte os Offieíaes designados na lista inclusa, fa
zendo elles eseala por essa Provinda de Pernam bueo, 
como pelo mesmo Presidante tinha sido ordenado, 
a Relacão desse Districlo os mnndá1·a soltar, ern 
Yirtude de uma ordem de habcas-corpns, que lhe con
cedeu, não obstante virem militarmente presos: o 
que não só é opposto üs Leis militares, como in
teiramente contrario ú suhordinaeão e disciplina do 
J~xercito ; ordena a H.egencia en1· Nome do Impe
rador, para que possa ter lugar a responsabilidade dos 
respectivos Desembargadores, que Vm. ouvindo-os 
por cscripto sobre o fundamento de tal proceder, 
1nforme com toda brevidade com o que tiver occor
rido a ~emelhantc respeito. 

Deus Guarde a Ym .- ritlaeio do Bio de Janeiro 
f~m 19 de Fevereiro de 18J4.-Aw·cliano de Souza 
e Oliveú'a Cmdinho. -Sr. l1 residento do Helaeão de 
Vernambuco. ., 

N. 72.-GUEHH.\.-E'I 21 DE FEVEniiiW DE ·183l:. 

f~ircular rcmettcndo a formula de Juramento abaixo transcripta. 

Illm. e Exm. Sr.-Não sendo propriados princípios 
politicos, modernamente adoptados pela Na!_:ão, a 
formula actual de Juramento que prestão os Officiaes 
do Exercito: Ordena a Regencia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro II que se observe proviso
riamente o Termo de Juramento do Regulamento de 
11763 com algumas alterações, na conformidade da 
formula inclusa, nssignada pelo Conselheiro José 
Jgnncio dn Silr11, Oilleiill ~I0ior da Sccreti:lrht de Esti.ldo 



du~ Xeguc.ios da tiuí~t'l'a: o· que assim commuuico 
a V. Ex. pat·a sua inlelligencia e cxueu~;üo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pnillcio do Rio de Janei1·o 
em SH de _Fevereiro de 183 L - Antél·o José P'Cl'
J'Ch·a de Bi·ito.-S!· .... 

l~ornuda •lc• Tet•mo de .Juram~nto que clt.~,·em prestar pro
-visoriamente os OfUcia(~S tio lixc•·cito, logo que entrem 
no exe••eido lle seus postos, 1u' confot•midade 1lo A\"iso 
datado de hoje. 

Eu F ...• que ora por mnndndo de Sua Mngestnde 
o Imperador do Hrasil fui fcilo Alferes, Tenente, 
Cüpitào, etc., Lla Companhia, Hegimcnto, R:J.talhfw, 
ou Corpo de N ..•• juro aos Santos Evangelhos, em 
que ponho a ruilo direita, perante F .... Coronel, Te
nente Coronel, ou Commalldanto do mesmo Hegi
n~ento, ll~lapliío, ou Corpo, quo, quanto me fôr pos
stvol servtrOI 1ielmcnte, c de boa vontade, como 
bom e leal subdito a Sua ~Iagostade Imperial, e 
olY.nlec9rci com a mais oxnda promptidão e respeito 
aC!s. arllgos de Guerra, Hegulamento c Orden~nçns 
l\llhtares, c a todas as ordens dos meus superwres, 
concernentes no Impel'ial serviço; e (_~e não me 
apartar por pretexto algum do meu Hegtmento, Ba
talhão1 ou Corpo sem licença, nem de~amparar as 
bandeiras debaixo das quaes estou alistado, c as 
seguirei nos maiores pel'igos até derramar todo o 
meu sangue em sua defesa, da Indepcndencia do 
Imperio, do svstoma Constitucional nelle adoptado 
e da Dynastia Imperial, e de dar toda a ajuda c 
favor ás Justiças de Sua l\Iagestade Imperin!, sendo-me 
por cllas requerido; eomo lambem de nao me valer 
dos soldados do rneu Hegimento, Batalhão, Com
panl.Jia, nem de parte delles para ~aso algum meu 
particular, nem de parente ou an11go meu, posto 
que importe a seguranea ela minha vida, ou honra: 
e tudo o sobredito mê obrigo a cumprir sem cau
tela, engano ou diminukão alguma. Para firmeza 
do que, assignci este Termo de Juramento feito em 
o • o • aos. o • • dias do mez de .. o o do anno do Nasci
mento da.NossoSenhor Jesus Christo de .... Assignado 
o Nome, Posto, Regimento, Batalhão, ou Corpo a 
que pertencer. 

Secretaria de Esla<lo em 2J de Fevereiro de i 83i.
Jusé l(!Jiacio da Silru. 
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N. 73.-G UERHA.-El\1 21 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Estabelece a regra para a admissão dos alumnos da Academia 
1\Iilitar nas aulas que não tenhão frequentado nos dias em 
que dcvào frequentar outra em que tenhào approva(.:ào. 

Em resposta ao of!icio de V. S. n.o 49 tenho de 
dizer que póde o 2.0 Tenente de Artilharia João Fir
mino Salgueiro ser adn1ittido na aula de Desenho 
Hydraulir,o, nos dias em que devêra assistir as lições 
de PhysiCa, Chimicn e 1\linernlogia, em que já tivera 
approvação ficando isto em regra para todos os que 
estando nas mesmas circumstanCias a. requererem. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 2·f de li'evereiro 
de 1834.-Antéro José Fcrr·êira de Brito.-Sr. Ray
mundo José da Cunha Mattos. 

N. 71.-GUERRA.-E~r 21 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Ordenando a marcha do 2.° Co1·po de Caval1aria de 1.8 Hnha 
para Bagé, e rnand:mdo recolher á seus Corpos todos os Ofii
ciacs inclusive os licenciados, e os que não estiverem visi
velmente doentes. 

Illm. e Exm. Sr.--·A Hegenda em Nome do Im
perador o Senhor Dmn Pedro II Ordena que V. Ex. 
faça immediatamente mnrchar para Bagé o 2. o Corpo 
de Cavallaria de 1.a linha, a tomar alli os seus an
tigos Quarteis, emquanto se nào edifica o outro que 
já se determinou ; e aue tanto nos ditos Quarteis 
de Bagé, como nos do Serrito e S. Gabriel, haja 
todo o cuidado em ter reunido o maior numero de 
praças a excepção unieamente dos destacamentos 
Indispensaveis, mandando V. Ex. recolher á seus 
Corpos todos os Offieiaes, inclusive os licenciados, 
e os que não estiverem visivelmente doentes. 

Deus Guarde a V. Ex.-PaJacio do Rio de Janeiro 
em ~1 de Fevereiro de 1834.- Antéro José. Per·
reira de Brito.-Sr. Presidente da Província d~ Rio 
Grnnclr flo Su 1. 

-···-



N. 75.-0 UEUUA.-E:u ::H DE FEVEKEIRO DE 1834. 

Declarando que do 1.0 de 1\Iarço proximo futuro em diante deve 
cessar o seniço uocturno dos Telegraphos. 

Fique Ym. na intelligencia de que do 1.0 de l\Iarço 
proxuno futuro em diante, e até nova ordem, deve 
cessiJr o serviço nocturno elos Telegraphos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Fevereiro de 
1 g;u .. -- Anféro José Ferrcir·a ele Brito.- Sr. José 
Pol,yrr~rpo Pe~soa de Andrade e Silva . 

••• 

N. 7G.- TAZE:\'DA.-E:\1 22 DE FE\EREIRO DE 183-L 

Sobre a percepção <lc novos direitos. 

Candido José de Araujo Viana, Pr<tsidcnte do Tri~ 
bunal do Thesouro Publico Nacionnl, em confor
midade de deliberação tomada ern sessão do Tri
bunal, responde ao Inspector da Thesouraria da 
Província de Minas Geraes: 1. o que dos empregados, 
cte flUe trata o seu officio de 2.7 de Janeiro ultimo 
só devem ser isentos do pagamento dos novos di
reitos os dos Registros, por sert>m seus officios de 
arrecadação da natureza dos do Thesouro Publico, 
que taes direitos não pagão, nem pagavão d'antes; 
e os das Intendencias, que forão providos antes do 
Decreto de 19 de Julho de 181 O: porque, apezar de 
não serem d'antes allivíados desse. pagamento, o 
n1esmo Decreto tolerou a má intelligencia, em que 
anteriormente se estivera, e só ordenou que dahi 
em diante se pagassem ; 2.0 que, sendo justo o sua
visar-se a solução desta divida, em attenção ás cir
cumstancias dos devedores, o mesmo Inspector 
admit.ta o pagamento della pela 1 o. a parte dos res
pectivos ordenados, á medida que se forem ven
cendo. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Fevereiro de 
1834 .. -Candido José de ArauJo Viana. 

-·u--



N. 77.-FAZE~DA.-E1I 2~ DE FEYEREIRO DE '183L 

Determina que seja recebida nas Estações d" troco do cohre, 
a moeda que no cunho t.ivcr todos os eat·aeteristieos de Yet·
dadeira, posto que de peso iut'cl'ior ao da cmissüo legal. 

Candido José de At·au.l· o Yiann, Presidente do Tri
bunal do Tllesouro Puh ico Nncional, em so1urão 
ás duvidas que tem occorrido em algumas Pro
vindas do Imperio ácerca da recep~~ào nas Estaçõc~s 
publicas da moeda de cohre, cujo peso é infe.rior 
ao da emissão lugall tf'ndo port'•m no cunho todos 
os earactcristieos de \·erdad('it·a, n~sulvcu em Tri
hunal declarar que pfda disposição do art. 7. 0 da 
tei de 3 de Outubro dn 18:3:1, ,terá lugar· a prova 
do peso da moeda de eohre somente no cnso dt> 
lwver duvida sobre a lf~ga1iclalle do cunho, devendo 
ser recebida nas Esta~:üPs pub\i<'as sem dcpenclencia 
de tal examu toda aqnclla moeda que nestas cir
cümstnncias fôr apresentada. O que partieipa ao 
Jnspector da Tlwsouraria da Provinda ...• para sua 

. intelligencia c devida execução. 
Thesouro Publico Nacional em 22 do Fevereiro 

de 1834.-Candido JosrJ de Araujo Viana . 

. ···-
N. 78.-GUERRA.-E~. 22 DE FEVEREIRO DE '1834. 

Provisão do Conselho Supremo Militar,. determinando o modo 
de se remetter o JH'Ocesso de pena capital, pat'a ser prestnte 
ao Poder Moderador. 

A Regencia em Nome do Imp·erador o Senhor 
Dom Pedro li Faz saber a vós, Commandnnte das 
Armas da Côrte e Província, que tendo consideração 
ao que lhe faz presente em Consulta do Conselho 

'! •• Supremo Militar de Justiça, a que mandou proceder, 
sobre a maneira por que possão subir ao Poder 
Moderador .os processos dos réos sentenciados pelo 
mesmo Conselho á pena de morte; c conformando 
se intcirnmente com o parecer do Conselho, Houvp 
por lwm, por ~ud 1mmP.tlinla r· 1rnJWI'i:1l Hf'~nlw.:lií> 
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de 1 do lH'csente mez, Determinar que d'ora em 
dlDQte se pro<:eda da seguinte fórma: que proferidas 
as stn:;enras em ultima instancia no Tribunal do 
Conse1ho sup1·emo l\iilitar de Justiça, e remettidos 
o:-5 processos nos ComrrwndDntes das Armas desta 
Côrte para lhes pôr o - cumpra-se--, desta mesma 
Hepcn·U~;iío se cleverúõ enviar os autos ao relator 
do dito Tribunal, que por seu despaeho fará delles 
reme:3sa ao Eserivno do Contcneioso para intimar 
ê.1S sentencas aos indiYiduos do Exercito, lavrando 
dis:~o o rêspectivo termo, ficando os autos no seu 
carlotio, a flm de que, findos os dez dias de. ki, 
os faça conclusos ao relator, eorr1 certidão de não 
tel' hnüdo interposição Jc re..-ista. O relator, sendo 
a sentença de morte, mandará novamente intimar 
u réu para que no prazo ele oito dias, querendo, 
a pt·esenlc~ a sua petiçüo de graça; cumprindo tudo 
o mais que se aeha disposto no art. 3. o da lei de 
li de Setembro de 1826. l\'o easo, porém, de que os 
t·éu;; qucirüo interpôr rcYista nu Lermo de dez dias 
L:;: intimuçúo du senlcn~~a, o Escrivão, inrlepcndente 
tln de::.1wcho, hvrarú lermo de mauifesla~ão, se
g:Jindo-se rlnpois os mnis termos m teriores.- Cum
pl'i-u, e emendei-o tt-;s:m. A Mesma Hegencia o 
!.Im1dou peles memhroti do Consellw Supremo Milité1r 
,Jbaixu assignados. 

Joüo Jaeuues da Silnt Lisboa a fez nesta Côrto 
r· Cidade do Rio de Janeiro aos vinte e dous dias 
do nwz de Ftwerciro do anno elo Nascimento de 
:\osso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos Lr.inta 
e quaJro.-José Joaquim de Lima e Siha a fjz es
crever e suhscrevi.-Bar·ão do Passeio Publico.-
Francisco .Llfar·ia 11eltes. · 

N. 79.-JUSTIÇA.-El\1 25 DE FEVEREIRO DE 4834. 

:Deelarando que o Largo do Paço não é couto de marinheiros 
desertores, nem de vadios, e não tem immunidade, devendo 
a pro!H'ia gua!'da do lJaço pr·eudel-os. 

Coastando flUe os Offieiaes e sentínell3~ da gum'da 
dn Paço ni'úJ cons,)ntew que no Largo delle se prenclão 
marinhoiros a1guns, qnér seiào recrutas, quer deser-
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tores das embarcações de guerra, Vm. expeça as 
mais terminantes ordens a íirn dn niio só aq11ella 
guarda não commetter este abuso (pois que o Lnrgo 
do Paço nào é couto de mnL·inlleiros desertores, 
nem de vadios, e nào tem immunidade), como para 
que ella 1nesma os prenda, quando por alli forem 
encontrados. 

Deus Guarde a Vm.-Pneo em 25 de Fevereiro ele 
1834. -A urcliano de Souzà e OliveiTa Coutinho.
Sr. Commandante Superior interino da Guarda Na
cional. 

··-----

N. 80. JUSTIÇA .-E~i 25 DE FEVEREIRO DE '1834-. 

Declarando que o .Tury de revista deve exeJ't'Cr as suas func
çõcs por um anuo, seja qual fôr a data em (Jne tiver si(lo 
formado. 

A Begeneiaem Nome do ltnperador o Senllur Durn 
l)edro li Manda flec1araJ' ú Ym., c1n solu~~ào ú duvida 
que offereceu no seu ofiicio de 27 de Janeiro pnssndo, 
sobre dever continuar com o Jury de HeYtsta, que 
presentemente existe, ou 11romoYer a nornea~~i1o de 
outro, que, tendo a Lei declarndo sómcnll~ o tempo 
que deve ter exereicio o referido Jury, sem determi
nar a época para n. sua renovn~Jto, dcYerá o aeiual · 
exercer as suas funcções por um anno, ~;eja qtwl for 
a data em que tiver sido formado. ' 

Deus Guarde a Vm.- Pa~:;o ein 25 de l~evereiro ele 
1834.- Aureliano de Souza e Oliveira Cmdínho.
Sr. Juiz Municipal desta Cidade. 
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N. 81.-JUSTIÇA.-EM ~5 DE FEVEREIRO DE 4834. 

Explieando qual a Jurisdicção Administrativa e C&ntenciosa dos 
Juizes de Orphãos pelo que pertence aos bens de ausentes, 

Aos Juizes de Orphãos, na conformidade do art. 2. 0 

;~ 5. o da Lei de 22 de Setemhre de ·1828, do art. 2.0 da 
Lei de 3 de Novembro de '183o·e do art. 20 da Disposi
~:ão Provisoria ácerca da Administração da Justiça 
::ivil, unicamente compete, pelo que perteQceaos bens 
de ausentes no exercício da Jurisdiccão Administra
ti v a, prover sobre a arrecadação c administração dos 
ditos bens, segundo o disposto nas Leis citadas no 
referido art. ~.o da Lei de 3 de Novembro de 1830, e 
nu exercicio da Jurisdicção Contenciosa conhecer e 
julgar das habiJitações dos herdeiros dos bens dos 
1l8funtos e ausentes, das causas que delles nascera, e 
cLls dependencias dessas rnesmas causas, não se en-
1 ;'ndendo por taes as causas de acções e execuções, 
jntentadas e provenientes de direitos reaes, ou pes-

mes dos defuntos e ausentes, cujos bens se tiverem 
<:t:Tecrrtlado on posto ern administração, os quaes cle
y,_·rúõ ser promovidos por aquelles a quem estiver 
;~llcarrc~ga~la a Curadoria e administração dos mesmos 
lJ('JlS; assim respondo ao otficio de Vm. de 29 de No-

.:mbro do anno findo. 
Deus Guarde a Vm .-Palacio do Rio de Janeiro em 

·n de Fevereiro de 1834. -A ur·eliano de Souza e Oli~ 
; -·ira CoutinJw.- Sr. Juiz ele Otphãos da Cidade de 
Coyaz. 

~. 82. -MARINHA . -EM ~5 DE FRVEREIRO DE 18~J.i.. 

l'a!'Licipa ao Presidente da Província da Bahia que o bTiguc
h;u·ca Pirajá vai estacionat· nessa Província; e recommenda 
\jil~ faça constantemente cruzar na costa, ao menos, urna 
( mharcação ahi estacionada. ~ 

illm. e Exm. St·. ·-Havendo-se nesta data ordenado 
q;u; o brigue-barca PiraJá, de que é Com mandante o 
Cat~itão Tenente Jorge Bro~vn, se faça de vela deste 



- G8-

porto para ir estacionar nessa Província: assim o 
participo a V. Ex. para seu conheeimento; e por esta 
occa~ião tenho de recommendar a V. Ex. que fnça 
contmuamente cruzar na costa, ao meeos, uma das 
embarcações ahi estacionadas, não só para evitar o 
contrabando de escravos, mas ainda porque convém 
ter, por este modo, exercitada a guarnição dos navios 
de guerra. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeieo 
em 25 de Ji'evereiro de 183ft .. - Joaquim .I os é Roclri
lJUes Torres.--Sr. Presidente da ·rrovincia da Bahia. 

~. 83.-JUSTIÇA.. -E.\1 2G DE FErJmEIRO DE :J8:H. 

D~clarando que se não podem entr·eg-ar as quantias eousign:1das 
em a1mos anteriores para l'~'paros 1las Igrejas pobres da Dio-
cese. 

Exm. e Rvm. Sr.- Levr-i no eonhccirnento da H.e
genci~ em N~me do Impel'<H.1t~l' o S_e:;lwr D,nm Pct~ro II 
o oílicw de\. Ex. data'.1t1 de 'I~~ de Nov0mrlJ'O do ann<) 
passado, representando contrn. ~ decisào ~lo 1~ow;.2~ho 
elo Governo, sobre as redamaçoes qlE~ \. Lx. uzura 
das sommas orcJ.das nos 3JHJOS anteri01'(~~• oara o-:. 
reparo~ das Igee:jas pobees desse -~i~pado, e~- mt~s:na 
H.egcncta \lauda dccla~·<.u' a V . .!'..X. que uao pu.!~~ 
presenteme!lte ter ~tu~ae tal ~entrega, p_orqt~e ~l~ nus 
annos antenore3 nao hnuveeao as llLUllWl~ <le:->ll:Jadn,.; 
para estas des.pezas, po~ ~e acharem Clitüo cxhnuri~in.:-> 
os cofres naewnae~;, nao se j)í)clem ella~, rcpaltF' In
tactas, e nem serem substituídas por outras tinu1as 
da receita dt~ste armo, que tern já a sua applit~H\;lO 
designada no respeetívo orçamento. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 26 de Fevereiro de ,1831.- Aur·eliano de Souza e 
Oliveif'a Coutinho. -Sr. Bi~~pn do Pará. 
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N. 84. -JUSTIÇA .-E~I 26 DE FEVEREIRO DE '1834. 

Heclara que a~. sentenças de morte proferidas eontl'a escravos 
que matao aos senhores lievem ser executadas independente 
de subirem á presença da Regencia. 

A Regencia, a quem fiz presente, co1n o officio de 
Vm. datado do 1.0 do corrente, a cópia da sentença de 
P'~na ultima proferida contra o réo Estevào, pela Inorte 
de seu senhor Antonio Corrêa Pacheco e Silva, e a 
lH~tição de graça do mesmo réo ; ~Ianda, em Nome elo _ 
! mperadoro Senhor Dom Pedro li, declarar a Vm. que, 
tendo em vista o Dec.reto de 11 de Abril de ~t 829 evitar 
o~ repetidos homicídios perpetrados por escravos em 
~,pus proprios sEmhores, com a prornpta punição que 
uxigem delictos de uma natureza tão grave, e que 
pelas suas com;equencias podem até ameaçar a se
~~;urança publica, não pó<fe ser attendida_ a petição 
do supphcante, e deve a sentença refenda dar-se 
prompta execueão, e que para o futuro .assim se 
·.:!:Yerá pr!l.lica.e ''eom quaesqner n~os de igual natu
•·:va, inriependentc de subirem ú presença da mesma 
_;_h~gencia a3 :1enlenças, na c(mforrnidnde do citado 
Ducreto. 

Deus Guarde a Vm. -Palacio do IUo de Janeiro em 
:tG de FeveJ'eiro de ·f8:H.-Aureliano de .Souza e Oli
T,~l>J~a Coutinho.-- Sr. Juiz de Direito da 4.a Comarca 
elE: S. Paulo. 

~- -···-
N. 85.-JUSTIÇA.-E~126 DE FEVli.REIRO DE 1834. 

Heclara que ao Governo compete a faculdade de fazer sahir 
estrangeiros do Impe!'io, c que se deve evitat• que os povos 
eommettão excessos na requisição de semelhantes medidas. 

A Regencia em Nome do Imperador, a Quem foi 
pr·1:sente o officio de Ym. de 4, do corrente, acompa
nhando a requisição por escripto de alguns habitantes 
des~a Villa, para serem della exputsos os Portugue
zes, que ainda eontinuão a perturbar o socego da 
me~-.n1a Villa: Manda responder a Vm. que, no caso 
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de serem tacs individuas perturbadores da ordem 
publica, Vn1. proceda contrn elles na fórma da Lei, a 
fim de soffrerem a pena em que tiverem incorrido ; 
porquanto, devendo a medida de fazer-se sahir para 
fóra do Imperio qualquer estrangeiro ser usada só
mente pelo Governo Supremo do Estado, e com par
cimonia, e pleno conhecimento de causa, cumprt~ 
evitar que o povo, a exemplo ele taes requisições 
sendo annuidas, tome iniciativas que podem ser fa
taes á prosperidade e engrandeeimento do Imperio; 
devendo por consequencia Vm. evitar taes requisi
ções, e muito 1nais quaesquer excessos populares a 
tal respeito, informando· todavia particular e cir
cumstanciadamente ao Governo sobre a conducta 
política ele quaesquer estrangeiros, que residem no 
seu dis!ricto, para que o Governo obre o que julgar 
conveniente. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
26 de Fevereiro de 1834.-Au?'·eliano de So?.tza e Oli
veira Coulinho.-Sr. Juiz de Paz da Vilia de Rezende . 

. ..... 

N. 86.-GUERRA.-EM 26 DE FEVEREIRO DE 1834 . . 
Determina qne os Offieiaes lnstructores das Guardas Nacionacs 

sejão considerados como empregados e pagos dos sens soldos 
na m~sma époea ~em que se pagar os demais Oft1ciaes do· 
Exerctto. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II Determina que os Officiaes InstrucLores das 
Guardas Nacionaes sejào considerados como em
pregados, e recebão em consequencia os seus soldos 
na mesma época em que se pagar aos demais Ofii
ciaes empregados do Exercito. 

Deus Guarde a Vm.-Paç.o em 26 de ·Fevereiro de 
1834.-Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. José de 
Vasconcellos Menezes de Drumond . 

....... -
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N. 87.-MARINHA.--Krtr 26 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Ordena ao Intendente da Marinha d11 Pará que requisite desta 
Corte os objectos precisos para i{)rnecimento dos navios de 
guerra alli estacionados quando não existão nos Armazens do 
Arsenal dessa Província. 

A Regencin em Nome do Imperador Ordena que, 
quando não existào nos Armazens desse Arsenal os 
objectos precisos para o conveniente fornecimento 
dos navios· de guer-ra, ahi estacionados, Vm. os 
requisite opportunamente da Côrte por via desta 
Secretaria de Estado, a fim de que os referidos na:
vios não soffrão faltas, que sejão rrejudiciaes ao 
serviço publico, e á eonset·vação Ctelles; Recom
mendanclo-llte a. este respeito todo o zelo e cuidado 
para que não continue. a aeontecer aos va.sos de 
guerra, ·estacionados nessa Provincia, o que tmn 
succedido ácerca da corveta Defensora, que por 
falta de cabos, e mais objcctos necessarios pa.ra 
concerto do seu apparelho, se vio na impossibilidade 
ele vir do Pará ao l\Jaranltào. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio elo Rio de Janeiro 
em 26 de Fevereiro de 1834.-Joaquún José Ro~ 
drigues Torres. -Sr. Intendente da Marinha da 
Província do Pará. 

N. 88. -JUSTIÇA.- E:~1:I 27 DE FEVEREIRO DE 1834. 

Declara que aos Presidentes de l)rovincia em Conselho com
pete conceder ou negar escusas aos que forem nomeados 
Juizes Municipaes. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regencia em 
Nome do Imperador o ofiieio que V. Ex. me dirigio 
üm data de 7 do mez passado, no qual expondo· ter 
o Conselho desse Governo denegado a escusa que 
requerera Franciseo José Meira do lugar de Juiz 
rtlunicipal dessa Cidade, não obstante a incompati
bilidade que ha de hem desempenhar eonjuncta
mento eom o de Administrador da ~\:Iesa de Diversas 
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Rendas, que igualmente exerce, pede se lhe declare 
se deve ou não continuar a accumulação dos refe
ridos empregos em um mesmo _individuo: Manda 
a mesma Regencia responder a V. Ex. que, compe
tindo a V. Ex. em conselho a nomeação dos Juizes 
Municipaes em virtude do Codigo do Processo Cri
Ininal, é evidente que, para a boa administração da 
Justiça, tambern lhe compete em conselho conceder 
ou negar taes escusas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de .Janeiro 
em 27 dA Fevereiro ele 1834.-- Attreliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.-Sr. Presidente da Província da 
Parahyba. 

.._•e•-

N. 89.-JUSTIÇA.-E~J 27 DE FEVEREIRO DE '1834. 

Prüvidcncia a rcsreHo do grande uumcro de presos existeB!es 
na cadêa da Capital, e deelara Js diligencias que <levem pre
ceder aos actos do l~odcr :Moderador para commutar em degredo 
as penas desses presos. 

*" Illm. e Exm. Sr.--A' vi~la da confusa rehH:i\o dos 
peesos sentenciados, que exislPrn aeeumul("l"'dos na 
cadêa dessa Cidade, (1ue V. Ex. me remetteu, em 
virtude do quo lhe foi ordenado em Aviso de 30 de 
Dezembro do anno passado, acompanhado do seu 
officio de 4 do corrente, nada se póde fazer para 
alliviar a mesrnp cadêa do grande numero dg presos 
senteneiados a trabalhos, que nella existe ; pois que 
para se poder apresentar este nngocio ao Poder Mo~ 
derador, a fim de commutar em degredo as penas 
desses réos, é mister que venlla por cópia authentica 
a sentença de cada UR1 dos ditos eondemnados, que 
a tiverem já cumprido na prisão. Portanto cumpre 
que V. Ex., mandando examinar quaes os presos 
sentenciados a prisão simples, e com trabalho, e que 
já n~o tenhão o r_ecurso da appella\~ão2 ou não tenhão 
tentado o da revista, remetta a rolaçao delles acom
panhada das senten~:as de eada um (por certidão), e 

• 
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informe com o seu pareeer sobre o tempo e lugar 
do degredo, em que julga dever ser commutada a 
pena de cada um dos mesmos réos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 27 de l~evereir·o de 18;H..--Aur·eUano de Souza e 
Olh,eira Coutinho.-Sr. Presidente da Província de 
l\linas Geraes. 

\. VO.-ülPEH.lO.-.E)l 21 DE FEVEHEIHO D.l:: '1834. 

x:w podem serrir o eargo de Conselheiro do Goveruo os cida
d~t.):; qne uão tivet'em a idade da lei na occasião da eleição, 
embora a eolllt)letcm ao tempo, ou antes do e.I.ercicio. 

Ulm. l~ Exm. Sr.:-Enl resposta ao ofiicio de V. Ex. 
datado de 31 de Janeiro ultimo, Manda a Regencia 
em Nome do Imperador declarar-lhe que, vedando 
a Lei de 20 de Outubro de ,1823 no art. 11 que seja 
eleito Conselheiro do Governo o cidadão que não 
fôt· maior de 30 annos, nào podem entrar no exer
cido de semelhante cargo os que para elle ahi obti
vcrão votos, não tendo ainda a referida idade, em
hora a complelen1 ao tempo, ou mesmo antes do dito 
exerci elo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 27 de Fevereiro de ·183L~Antonio P·into Chi

. chO?'J"O da Gama.-Sr. Vicente Thomaz Pires de Fi
g·twiredo Camargo. 

!O 



N'. 91\-:FAZENDA .-E~I 27 DE :FEVEREIRO DE 1831. 

Solve duvidas sobre a cohNmç~a das dividas dos defuntos 
c ausentes. 

Candido José de Araujo Viana, Pre~üdent.e do Tr·i
bupal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente 
o officio do Inspector da Thesouraria de J\!Iinas Gentes 
de 7 do corrente, que veio acompanh;:ulo de outro 
do Juiz de Orphãos da Imperial Cidade de Ouro 
Preto de 16 de Janeiro ultimo, sobre as duvidas, 
que lhe occorrCin úcerca da cobrauç~a das dividas 
de defuntos c ausentes ; em eonf'ormic!ade c1(\ (1J~
liberação tomada em sessão do Ttihun~d de :wc:)rdo 
corn o pareeer r1o Conselheiro Prneuradnr F!sf·nl, 
responde ao mesmo Iusput~l.Ol', para u fnzn· con-:ln· 
ao dito Juiz: ~I.'' que aos Jnizcs de Orplt~\0:1 com
pete dar todas <<::. prO\'i(bnei;~::; pal'n u bm <lrT.,~ç:;;
daeão e adrninislt·acil•J dos hen:; de aJi;:,cu!.e·~.~ nc s 
ter'inos restrictos do·'arl. ·2. 0 da Lej de 8 de i\'nVPlHili·u 
de •1830, sendo em au\iiio, e não eln r~HllwnH:o 
dellns o que aos Colleetores sn enenrrcgou no nrL ;JJ 
do negulamento de 1,1. de Janeieo de 1 ?t32; ·t. o que 
aos mesmos Juizes c seus OiHeiaes sômfmi.e tocão 
aquelles salarios e emolumentos, que suo relativos 
aos actos que praticarem, e em que interviert~m, 
na eonformidade elo Regimento, ora geral, das assi
gnaturas e emolumentos das Jnsti~:as ; 3. o que em 
consequeneia das disposições do art. ·1 .0 da te i que 
revogou o Regimento de 1 O de Deze1nbro de 16 113 
com todas as outras Leis, Provisões c Ordens a clle 
relativas, que regulavão a arrecadação e adminis
tmção dos bens de ausentes, e do art. 2. o que a 
mandou reger pelas leis geraes ahi cspeeificadas, 
se terminou o privilegio, que d.' autes tinhão as di
vidas pertencen~es a tal arrecadação para serern 
cobradas execut.tvamente, como as da Fazenda Na
cional; e 4. o que as entradas nos eofres nacionaes 
dos dinheiros pertencentes aos ausentes, devem ser 
o resultado das contas, que os Juizes de Orphãos, 
annualmente, e quando convier, tomarem aos Cura
dores, ou Administradores legaes dos bens. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Fevereiro de 
·183~.-Candido José de At·a?~jo Viana. 
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N. 9:2.-FAZENDA.-EM ~7 DE FEVEREIRO -DE 1834. 

Determina que para a cobt'<'lnça da taxa sobre os escravos sejão 
coasidcrados cou1o casados os viuvos que tiverem família. 

Candiclo José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do Tllesouro Publico Nacional, deliberou, em 
sessão do Teibunal, que para o pagamento da taxa 
estabelecida pelo art. 5. o ~ 5. o da Lei de 8 de Outubro 
de ~183.3 sejão considerados corno casados os viuvos 
que tiverem familia proveniente do extincto matri
monio. O que participa ao Inspector de ... para sua 
intelligencia e devida cxocu~~ão. 

Thesouro Publico Nacional em ~7 de Fevereiro de 
18:l(j .. -Candido .José de Araujo Yiana. 

N. 9:~. ---· .JUSTI(:.\. - E~T 2.8 DE FEVEREIRO DE 1834·. 

llccommcnda que nfi.o se nomêcm Inspectorcs de Quarteirão 
<l'eutrc o:.; Cidadãos a!isLados no servieo aetivo da Guarda 
Nacional. · 

A H.eg-eneia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro n Manda recommendnr a Vm. a exacla obser
,-nncin do f,\'Íso de 1 de 1\Jaio do armo passado, sobre 
n nJmn<"l~;àn dus Jn:;rwetorc:; do Qunttci rã o, que deve 
n~ealli1· ern fH~s:.Juas elo sGn'~!·,o da reserva das Guar
dJ~; .\ne:orntcs, (~ 1ún do <:H~tivu, p:1ra evitnr o des
l'n1qnc, que do contrario soJl'reria a força activa das 
mc.::;ntns Guarda:-;, de que tanto depende o servi~~o 
pulJlico, devendo sômenle nomeai-os d'entre os da 
.:eti~.-a, quando absolutamente na reserva não lt()ja 
cidacliio:; iüm1cos para tar;s encargos. 

ih.·tt:.; (iuarde a Ym.- Palacio elo · Hio de Janeiro 
e:n :28 <18 Ftwereiro de 1831.- Aur·eliano de Souza 
(~ UlirciJ·a Coutinho.- Se. Juiz de Paz do 11.0 districto 
d,._ Frcguezia di~ 1\ossn Senhora da Piedade· de IHagé. 

- Na nwsrna conformidade a todos os Juizes de 
Pa~~ do :unnicipio da Yilla de l\Iagé. 

---
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N. 94. -MARINHA. - E~r o 1. o DE lUARÇO DE 1834. 

Declara que se deve executar o art. 33 do B.cgnlamento do Hos
pital da Marinha que se mandou pôr em pratica. 

Estando o Governo autorizado para organizar, e 
dar o Regulamento preciso ao Hospital de Marinha, 
tambem o está para alterar qualquer disposição ln
gislativa a este respeito; por isso deve ser executado 
o art. 33 do Regulamento, que se mandou pôr enl 
pratica, ficando por isso abrogada a disposiç.ão dn 
Resolução de Consulta de 3 de Jnneiro de 1801, nté 
que a Assembléa Geral approve ou desapprove 
aqueUe Regulamento. O que participo a Vrn. pm·a 
sua intelligencia e execução, e em resposta ao seu 
oificio de 27 do mez findo. 

Deus uuarde a Vm.- Paço em o Lo de l\Jarco dn 
~834.- Joaquim José Rocl?~iques TO?'res.-SJ'. )oãn 
José Dias Camargo. ' 

Revoga o Aviso üe 3 de Fevereii'O passado, c manda julg-ar 
na a.a Vara cível, novamente ereada, os feitos qnc pass<11'~l0 
da 1.a e 2.a 

Em resposta ao offlcio que Vm. me dirigio em 21) 
do mez pas~ado, sobre a duvida em que se achava 
de continuar a conhecer dos Feitos que lhe passúriío 
da 1. 3 e 2.a Vara do civel, á vista do Aviso de 3 do 
mesmo mez sobre o requerimento de Luiz de San1a 
Anna Gomes; tenho a dizer-lhe, dA onlem da Reg·cn
cia em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedró H, 
que procedendo a sua duvida, e ficando de ne.nh;~m 
eifcito o supradito Aviso, Ym. continue a conk~e·~J' 
de taes Feitos, para os ql!aes é o Juiz competcn' ·o, 
em razão de lhe terem stclo passados pela erea~;f1d 
dessa :~.a Vara, que Vm. exerce. Por esta or,easii.ío 
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Mànda a mesma Regencia remetter a.Vm. o reque
rimento incluso de Estanisláo José Xavier ·da Rocha, 
para o deferir como fôr de direito. 

Deus Guarde a Vm.- Paç.o ern 3 de Março ·de 
1834.-Aureliano de Souza e Oliveira Coutin'ho.
Sr. ·Juiz de Direito da 3. 0 Vara cível. 

---
N. 96. - IMPERIO.- E~r 3 DE MARÇO DE 1834. 

A' Camara,.l\iunicipal da Villa da 1)aralryba, da Pfovincia do Rio 
de Janeiro, declarando que as deliberações e representações, de 
que trata o art. 61 da I .. ei do 1.0 de Ontubr·o de 1828 no primeii·o 
Jlel'iodo, devem sel' nssignadas por. todos os Vereadores pre
sentes, podendo-se fazet' declarações de voto. 

A Regencia, a quem foi presente o ofi1cio da Camara 
Municipal da Villa da Parahyba de 25 do tnez pas
sado, Manda em Nome do Imperador, pela Secretaria 
de Estado dos Ne.-socios do Imperio, declarar-lhe 
que as deliberações c representaçôes, de que trata o 
art. 64 da Lei do ·1. o de Outubro de ~1828 no primeiro pe
ríodo, devem ser assignadas po1· torlos os Vereadores 
presentes, ainda· rnesmo que algum delles tenha sido 
de opinião contraria, declarando-se na ·acta, como 
cumpre, os nome:' dos .que votárão pró e contra, e 
podendo acrescentn.r-se qualquer exposição de mo
tivos, tnna vez que assim se requeira, e resolva em 
sessão . 

. P~l~cio do Rio de Janeiro em 3 de Março de 18.34. 
-Antonio Pinto Chichor·ro da Ganta. 

N. 97.- JUSTIÇA.- EM 4 DE MARÇO DE 1834 .• 

Deí:!ara qnr, s6 a;):; <1e I"n? compete tomar conhecimento 
dos twoc: .;ssns CO',!ttavençào de postm·as. 

Bin ao ofH:·, u d:: \~m, 1 de 8 do mez pils-
S<Vh, \' :.l n ·~: -~ IJ(~de C:Hclai\-~c~mcmtos sobre a inteHi
geneia (l!Hli;L. ;5;~ ~ 3. o do Cndigo do Proeesso Criminal, 
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acerca da jurisdieção eumulativa em materia poli
cia!, por entender que em Yirí1ule do referido mt. :r; 
.~~ ~1." pôde julgar os proe(;~~os em eontrnven~,;ão ús 
posturas da Camara I\1unicipa 1: l\landa a _Hegencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Veclro II de
clarar a Ym. que só nos Juize:-; de Paz eompete tomar 
conhecimento de taes processos sobre eontr:wen~~i10 
de posturas, segundo (' r~xpresso no nrt. ~12 ~ 7. 0 do 
referido r:mUgo. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Hio de Janeiro 
em 4- de ~Marco de 'Í s:H.- fdtrcliano de Souza c Oli
reira Couii1i:Jw.- Sr. Juiz de Paz interino d<1 Yi lln 
de Mangaratiba. 

~'L 98.--GUEBIL\.--Eit 'í nF.;\IAnço DE18:H. 

Declara qnc l:üo s'~ tlcn: :1huHar gl'atii.lc:t<)lO e l'orrngcm aos 
:\lajores (~ Ajnf1Jnies flos cxíinctoc; Corpos (le 2.a linha, c bem 
:tssim os YeHcimel!tos a T:-~mbore~'. Cometas e Tambort~s-
mí\t'es de taes corpos. -

IHm. c Exn:. 3t·. -·~\ ris ta do orçamento que V. 
Ex. remt'tteu do. desveza. dessa Prorineia para o 
anno flnnnceiro du iu:J:) n Uti<3, tm~~;o cL~ oh~~er
var-l h e qrH~, aehmldo-::.;e por lei ext~nctos os Corpos 
de 2. a linha, nüo S('i'Ú 1 ev(1r1i1 ern cor!ln as~im ns 
gratificnç;õ8s c; fu~TGg8ns abonadns a M;1jorcs e Aju
dantes, como os n~u~.·~mento:; a ')'mnhorcs, f:urnP.t<ls 
n Tamhores-rnóres di' laes Ccrpu:-' .. 

Deus GuardP a ·v. Ex.- Pn!:1cio elo n io de Ja
neiro em 4 de !1Jart~O de ~183L-.~1..nlt:~ro .los() Pcí"
TeiJYt de !Jr·ito. ·-- s'r. Presidt'Bte da ProYincin do 
Pinuhy. 
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N-. 99.--GUERRA.-EM 5 DE MARÇO DE ~834. . . 
D~lara que O· Secretario da Academia Militar deve apresentar 
n~ensahnente no Arsenal cte Guerra as suàs cOiitas~ e receber 
ali~ as competentes quitações. 

Ém resposta. aos seus tres officios de n.os 55, 61 
e 62, tenho de communicar a V. S. que o Secre
tario, com o encargo dn Thesoureiro da Academia 
Militar, deve apresentar mensalmente no ArsenaL 
de .Guen·a as suàs contas) de receita e despeza e 
receber al\i: as competentes quilações; que approva 
êl proposta de Luiz José de Cam'QO~ para segundo · 
Guarda da Acad:enlia; e que finalmente p.ódeV. S. 
admittir á matricula 05 indivíduos, que se apresen
tarem habilitadO"S s0n1ente até o dia 1 ã do corrente 
mez. 

Deus Guarde a V. S. - Paco em ~- de Março 
de 1834. - A nté1~o José F er·r''eiJ~a de Brito. - Sr. 
RDymundo José da Cunha Mattos. 

- •s•• 

N. ~100.-GUERRA.- Eji 5 DE ~IARÇO DE 1834. 

Ordena ,a rmnes9a de seis em seis mezés das .contas ·da 
Fábrica da Porvora. 

Em resposta ao seu officio do 1. o do corrente 
mez, fique Vm. entendendo que pó de remetter a 
esta ·Secretaria de Estado as contas da Fabrica da 
Pol-yQra, confor~e o art., o. o d() npV;Q' ItéSlJlamento, 
de,~~i~ êll}s_efs meze.s do annó~ :yü'tgar. -, · ·•·. ~"Cê · 

Deus,_Guàrd.é a-Vm. ~PaÇo e·m o de Março de 1834. 
Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. João Vicente 
Gomes. 

··~·· 

s- ).>f-
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_N. 101.-GUERRA,.~EM 5 DE MARÇO .·I)E t834 . 

• Oechn·a o ·que se deve· fazer pat·a o futuro a l'es-péit<J c:l.as 
. informações exigidas pela Secretaria de ·E&tado da Gtterl':l~.,. · 

Fazendo-se mui notavel a pouca actividade coni 
que nessa Repartiç.ào do .Arsenal de>Gu-errrr se faz 
o expediente da SUd cowpettncia; ehegàndo a de
rnorar-se por muitos n1ezes iHforma~õ es qüe exig''J 
esta Secretaria de Estt"cdo, nto só sob~e ;;·negocios 
dç .partes, que todos os dias-ree lamõ.'O.; ·-·mas tarn
benf8!SQbre abjectos do pub~ieo s.firviç~ : fique vm. 
na- intillligencia de enviar immediàtamente tudo 
quanto estiver atrazado; devendo <1' ura em diante, 
quando o negocio fôr de expedíeute orçlinario, re
mettel-o á 'Secretaria dentro de oito dias·,. fY não 
o ,podençto fazer neste p~azo, dar a . rnzão disso' 
e quando fôr negocio . urgente, o fará logo no dia 
seguinte ao recebimento do Aviso. 

Deus Guarde a Vm. - Pa~,~o em 5 de Março de 
1834.-Antéro José Fm·reir:a de Brito~-:Sr. José 
de Vasconcellos Menezes J)rurnond .· · · 

N ,10~.-JUSTIÇA.-El\I 6 DE :lfARÇO DE 1834. 

Declara que aos Juizes de Paz eorüpete dividir os seus 
dist.rietos em quarteirões. . 

" '• }, ' ~ ~o • ~ .~· :> 

,F(JÍ .·· ~p~~-sé·~l~;ã_ R ege~n 6{~- eril·~ otri~-do ffuperad o r 
o Se.nh.o.t.Dttrrit.Rl:l·Qr.ç.JI o ()fficw de _Vm~. datado·de 
23 d'e li'everéirO "últftoo, em gue participa não haver 
a Camâra Municipal dessa Villa annuido a alterácão 
por Vm. proposta no seu districto , ·e a mesi11a 
Regencia Ma-ucta·d~elarar-lhe: L~ que, cotnpêtirido aos 
Juizes de Paz c,pelo art. 12 § 8~0 do Codigo do Pro
cesso Criininal ·dividir os seus districtos em qua-r
teirões, contend9_ cada um pelo menos 25 casas 
habitadas, e não·. se deprehendendo de parte al
guma .do Godigo que essa attribuição só compe
tisse ao L o Juiz de Paz, que servio depois da divisão 
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rlns termos,em:dis.trictos, a Vm. cQntpete dividir o seu 
h os quarteirões~que julgar necessarlos e ,'pro,pôr áca
m~ua os ~re&~vos Inspectores ,. para sei~~ut por 
ella nomeados· na fórma do art. Ul d<> refenrlo ;Co
rlign ; 2.! qüe .não foi. ·se.ro fundamentQ que a lei 
deu essa· âttriooição:, sómente ~os. Ju,i~es .Qe, Paz , 
pois que seqdo; :os re~po.p~av~is pela \rAPq\liUidade, 
soeego, e_~segutança ·tndtVldual .do$:: ;hatnJaptes de 
seu dístricto , e os primeiros vigias· sobre.~ª pre
v~n.ç~o ,4?s~ ,;ÇriJAAS ,, .·~,! ~ll~s ,q'1via,, co.IUpeti;LJ~psa 
tllVlsao ·p~a,:Rq~e.~~\f ~~r ~o t)l~S~Q s~u; distncto 
o numero de mspeclores 1doneos ··que j~lgassem 
precisos para satisfazerem ao que em coadJ\\Vação 
dos Juizes lhe incumbe o nrt. ~8 § § 1.0

, 2.0
, ·e 3.0 do 

rneneionado Codigo. E que ficando ·Vm. nessa 
intelligencia, fique tambem na de que ora se offi
da à camara prevenindo-a disto mesmo, a fim de 
na o pôr en1baraço á divi;.;.ão gue fizer do seu dis
tricto nos quarteirões gut~ julgar convenientes, e 
sômente use da attribuição que lhe. compete pelo 
rnf'rwionado art. 16 do Codigo do Processo Cnmi
nat na nomeação dos Inspectores. 

Deus Guarde a Vm.-Pa1acio do Rio de Janeiro 
ern G .d~. ,Màrxo de f834. , ... ,Aur;~liff~P. tJp. $q~zf! e 
Olu;ewa Cout~nho.-Sr. Jutz de Paz"dú 2'~0 títs\rtcto 
da Vil \a de :Maricá. 

\. t03.-1USTIÇA.-EM 6 DE MARÇO DE f834. 

· Deela.l'C:l .. com ... Q de. v.ep1 .. o. s ... · .. l's. op.e ector···es. de Q .. ua. ·.rte·.··irãa .ckse. mpenhar <L:Q.~ Jhes Jn~u,tpJ>e o art. 1.8 §2. 0 '.dó C().digo do 
Processo 'Cnmitud. · · ' ··- -. · · _ 

Em s61\}ção á =auvida/que Vtfii offereéeu pelo 
seu officio ·de 13 de Fevereiro passado, se cha
Jnando os Inspectores de Quarteirão quaesquer in
divíduos para coadjuvação de alguma diligencia na 
eonformidade de suas attribuiçoes , quando estes 
rueusarem cumprir as requisiçoes dos mesmos Ins
peetor,js deveráõ ser responsaveis, como determina 

ORUzl(iES DE 18M. 11 
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0 art. 22 do Co digo do Processo Criminal á cerca 
dos que forem ·chamados pelos Officiaes de Justiça, 
Manda a Regencia em Nome do Imperarlor o Senhor 
Dom Pedro li declarar a Vm. que os Inspectores, 
quando tenhão de desempenhar o que lhes incumbe 
o art. 18 § 2 .. o do referido Co digo, deveráõ empregar 
para esse firn os Officiaes de Justiça, e estes de
veráõ então pôr em execução o disposto no citado 
art. 22. 

Deus Guarde a Vm. -Palacio do Rio de Janeiro 
em 6 de Março de 1834. -Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr. Juiz de Paz do 2. 0 districto 
da Vil la de Mangaratiba. 

-···~ 

~. 104.-IMPERIO.-EM 6 DE 1IARÇO DE 1834. 

~ão deve ser adrnittido a exercer o cargo de Vereador o in
dividuo que não apresente outra prova de ser Cidadão Bra· 
sileiro além do termo de juramento da Constituição prestado 
em 1827. 

E1n resposta ao officio da Camara Municipal da 
Villa de Cantagallo de 1,1 de Fevereiro proximo findo, 
.Manda a Regencia em Nome do Imperador declarar
lhe que não tendo João Antonio da Piedade apre
sentado outro documento além da certidão de ter 
jurado a Constituição em 7 de Julho de 1827, e não 
bastando isso para poder ser considerado Cidadão 
Brasileiro, não deve a referida Camara admittil-o a 
exercer funcções de Vereador, emquanto elle não 
n1ostrar achar-se nas circumstancias do § 4. o do 
art. 6. • da mesma Constituição. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de Março de 
1834.-Antonio Pinto Chichm·ro da Gamà. 
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N. 105.-GUERRA.-EM 6 DE MARÇO DE 4834. 

Determina que sejão extensivos á Província do Rio Grande 
do Sul os Decretos de 4 de Outubro de 1821 e 11 de De
zembro de 1817, sobre bandas de musica, e remette o res
pectivo Regulamento. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex. por cópias 
os Decretos relativos ás bandas de musica dos 
Corpos, datados de 4 de Outubro de 1821 e 1 i de 
Dezembro de 1817, . eon1 o Regulamento annexo, 
os quaes a RegenCla em Nome do Imperador o 
Senlior Dom Pedro li Determina sejão extensivos 
a essa Província, por isso q11e estão em pratica em 
todas as outras. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio Janeiro 
em 6 de Março de 1834.- Antér-o José Fer-r-eira 
de Br-ito.-Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul. 

----·-

N i 06.- JUSTIÇA. -·· EM 8 DE MARÇO DE 1834. 

Recommenda uniformidade no fardamento da Gua1·da 
Nacional. 

Chegando ao conhecimento da Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 que no far
damento dos Corpos da Guarda Nacional não ha 
aquella uniformidade que a Lei determina, e convem 
para a melhor organização do serviço, usando alguns 
ae dragonas ' outros de chouriças ' e de barretinas 
de diversas fórmas ; cumpre-me recommendar a 
a vm. que procure por todos os meios uniformar 
todo o fardamento , expedindo para esse fim as or
dens necessadas aos Commandantes dos Corpos res
pectivos, e co1n urgencia, sobretudo aproximando-se 
os dias de Festa Nacional, nos quaes convirá que 
a briosa Guarda se apresente em parada com a pre-
cisa regularidade. 

Deus Guarde a Vm. - Paço em 8 de Março de 
t 834.-Aur-eliano de Souza e Oliveir-a Coutinho. -Sr. 
Commandante Superior interino da Guarda Nacional. 
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N. 107.- MARINHA.- CONSULTA DO CONSEI,HO SUPREMO 
MILITAR DE 10 DE MARÇO DK 1834. 

Declara os vencimentos que devem competir ~aos Officiaes de 
Patente~ e das differentes classes da Armada, que tiverem 
naufragado nos navios de guerra , desde o dia do naufragio 
até a sua chegada á esta Côrtc. 

Senhor.- Mandou Vossa l\1agestacle Imperial, por 
Portaria da Secretaria de Estado dos N egocios da 
Marinha, de 21 de Fevereiro deste anno, que o Con
selho Supremo Militar: Consulte com effeito ~ que 
parecAr sobre o officw do Intendente da Marrnha, 
datado de 20 do dito mez, e a represent~ção que o 
acompanhou do Contador da Marinha, acerca dos 
vencimentos, que devem competir aos Officiaes da 
Armada, que tiverem naufragado nos navios de 
~uerra, desde o dia do naufragio até a sua chegada 
a esta Côrte. Não havendo Lei, que firme a regra 
geral, que se deve seguir ácerca dos vencimentos, 
que devem competir aos Officiaes de Patente da Ar
mada Nacional e Imperial, Artilharia da Marinha , 
e das diver~as classes, guarnições de maruja, c 
tropa, que tiverem naufragado nos navios da Ar
mada, tendo-se seguido a pratica de serem abo
nados conforme as diJTerentes ordens , como se vê 
da mesma representação do Contador da Marinha; 
e ponderando o Conselho que á Officialidade, e guar
nição dos navios da Armada Portugueza se dava em 
outro tempo uma ajuda de custo , quando naufra
gavão ; sendo certo, que na 1\farinha Ingleza os 
Officiaes e guarnições, que dão á costa, são abo
nados com a paga, que vencem no mar ou com 
gratificação, segundo as circumstancias que occor
rerem. A' vista, pois, de taes exemplos, e da pratica 
seguida, parece ao Conselho se observe J'roviso
riamente, em quanto não houver legislaçao a tal 
respeito; que no caso de qualquer naufragio sobre 
alguma costa , ou baixo , ou em qualquer accidente 
desta natureza, os Officiaes de Patente, e os Officiaes 
das differentes classes , que se transportarem á sua 
custa em navio do commercio, ou mesmo do Estado, 
e provarem legalmente que não houve omissão da 
sua parte, no seu regresso, conlinuem a perceber 
os seus· vencimentos , como embarcados, até o dia 
da sua chegada á esta Côrte, com declaração, porém, 
que as comedorias abonadas ao Cornmanélante, será 
como Official não com mandando, por ter cessado a 
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sua responsabilidade; mas sendo transportados á 
custa da Nação, venceráõ són1ente o respectivo so\do 
de embarcad0. A marinhagem, que quizer conti
nuar o serviço, ou fôr obrigada a servir,. será abo
nada com metade do seu soldo até o dra em que 
novamente se lhe abrir praca em qualquer navio da 
Armada. Os Officiaes inferiÔres e soldados, além do 
vencimento do seu soldo, terão de gratificação a de
cima parte do soldo .até o dia em que se recolherem 
ao seu Corpo, ou forem empregados no serviço da 
Armada, ou em qualquer parte do Imperio ; devendo 
a mencionada marinhagem e tropa se transportar á 
custa da Na<;.ão para esta Côrte, ou para onde fôr ser
vir. O Vogal Jose Manoel de Almeida, cingindo-se aos 
termos da Portaria supracitada, trata sómente dos 
Officiaes da Armada naufnt~·ados, e é de parecer que, 
cessando-lhes a responsanilidade, e o ~erviço de 
embarcados, comecem a perceber desde o naufra
gio o soldo de desembarcados, conforme as suas 
classes, e que sejão tambem desta mesma maneira 
contemplados os Officiaes de Commissão, por isso 
que não tem vcncilnento algum desembarcados, (' 
íicarião sem meios de subsistencia, até que se apre
sentem na competente Estação ; mas que todos sejão 
abonados de comedorias singelas, c conforme as suas 
graduações, proporcionalmente ao tempo da viagem, 
quando se transportem, a apresentarem-se no Quar
tel General da Marinha, e além disto sejão soccor
ridos com uma quantia correspondente aos respe
ctivos soldos de seis mezes desembarcados, a fim 
de poderem reparar-se dos seus maiores prejuizos. 

Rio de Janeiro em 10 de Marco de 1834.-Mo
reira. - Alrneida.- Brito.- J. j. de Lin2a. 

A Regencia em Nome do Imperador. 

Como parece ao Conselho. 

Paço en1 18 do l\Iarço de ·1834. 

FRANCiSCO DE Lnu. E SILYA. 

JOÃO BRAlLlO l\10NIZ . 

.Joaquim José Rodrigues TorTes. 
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N. ~ 08.- JUSTIÇA. -- E~I t2 DE MARÇO DE 183L 

Approva a exoneração do Capeilão da Relação da Côrte. 

A Hegencia cn1 Nome do Imperador, em resposta 
ao seu officio de 23 de Janeiro deste anno , Manda 
declarar a V. S. que fez muito bem em despedir o 
Capellão dessa Relação quando pôz em pratica o 
respectivo Regulamento, pois que a vista delle , 
e do Codigo do Jlrocesso Criminal, não deve existir 
mais semelhante luga1', nem póde ser nelle reinte
grado o dito Capellão, como pretende; não servindo 
de exemplo o ter sido conservado o da de Pernam
buco, que ora se manda dernittir. 

Deus Guarde a V. S. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Março de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho -Sr. Francisco de Paula Pereira 
Duarte. 

N. 109.- :FAZENDA.- El\i 12 DE 1\IARÇO DE 1834. 

Soive duvidas a respeito da arqueação de navios francezes 

Illm. e Exrn. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. 
de 25 de .Fevereiro ultimo, em que pede o haja de 
habilitar por esta Repartição para responder á Nota 
do encarregado de Negocias de S. M. o Rei dos 
Francezes, acerca das contestações originadas fre
quentemente em os nossos portos sobre a arquea
ção dos navios francezes pela nova formula ora em 
pratica nas Estações Fiscaes do Imperio, c~1mpre-me 
levar ao conhecimento de V. Ex. o segumte: 1. 0 o 
ultimo acto legislativo, que regulou o direito de 
ancoragem na razão de ·1 O rs. por tonelada em cada 
dia até 50, não prescrevendo formula alguma para 
o calculo da tonelagem, deixou Iivte o adoptar-se 
aquelle que apresen-tasse com a maior approximação 
possível a capacidade dos navios, tomando-se, porém, 
como unidade a tonelada beasiteira, a saber: o volu
me correspondente a 54 arrobas de agua salgada, c é 
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isto o que se conseguia mui satisfactüriamente pela 
nova formula adoptada; pois que a antiga, bem que 
tenha a seu favor ser mnda observada em outras 
nações, entrando nAste numero a França, era em 
extremo defeituosa, dando em resultado, em muitos 
casos, pouc(~ mais da metade da capacidade das 
embareações; 2. o as differenças notadas a este res
peito, quando se compara a arqueação feita em 
nossos portos com a que trazem os navios de outras 
nações, são provenientes não só do emprego de diffe
rentes formulas, mas muito principalmente das .to
neladas de diversa grandeza, pois que é bem sabido 
que a tonelada franceza, P.O~ exemplo, differe em 
grandeza da tonelada braslletra, assun como a sua 
libra differe da nossa, ou o pé do nosso pé, bem que 
estas unidades tenhão em ambas as nações a mesma 
denominação. Com effeito, correspondendo a tone
lada franceza em peso a 67 das nossas arrobas pro
ximamente, é evidente que o numero de torwladas 
de uma mesma embarcaçào calculada em França e 
no Bras.il deve estar na ~azão ,inversa da grandeza d~s 
respectivas toneladas, Isto e, deve vanar na razao 
guardada entt'e os n.'s 54 e 67; 3. 0 a Nota do sobre
dito Encarregado de Negocios cita, entre outros 
factos, com muita particularidade, o caso do brigue 
francez Adelaide, ao qual se deu neste porto pela 
nossa formula de arqueacão a capacidade de 270 
toneladas, quando por outra parte, tendo sido este 
navio de proposito arqueado por ordem do Almi
rante francez por uma commissão de homens enten
didos na materia, e que dizem no seu relatorio haver 
empregado, não a formula feanceza, rnas o methodo 
que julgárão mai~ rigoroso , reputou-se ter 213 
toneladas. Felizmente este facto é uma boa e nova 
prova de maior exactidão da nossa formula de ar
queação sobre o methodo ordinario praticado e1n 
França e em outras nações: com effeito, 213 tonela
das francezas de 67 arrobas perfazem o peso de 
14. 27'1 arrobas; e 270 toneludas brasileiras de o4 
arro1Jas perfazem o peso de 14.580 arrobas, sendo a 
pequena differenca que apresentão estes resultados 
apenas attendivet em mediçôes de semelhante na
tureza. A' vista do exposto, julgo que o Encarregado 
de Ncgoeios de S. M. o Hei dos Francezes ficará 
satisfeito eom as abreviadas explicações que acabo 
de ex pender; e quando exija desenvolvimentos mais 
eireumstanciados a tal eespeito, cu estou prompto a. 

l 

I 
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communical-os a V. Ex. logo que me sejão pedidos; 
esperando que desta maneira cessem d'ora etn diante 
reclamações de semelhante natureza çla parte dos 
subditos francezes, uma vez que reconhecida seja o 
indisputavel principio adoplado por todas as nações 
de regular cada uma a cobrança de s'Cus impostos, 
no que respeita a objectos mensur·aveis pelo systema 
de rnedições, que lhe é peculiar, e segundo as for
mulas que julga mais apropriadas para esse fim. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 12 de Março de 
1834..- Candido José de Arazy·o Viana.- Sr. Aure
Jiano de Souza e Oliveira Coutinho. 

. ... . -

N. 110.-GUERRA.- E~1 ~12 DE ~IARÇO DE 1834. 

Declara quaes as classes a que pet·tencem os Ofiiciaes de 1.a e 2. a 
linha, e os de 2.a linha que vencem soldo. 

Em resposta ao officio de Vm. de 11 de Fevereiro 
proximo passado, tenho a dizer-lhe que só perten
cem ás classes os Ofliciaes propriamente dttos de 
f. a Jinha, e os que, tendo servido na 2. a linha, tem 
direito a reverter ao serviço dos seus· corpos, por 
serem da 1.a Quanto aos da 2.a linha, que vencen1 
soldo, e que alli seguiào os postos, nem formão 
classes, nem a ellas devem ser incorporados ; eon
vindo comtudo que os Commandantes elas Armas 
tenhão relação e conhecimento destes, para darem 
as informações que a respeito c• os mesmos se exigii·. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de .Janeiro 
em 12 de Março de 1831,.- Antérn José Ferreira de 
Brito.- Sr. José Joaquim Coelho. 



N.. 1 H. -MA.Rl~HA.-Ell 1 i DE ~IARÇO DE ·I 83L 

Declara inulil o uso de darem os navios de gnel'l'a comman
dàdos por· Oaiciacs Gcnet·acs um tiro de peça ao romper da 
aurora c outro ao recolher. 

· Em resposta ao seu officio de ~ ~ do corrente, 
a que acomnanhára o do Commandante da Fragata 

· Pr·incipe In~perial, datado de ~o, sobre o estvlo 
de darem os navios de guena, commandados por 
Officiaes Generaes, um tiro de peça ao romper da 
aurora, e outro ao recolher, tenho de significar
lhe que é inutil a continuação daquelle estylo; o 
que fará constar ao referido Cotnmandante. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em u. de l\larço de 
~834.-Joaquhn José Rodrigues Torres.-Sr. Frnn
~~isco Bibiano de Castro. 

N. 112.-JUSTIÇA.-Ell 15 DE MAH~O DE 1834. 

Declara que os Guardas Nacionaes, que tenhão de requerer 
ao Governo, devem fazcJ-o por intermcdio dos Commandantcs 

. dos respectivos Batalhões. 

Rbqllerendo frequentemente por esta Secretaria 
~le Estado differentes Guardas Nacionaes, sobre as
sumptos diversos em que é indispensavel ouvir o 
Commandante Superior, e os Com mandantes dos 
respectivos Batal,hões, multiplicando-se assim inu
tilrrie.nte o expediente, com delongas que cumpre. 
evitar t} bem do serviço : Determina a Regencia em 
~órqe do Imperador o Senhor D. Pedro li que Vm. 
fa.· ~.·.a .d. eç. la·r·ar, .PQ.J,'.· um.a c;>rdem do dia, que qualquer 
pígpdã'q' ·êíúàrda ·Nac~onal, que. tenha d~ requerer 
;;w "'vor.er:no, o· dév~ faz.er por tntermedw dp Ço,m
Jllaiidant~ 40 seu_ Batalhao, o qual transm1tt1~a a 
ym. ateQte~ntaçao,, para que s~bre ns .r~specttv~s 
tnformaçoes se possa·tomar ulterwr dectsao que for 
õe justiça~ como já foi det.erminado, e Vm. repre
senta por seu ofilcio ct·e 14 do corrente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 15 de Março de 1834.. 
-Aur·eliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 

· Cornmandante Superior interino da Guarda Nacional. 
-••o• 

'·). 
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N. H3.-JUSTIÇA.-EM 15 DE ~IARÇO DE ·f834. 

· Declara qual a pratica que se deve seguh· na exeeuçã() da 
Resolução de 31 de Agost() de 182S. 

Illm. e Exm .. Sr.-A Regencia, em Nome do Im
perador o Senh'Or D. Pedro li , a quem foi presente, 
com o officio de V. Ex. datada de ~do mez antece
dente, a informação do Conselheiro Francisco Alberto 
Teixeira de Aragão, com a qual se conforma sobre, 
a duvida que puzéra o Pres1dente de Minas Geraes, 
em dar cumprimento á Portaria expedida por V. 
Ex., para ouvir ao ex-Presidente l\lanoel Ignacio 
de l\fello e Souza, sobre a denuncia contra elle dada 
por José Gonçalves Côrtes, Manda responder a V. 
Ex. que, supposto tivesse sido expedida aquella 
ordem, em conformidade da pratica até aqui se
guida pelo Supremo Tribunal em taes circumstan
cias, fundada na Resolução de 31 de Agosto de 1829, 
como refere o sobredito Conselheiro, e por não ter 
sido até o presente contradictado por Presidente 
algum, todavia para evitar-se o conflicto que sobre 
este objecto se tem suscitado, e mesmo porque a 
citada Resolução nas suas disposições não pareca 
verdadeiramente comprehender os 'Presidentes dás 
Províncias, será conveniente que as ordens expe
didás por V. Ex., em conformidade daquella Reso· 
lução, •sejão dirigidas sómente ás Autoridades Ju
ciarias nos lugares em que se houverem de fazer 
as diligencias nellas contendas, e que no cas,o de 
se dever expedir alguma ordem geral, e indefinida, 
dirigida á autoridaâe a quem competir, P.~r n~o 
constar com certeza o lugar em que ·a dthgenCia 
se haja de fazer, conhecend'O-se só a ProVIncia , 
devêra v. Ex. então enviar essa ordem ao Presi· 
dente da Provincia com officio seu, exigindo fazer
lhe dar direcção e cumprimento conveniente por 
bem do serviço nacional , até que a Assembléa 
Geral, a quem este objecto deve ser presente, por. 
depender de interpretação da Lei, estabeleça uma 
regra invariavel para o futuro, que evite a reno
vação de taes contestações. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em ~5 de Ma·rço de 
1834.-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Sr. Visconde do Congonhas de Campo. 

-···-



N. 1U.-GUERI\A.-EM 18 DE 1\IARÇO DE 183l, 

Manda pôr em pratica os signaes de tiro de peça e fogachos 
para cunuuunicação das novidades urgentes . 

. 111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio que v. 
l~x. me dirigio hontem, incluindo outro do Com
mandant~ da Fortaleza de Santa Cruz, tenho a dizer 
que, não traballumdo já de noite os telegraphos , 
é pr_eciso que sejão postos em pra~ica os s1gn~~s 
de tiro de peça e fogachos que d antes se faztao 
para commumcação das novidades occurrentes. O 
{\ue V. :t:x. partieipará ao mencionado Com man
( ante para sua intelligencia c cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Par,o em 18 de 1\larr,o 
de 183L-AntéJ'O José Fet•rcii·á de B1·ito .-Sr. 1\lâ ... 
noel da Fonseca Lima c Silvu. 

N. H5.-IMPERIO.-EM 18 DE 1\IARÇO DE 183í. 

Ao Dircctor do Curso Jurídico de S. raulo, para gue annual~ 
mente informe sobre o resultado dos trabalhos do anuo le
ctivo. 

A Regencia em Nome do Imperador Ha por bem 
que Vm. envie quanto antes a esta Secretaria de 
.Estado uma relação nos termos do modelo junto, 
declarando o numero de estudantes que no anno 
p~oximo findo se matricu~á.rão em cada um dos 
annos do Carso Iuridico dessa Cidade, os que forão 
simpliciter ou plenamente approvados, os premiados 
os formados, os doutorados, os reprovados, e final
tnente os que deixárão de fazer acto, ou perdêrão 
o anno; ficando Vtn. na intelligenda de que igual 
remessa deverá ter lugar annualmente e logo depois 
dos exames. 

Deus Guarde a Vm .-Paiacio do Rio de Ianeiro 
em 18 de 1\Iareo de 183L -Antonio Pinto Clli
chorro da Ga11ia.-Sr 9 Carlos Carneiro de Campos. 

-Do mesmo teor ao Dircctor do Curso Juridicv 
;Je Olinda. 
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N. ·116.-)L\.Rl~HA.-E~I 18 DE :\IAilÇO DE 183L 

Dechu·a ao Presidente da_Proviucia do Pará que não deve :n~mit
tir nenhum marinheiro estrangeit·o para o serviço dos navios 
de gucna, senão como volunt.ll'ios ; e da-lhe autoriz:H:ão para 
cowprar ou mandar coustrui1· no Arsenal uma ou mais barc:1s; 
c _que ordene ao respectivo Inspector que requisite destt~Ar
scnal com (\llteccdeucia os olJjcctos que fort.lfll IH'ccisos. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regeneia em Nome do Im
perador, a guern forão presentes os ofíicios, que 
V. -Ex. me dirigira com datas de 12 e 23 de De
zembro ultimo, 10, H e 12 de Janeiro deste anno, 
1\landa respond.er aos mesmos, significando-lhe, 
quanto ao de 23 de Dezembro, que nenhum mari
nheiro estrangeiro deve ser adrniltido ao serviço 
dos navios de guerra nacionacs, senão como Yo
luntario, embora seja elle do numero dos que se 
epg?jão á bordo dos cmbarca~ões mt:rcantes bra
nleu·as; e quanto ao de 1 O a e Jone1ro que, não 
sendo por ogora praticavel que vão daqui estacionai' 
nessa Província seis pequenos cmbareacões como 
V. Ex. requisita, se fará comtudo sahir deste porto, 
o mais brevemente que fôt· possível, uma para ir aJ1i 
estacionar, emquanto não fôr rendida a escuna Rio 
da Prata, e que á medida que as circumstancias 
permittirem, i1·ão outras embarcações para serem 
empregados exclusivamente no serviço da Província; 
n1as que, não obstante isso, fica V. Ex. autorizado 
pora comprar, ou mandar eonstruir no Arsenal dessa 
l)rovincia lJma ou mais barcas, na fôrma que.Jem
brára; se deste ultimo arbitrio não resultar emba
raço e prejudicial demora na construcção da fra
gata Dous de De.zernbro, que, ha annos, existe no 
estaleiro do dito Arsenal. E porquanto cumpre que 
não mais aconteça achorem-se nesse porto, como 
V. Ex. affirma, cineo emparcações, das quaes só 
estava em termos de serVIr a corveta, que o condu
zira; a mesma Regencia lhe. recommenda haja de 
empregar todo o cuidado em fazer com que o res
pectivo Inspector requisite com a precisa antici-
pação desta Seeretaria de Estado os objectos, que 
ahi se não puderem. haver, e forem necessarios 
para fornecimento das embareações de guerra ahi 
existentes ; ficando Ella certa de que para con
seguir-se o desejado fim V. Ex., além desta medida; 
lançará mão de todos o~ outros .m~ios que lhe sug
gcnr seu bom rccouheetdo palnottsnw, e zelo pelo 



serviço publieo. Por esta oc~asião Manda outrosím 
ponderar a V. Ex. que conforme ao que até agora. 
se tem p1·aticado, convem que as crnlJarcaçôes em
pregadas no serviço exclusivo dessa Província, sejào 
consideradas como pertencentes ao Arsenal della, 
e extremadas suas. rlespezas nos respectivos or
çamentos: 2. o que, pelo que diz respe1to ás outras 
emlJar·ca~i,íes, far-se,....hão todos os esforços para que 
ellas sejiío rendidas, Q mais frequentem.ente pos
sível, não só porque é .. mister para manutenção 
da disciplina e acquisição da pratica necesspria 
aos nossos jovens O!Iiciaes de Marinha, ter os vasos 
de guerra em continuado rnovimento de uns para 
ont1·os portos ; tnas mesmo para evitar gmndes 
e dispendiosos concertos nesse Arsenal; 3. o que 
para conseguir-se o prirnciro dos objectos, que 
se acabão de indicar-lhe, não parcee inutíl que 
V. Ex. tl'oque, em as occasiões que mais conve
nientes julgar, os Ofliciaes dos navios emprega
dos em o mterior da Província, por outros per
tencentes ás guarnições dos que houverem de ser 
daqui rendidos; e 4. o, finalmente, que, logo que 
prompta seja a corveta Regeneracão, ora em fa
brico no Arsenal da Bahia, irá ella substituir nma 
das corvetas, estacionadas nessa Provincia; devendo 
a mesma, logo que chegue a Regeneração, regressar 
para esse porto. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro 
em 18 de Março de 183í.- Joaquirn José Roclrir;ttes 
'Por1"es.-Sr. Presidente da Provincia do Pará . 

...... 
N. H7.-FAZE~DA.-EM 22 DE 1\IARÇO DE 1834. 

Explicando e .additando outras d_isposições do Regulamento das 
.l\lcsas de Diversas Rendas Nacwuacs de 26 de 1\larço de 1833. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal o seguinte: 1. o que a 
disposição do art. 4. 0 § 6. 0 do Regulamento da Mesa 
de Diversas Hendas Nacionacs de 26 de l\Iart,;o do 
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anno passado, sobre não se abater tara do algodiío, 
se deve entender quando as sacas forem de tecido 
do mesmo genero ; 2. • que a disposição do art. 44 
~ 8.0 seja extensiva a moeda de prata e ouro na
cional e estrangeira que se exportar para os portos 
do Imperio; 3. o que a ascripturação do Dizimo do 
café se faça conforme o modelo incluso. O que par·
ticipa ao Inspector da T.heso':lraria da P~oVIncia de 
S. Paulo para sua intelhgenma e execuçao. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Março de 
~331:.-Candido José de Araujo Viana. 

N. H8. ---1\JARI~HA.- E~I 24 DE MARÇO DE 1834. 

O Cirurgião-mór da Armada não está autoriz:ado para dar qui
tações á encarregados da .Fazenda Nacional. 

A~ vista da informaç.ão, que sobre o requerimento 
do 1.° Cirurgião do Numero da Armada José dos 
Santos J>into, deu o Contador da Marinha, e acom
panhou o seu officio de 20 do corrente, tenho de 
signi(icar-lhe que, não sendo o Cil·urgião-mór da 
dita Armada autorizado para dar quitações á encar
regados da Fazenda Nacwnal contra o expresso no 
art. 13 do Capitulo 5. o do Regulamento, que baixou 
com o Decreto de 13 de Janeiro ultimo, não póde o 
supplicante ser pago das suas gratificações, nem 
estar !ivre de responsabilidade dos objectos, de 
que fora encarregado a bordo da fragata Bahiana 
e~quanto pelos meios competentes se não mostrar 
qmte com a mesma Fazenda. 

Deus Quarde a Vm.-paço em 24. de Março de 1834. 
-JoaquHn José Rodrzgues Torres.-Sr. João José 
Dias ~amargo. 

.. ... 



N. 119.-JUSTIÇA.-E~I 2~ DE MARÇO DE 183L 

Detm·mina o desarmamento de dous Guard.as Nacionacs por 
pertua·badores da ordem publica, e de todos os outros, que 
estcjão nas mesmas circumstandas. 

Constando á Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II gue os Guardas Nacionaes 
Joaquim Antonio Camarmha, da 5.3 Companhia do 
3.• Batalhão, e Gabriel Pinto de Almeida, da 6.a Cmn· 
panhia do 4. o Batalhão; desde ha muito conhecidos 
como perturbadores da ordem publica, continuão 
nas suas manobras criminosas para illudirem indi
viduo5 incautos da briosa Guarda Nacional, e an
gariai-os para os seus detestaveis fins; Determina a 
mesma Regencia que Vm. passe immediatamente a 
desarmai-os, ficantio autrosim Vm. autorizado para 
tomar a mesma medida a respeito de quaesquer 
outros indivíduos, de crue tenfta provas de prati
carem tão condemnaveis actos, que é do rigoroso 
dever do Governo prevenir para manter c sustentar 
a tranquillidade publica. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 21. de Março de ·f 831. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.'-Sr. Com· 
n1andante Superior interino da Guarda Nacional. 

-·· 
N. f20.-MARINHA.-EM 2~ DE MARÇO DE 183i. 

Declara que só gozão de rações os Emgregados que residem 
no Hospital da Mario a. 

Respondendo ao officio de 20 do corrente, que' 
Vm. me dirigira com a informação dada pelo Con
tador da ~Iarinha, sobre os officios do Dtrector do 
Hospital da Marinha, e do respectivo Escrivão; tenho 
de significar-lhe gue só gozão de rações os Em
pregados que residem no dito Hospital ; e que á cerca 
dos esclarecimentos pedidos pero dito Director e 
Esc.rivão, cumpre seguir-se o que na citad~ infor~~
ção aponta o mesmo Contador,. com CUJa optnmo 
a Regeneia em Nome do Imperador se conforma~ 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 24 de Março de 1834. 
-Joaqui1n José Rodr·igucs 1brres.-Sr. João José 
Dias Camargo. 

• •• 
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N. HH .- GUEHRA.- El\1 2G DE 1\IARÇO DE 1834. 

Approva a proposta que fez o ])irector do Arsenal de Guerra 
· sobre as tripolaçõcs ilos, escalcres em serviço das Fortalezas. 

Parecendo-me conveniente a proposta que Ym. me 
dirigio no seu oflicio de 2f do corrente, para que 
haja no _Arsenal .de Guerra um livro de matric~la 
para a tr1polat_:ão da gente dos escaleres do serviço 
das Fortalezas, e que se passem resalvas mensal
rnente, porém por esse Arsenal: tenho de commu
nicar a Vm. que ·ponha em pratica a referida pro
posta, e estabeleça o que julgar a proposito para 
regular a melhor ordem nas ditas tripolações. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 26 de Março de 
~834.- Anléro .losé Ferreira de Brito.- Sr. José de 
Vasconcellos Menezes de Drumond. 

-·-
N. ·122.-JUSTIÇA.-E~I 29 DE 1\IARÇO DE 1834. 

Declara os effeitos da pronuncia relativamente aos membros 
da Camat'a 1\Iunicipal, e aos do Conselho do Governo. 

111m. e Exm. Sr. -A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pearo li, a quem. foi:pre
sente os oflicios de V. Ex. datados de 22 e 25 de Fe
vereiro passado, c.ommunicando que, tendo sido 
pronunciados pelo Juiz de Paz á prisão e livramento 
os Vereadores da Camara Municipal da Villa de Ma
ceió, por netos praticados no exercício de suas func
ções , e depois postos em liberdade por uma ordem 
de habeas-corp~ expedida pelo Jutz Municipal, e 
iNterino de Diréito, o r.onse1flo do Governo defibe
rára que e1les continuassem no exercido de suas 
funcções, fundado na disposição do art. 8. 0 § 2. 0 da 
Constituição , que só suspende o gozo dos direitos 
politicos de cidadão brasileiro por sentença condem
natoria á prisão, ou degredo, emquanto durarem 
os seus efleitos, não ob3tante o art. 165 § 2.0 do Co
digo do Processo Criminn 1, por entPnder que elle se 
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refere a empregados publicos dfJ uma classe diffe-
rente da em que se suppõe os membros das Camaras, 
e pedindo ao mesmo tempo esclarecimentos sobre 
este objecto, á vista da discrepancia de opiniões 
que tem encontrado sobre a decisão do Conselho , 
para servir tambem de regra a este; que deliberára 
Igualmente que um Conselheiro, que se acha pro.;;; 
nunciado, continue no exercício de seu lugar; Manda 
declarar a V. Ex. que os Vereadores referidos não 
podem exercer este cargo, emquanto não forem ab
solvidos por sentença do delicto por que forão pro
nunc.íados, porque, não se podendq e~les deixar de 
considerar como empregados pubhcos, responsa
veis por todos os delictos e erros de officio, que 
corumetterem no exercício e desempenho de seus 
deveres , estão sujeitos ao pracesso de responsa
bilidade, decretado iià Parte 2.a Tit. 2.° Cap. 5.11 

do Codigo do Processo Criminal, e inhibidos por 
consequencia do exercício de todas as funcções pu
blicas, quando contra elles houver pronuncia, por 
crime de responsabilidade; na conformidade do ci
tado art. 165 § 2. 0 Que a respeito, porém, dos Mem
bros do Conselho, nenhuma duvida póde haver em 
serem convocados os cidadãos para elle eleitos, não 
obstante estarem pronunciados, visto que a Lei não 
exigio nelles a qualidade , ou circumstancia de se 
acharem isentos de pronuncia, como se requer 
para poderem ser eleitores, e que no caso de que 
a pronuncia obrigue algum a prisão, sendo esta: 
promovida por autoridade eompetente; então cum
pre fazêl-o substituir pelo supplente, emquanto 
durar o impedimento. 

Deus Guarde a V. Ex.~ Pa1acio do Rio de- Janeiro 
em 29 de Março de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Província das 
Alagôas. 

. ..... 
N. 123.-JUSTIÇA.-Er.r 29 DE liARç;ODE 1834. 

Declarando que um official de· 2.3 JJinha póde ser eleito Com
mandante de um Batalhão de Guardas Nacionaes. 

IHm. e Exrn. Sr. -Foi presente á Regencia era 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II o offici~Y 

DE'CJSÕES DF. 1834. 1~ 
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que V. Ex. me . dirigi o em 11 do passado , partici
pando a nomeação de um Major do Exercito para 
Tenente Coronel do Batalhão de Guardas Nacionaes 
dessa Cidade ; e a mesma Regencia me ordena lhe 
responda que, pertencendo elle á 2 . .l Linha , e acei
tando o posto para que o ehamárão os Officiaes do 
batalhão de Guarda Nacional , que o elegêrão, deve 
subsistir a eleição. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 29 de Março de 1834.- Aureliana de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Província de 
Santa Catharina. 

.. ... 
N. 12L-MARINHA.- EM 29 DE MARÇO DE 1834. 

Recommenda ao encarregado do Quartel General que todas as 
vezes que remetter á Secretaria de Estado officios que exijão 
sua informação, devem os mesmos vir logo acompanhados 
ltella. 

Restituo a Vm. os dous officios do Commandante e 
do Cirurgião da fragataBahiana,, que acompanhárão 
o seu de 26 do corrente, para que haja de informar 
sobre o offerecimento que faz. o mesmo CirurO'ião 
de encarregar-se da respectiva botica pela gratili'ea
ção de dez mil réis mensaes ; ficando na intelligencia 
de que todas as vezes que remetter a esta Secretaria 
de Estado off!cios, que e:tijão sua informação, devem 
os mesmos vir logo acompanhados de lia. 

Deus Guard_e a Vm.- Paç.o em 29 de Março de 
1834.- Joaqu~rn José Rodrigues Torres.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro . 

........ 
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N • ·125.- J-USTiÇA.- EM 2 DE ABIUL DE 1834: 

}f anda que o Jui'l de Paz do fS.v Distritto da VUiâ ~de Ban·~t 
Mansa reconaao Juiz de Direito da Comarca--para eselare~l-o 
sobre as duvidas que tenha no exercicio do seu cargo. 

·Accuso recebido oofficio de Vm. de 22 de Fevereiro 
ultimo, e, á vista do seu contendo,· sou a dizer.:..Ihe 
que, aeha,rulo~e es1a Repartição acoomulada de ob
jectos de grande monta, que reclamão promptas 
providencias, não cabe no tempo responder aos que
sitos feitos por Vm., e por outros Juizes de Paz ; 
devendo recorrer ao Juiz de Direito dessa Comarca 
para lhe dar os necessarios esclarecimentos ácerca 
de taes quesitos. e de todas as Inais duvidas, que 
para o futuro lhe occorrerem, por isso que ao dito 
Juiz de Direito cumpre fazel-o, na conformidade do 
§ 9.0 do art. 46 do Codigo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.-.... Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 de Abril de 1834.- Aureliano de Sou;;a e 
Olive~ra Coutinho.- Sr. Juiz dé Pàz do 5. o >nistricto 
da Villa de S. Sebastião da Barra Mansa . 

..... 

'"' -t .! I' -"• 

Declara ao Iospector do Arsenal da Marinha' de Pernambuco 
que não ÇOUSIIlta nesse Arsenal outros empr~gados. atém dos 
que marca o art. U. do Decreto de 11 de Janmro ultimo; nem 
nas ofticinas se deve considerar os· opera rios como perma- . 
nent~s. 

Não devendo continuar a existir/nesse·Ars:enal ou
tros empregados, além do-s que marca o art. ~ 4 do 
Decreto de 4 4 de Janeiro do anno corrente, nem nas 
officinas do mesmo Arsenal continuar os operarios 
·a ser considerados como permanentes, mas só cha
mad6s á medida que delles se precisar , sendo 
despedidos logo que cesse . a necessidade do seu 
trabalho, não devendo finalmente no referido Arse
nal fazer-se obra alguma que não c-seja destinada para 
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o serviço da Reparti~ão da Marinha: Manda a He
gencia em Nome do Imperador significar isto mesmo 
a Vm. para seu devido conhecimento e execuç.ão. 

Deus Guarde. a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 de Abril de 1834.-Joaquin~ José Rod·rigÚes 
Torres.-:-Sr. Inspector do Arsenal da Marinhu de 
:Pernambuco. 

-No mesmo sentido aos Presidentes das outras; 
Províncias. 

N. 127!- ~lARINijA.- E~~ 2 DE ABIUL DE ·183-L 

:Manda riscar d~ esc~Ia e assentos respçctiyos os Oftici:,les de 
Fazenda, cujo destino se ignor·a; que a Contadoria proponha 
os Officiaes de Fazenda que devem ser reformados, c os que 
em seu lugar devem ser promovittos, não excedendo a 24, e 
os extraordinarios a 68; e finalmente dá outras providencias a 
este respeito. 

A Regencia em Nome do Imperador, sendo-lhe 
presente o seu officio de 12 do mez proximo findo, a 
que acompanhou o do Contador da Marinha, infor
mando quantos Commissarios e Escrivães do nu
mero, e extraordinarios, e Dispenseiros julga precisos 
para o serviço da Armada; Ha por bem: 1. o que sejão 
riscados da escala e dos assentos respectivos os 65 
Commissarios, e Escrivães extraordinarios, e Dis
penseiros, cujo destino se ignora; 2. 0 que a Conta
dGria da Marinha proponha os Officiaes de Fazenda 
que devem ser reformados, e os que ern seu lugar 
devem ser promovidos, nilo excedendo os do numero 
a ~4-, isto é, 6 Commissarios de náo, 6 ditos de fra..
gata, 6 Escrivães de náo e 6 ditos de fragata; e os 
extraordinarios, a 1~ Commissarios, 24- Escrivães e 
32 Dispenseiros , que o referido Contador indica 
naquella informação; 3.n, finalmente, que em náos, 
fragatas, corvetas, brigues-barcas, e brigues, em..,. 
b~rquem Commissarios c Escrivães, e em todos os 
.mais navios Dispenseiros e Escrivàcs, á cxcep~ão, 
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todavia, dos paquetes e transportes, onde cumptê 
que os Pilotos façào as vezes de Escrivães. O Lllie 
participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Pa~o em 2 de Abril de 1834. 
-Joaquim J o~é Roclr·igues'' Torres. - Sr. João José 
Dias Camargo. 

. ..... 

N. 1~8.-JUSTII,:A.-E~l 3 DE ABlUL DE ~83L 

Declara tlUC, impedido o Chefe de Legião c concorrendo par:). 
esse commando o ~Iajor de Legião com outros Majo1·es, deve 
aquelle ser prefer"iüo. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro li o officio que 
V. Ex. m~t dirigio em data de 6 do passado, acompa
nhando não só a representação que lhe dirigio o Co
ronel Chefe da Legiüo de Guardas Naeionaes do 1\lu
nicipio de S. João d'El-Rei, consultando se o Major 
de Legião póde entrar em concurrencia com outros 
Majores Commandantes de Batalhões, para tomar 
conta do Commando da Legião no caso de ser mais 
antigo do que elles, GOmo a resposta por V. Ex. dada 
sobre o Inesmo objecto ; e de ordem da mesma Re
geneia, tenho ele responder a V. Ex., que sendo o 
Coronel Chefe de Legião, e o Major· della da nomea
ção do Governo na Côrte, e dos Presidentes em Con
selho nas demais Províncias, é mais uma razão para 
que o Major substitua ao Chefe na falta de Tenentes 
Coroneis, por isso que é pessoa da confiança do 
mesmo Governo, e Presidentes, em consequencia do 
que não se pó de conformar com a opinião de V. Ex. , 
quando, consideranclo""'o em simples Commissão, o 
exclue do referido comrnando. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro 
em 3 de Abril de 1834. -Aureliano de Souza c Oli
veira Coutinho. - Sr. Presidente da l)rovineia de 
Minas Geraes. 
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Ikclara que póde alistar na Gnal'da Policial os que est:to 
ql.,laliticados na Guarda Nacional. 

A R13gencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Manda participar a Vm., em resposta ao seu 
officio de ~6 do mez passado, que póde empregar os 
cidadãos, que se ofrereccrem para a Guarda Polieinl, 
que tem de orgnniznr no seu .Município, ainda quo 
estejão alistados no servi<_;o dn Gunnln Nucional, visto 
que a Lei o não prohibo, e ser mesmo conveniente 
que a Guarda Policial seja eomposta de cidndãos, que 
tenl1ão que perder, c nüo ele vadios. 

Deus Guarde a Vm . ...,.-Pnlncio do l\io do Jnnciro em 
3 de ALril de '1834. -Aureliano ele Souza e Olt'veú'a 
Coutinho. - Sr. Juiz de Pnz Supplente do Paly du 
Alferes. 

N. ·130.-GUEHHA.-E~I 3 DE ABlUL DE 1~J4. 

Ordenando que se envie a esta Secretaria de Estado a cotlla da 
polvora que de tres em tres mczes se tiver vendido á H.eparLiçao 
da Marinha. 

No fim de cada trimestre Vm. enviará a esta Secre
taria de Estado a conta da polvora, que durante o 
mesmo se tiver vendido á Bepartição da Marinha, 
para se exigir della o pagamento. 

Deus Guarde a Vm.--Paço em 3 do Abril de 1834.
Antéro José Ferreü·a de Brito.-Sr. José de Vascon
cellos Menezes de Drurnmond. 
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N. 131. -JUSTIÇA.- E~l 4 DE ABRIL DE ·1834. 

Declara ao Pt·omotor Publico de Vassouras que deve aceitar 
o cargo de .luiz de Paz, por ser de eleição popular, e, findo o 
anno do seu exercício; tornar ao de l1romotor. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigio, no qual 
expunlta que, achando· se no exercido elo Jugar de 
Promotor Publico dessa Villa, fôra eleito Juiz de Paz, 
c que devendo sómente aceitar um dos referidos lu
gares escolhia aquelle; Manda a Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro II declarar-lhe 
que, visto se,r o lugar de Juiz d~ Paz de eleição p_o
pular, convem que Vm. o acCJte com preferenc1a, 
pois do contrario seria oppor-se á vontade dos cida
dãos, que o eJegêrão, confiados certamente no seu. 
zelo e patriotismo; e que, logo qua se finalise o anno 
de seu exercício, entrará então no de Promotor, que 
servirá no seu impedimento o cidadão, que fôr no
meado interinamente peJa Camara Municipal, a quem 
Vm. fará a devida participação, para que assim se 
observe. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
4. de Abril de 1834.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Bernardo Caetano de Freitas, Promo'"" 
tor Publico da Villa de Vassouras. 

····· .. 
N. 132.-JUSTIÇA.- EM 4 DE ABRIL DE 1834. 

Sobre os inconvenientes de dispensar os ernpregadüs publicos der 
serviço da Guarda Nacional. 

Illm. e Exm. Sr. - Accusando recebido o Aviso de 
V. Ex. 1 datado de 2 do corrente, em que solicita a 
expedi~ão de ordem, para que reverta em favor do 
2. o Escripturario da Thesouraria desta Província An
tonio José Gonçalves Villela, Guarda Nacional da 
1.a Companhia do 1.0 Batalhão, que se acha exercendo· 
presentemente o lugar de Escrivão da Thesouraria 
dos Ordenados, a dispensa de todo o serviço da 
Guarda Nacional que havia concedido a João de Oli
veira, da 2.a Companhia do 5. 0 Batalhão, por estar 
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então servindo aquclle emprego; permitta-me V. Ex. 
que lhe pondere o quanto semelhantes dispensas 
concorrem para difficultar cada vez rnais o serviço, a 
que a dita Guarda está hoje sujeita por falta da 1.a 
l.inha para a guarnição da Cidade. · 

Em verdade o Gua'rda Nacional, que vive do jornal 
elo seu officio, ou do seu pequeno negocio, vendo 
dispensado de todo o serviço o empregado public?, 
que recebe ordenados da Nação, presta-se de mao 
grado a fazêl-o, tanto mais porque tão grande nu
mero de dispensas faz com que sobre elle recaia com 
menos espaço nova guarda ou ronda, que viria a 
fazer mais tarde se tocnsse a todos. E nem se diga 
que o empregado é de absoluta necessidade na suare
parti cão, pois é sabido que quando por incommodo, 
ou dêsenfado, deixüo muitos de ir aos empregos, um 
ou outro dia; ha sempre quem os substitua, sem que 
padeça o serviço publico; e se o negociante on ar
tista a quem toca uma guarda, ou ronda, e que a não 
póde fazer por qualquer inconveniente, troca o ser
viço com outro Guarda, ou lhe paga para que o faça 
em seu lugar, não vejo razão nem justiça, para que o 
empregado publico deixe de fazer outro tanto. Como 
primeiro f'unccionario responsavel pela segurança e 
tranquillidade publica, e por consequencia obrigado 
a remover quaesquer inconvenientes; que impossi
bilitem, ou difficultem a sua manutenção, cumpre-me 
levar estas considerações ao conhecimento de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 4 de Abril de 4834. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.-Sr. Can
dido José de Araujo Viana .. 

íii ••• íÍ. 

N. ~33.-MARINHA.-E~I 4 DE ABRIL DE 1834-. 

Os Cammand:mtes dos navios da Armada, que navegarem com 
chronometro pertencente á Academia da Marinha, logo que 
entrem neste porto o devem :promptamente entregar na mesma 
Academia, indicando qual fOI a sua marcha, durante a viagem, 
e a ditferença que achárão entre a longitude dada pelo chro
nometro, e a calculada pela distancia do"s astros. 

A' vista do que em officio de hontem representára 
o Commandante interino da Companhia dos Guardas 
Marinhas, Determina a Regf:mcia em Nome do Jm-



pt:ttldor que Ym. expeça as ordens nceessarins ~ 
para que os Com mandantes dos navios da Armada, 
·que navegaren1 cont ebronometro P'ertencente a. 
Academia da Marinha, logo que el'ltrem. neste porto~ 
(} fação l'romptamente entregar na mesína Aca
demia, indicando qual foi. a suá marcha, durante a 
viagem, e a differença quo acharão'. entre a longi
tude, dada pelo .chronometro, e a calcuhtd:a pela 
distancia dos astros. 

Deus Guardé a Vrn.-- P.a~o em .t de Alwi.l (le t83L 
~lpaqtdm José Rodrigues 'l'orJ?es .-Sr. lfrnneisco 
H1l.nano <le Ci:tslro. 

:\I:tnda cxccnLar a Lei ácc1~ca da, pratica seguida ~lc compeus:1r 
:!los Corrunssarigs dos navios ua Armada. as faltas -de al"uus 
generos pelo accrcscimo de outt·os. 

Sendo presente. á Regcneia em N<3t1W do Im
perador, com o seu oílicto de 2. do corrente, a re
presentação t\m que. o Contador da :Marinha ped(~ 
oesclarecfmentos sobre· d~tet ou não continu-<tt a 
compensar aos Com.missários dqs ntiviós da :\,rrnada 
as faltas de alguns gen.eros pelo accrescltno de 
.outros, com.0 tem. sido pratica nest~ Côrte desde 
·1808; Manda significar tJ Vm., para sua inteHigencia 
e para o fazer .constar ao mesmo CotHad.or, que deve 
:executar-se a Lei, não obstante a pratica em {!On
trali.o, que não póde certamente deixar de ser con
siderada abusiva~ 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 de Abril de 1834. 
-Joaquim José Rodrigues Torres. -~Sr. João José 
Dias Camnrgo. 

---
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N. ~35.--FAZENDA.-E~I ~O DE ABRIL DE 1834. 

Sobre os direitos dos provimentos de beneficios ecclesiasticos. 

Cnndido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
bunal do, Th,esouro Publico Nacional; ern conformi
dade de delibeN!Ção. tomada em se~são do Tribunal, 
de accordo com o 'parecer do Conselheiro Procurador 
Fiscal, responde ao officio do Inspector da Thesou
raria da Província de Minas Geraes de 22 de Feve
reiro ultimo: 1. o que, na fórma do Regimento da 
Chancellaria das tres Ordens Militares, os Parochos 
collados pagão unicamente de direitos de Chancel
laria, no acto de por ella transitarem suas cartas de 
apresentação, einco por cent~ do que importão em 
um anno as eongruas e lotaçoes de suas respectivas 
Igrejas , não pagando os encommendados direito 
algum, porque as Provisões dos Bispos e outras 
autoridades ecclesiasticas, em virtude das quaes 
exercem suas funcções, não fazem transito, e .en1 
de\las trata o citado Regimf:'nto; 2.0 que antes da 
Lei de 8-de Outubro de 1833 as ditas cartas pagavão 
a taxa do sello estabelecida no art. 1 B da Lei de 27 
de Abril de 1802; mas tendo este artigo sido suppri
mido nas Instrucções de 1 [f de Novembro de 1833, e 
na respectiva tabella, d'ora em diante devem pagar 
a taxa 1ndicada no art. 17 das mesmas Instrucções; 
e 3.0 que se vãó dar as necessariasprovidencias para 
se proceder á lotação dos beneficiOs ecclesiasticos, 
a fim de por ella serem cobrados os direitos do seu 
provimento. ' 

Thesouro Pdlblico Nacional em 10 de Abril ue 183~. 
-Candido 1 os é de ArauJo Viana. 

-f', 

-···-
N. 136.-'f!JUERRA·.-EM H DE ABRIL DE 1834. 

Autoriza o Director do Arsenal de Guerra a tlemittir e admittir 
os Patrões e tripolações dos escaleres das Fortalezas. 

Mande Vm. despedir o Patrão do escale r de ser
viço da Fortaleza de Villegaignon, ficando Vm. na 
iotelligPnr.in dr assim o praticar, sPrnprr qur o julgar 
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, .unveniente, e sem dependencia de ordem desta 
~:1ecretaria de Estado, a respeito de todos os outros. 
"Patrões e tripolação dos escalares sujeitos a esse 
.Arsenal de Guerra, admittindo ·pela mesma fórma 
outros em seu rugar, com tanto que prefira sempre 
homens livres a escravos, e não consmta neste ser
viço escravo algum de pessoa emprêgada nos dito• 
esca.leres. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 11 de Abril de 183~. 
··--An.téro José Ferreira de Brito.-Sr. José deVas
concellos Menezes de Drummond. 

N. ·t 37 .-JUSTl~:A .-EJI ~12 DE ABRIL DE i 8iH. 

Declara como deve ser executado o art. 2~2 do Codigo do 
Processo Criminal. 

Constando ao Governo Imperial que Vm. e o outro 
Juiz de Direito, que ·tem presídide o Conselho de 
.Jurados nesta Côrte, divergem na interpreta~ão do 
art. 24.2 do Codigo do Processo , guanto á formação 
do lury. de accusação, resultando dissQ que cada 
mudos dous Juizes procede a organizai--o ae fórma 
diversa, e convindo regular um· negocio de tanta 
n~ onta, para que seja uniforme a pt·a~e em todos os 
negocias: Manda a Regencia em N'bme do Impe
:r~\dor declarar a Vm., em conformidade do art. 102 
§ ·12 da Constituição do Imperio, que, em quanto a 
Atisembléa Geral Legislativa não interpretar o artigo 
em questão, Ha por bem prefixar a intelligencia de • 
dever-se para cada sessão diaria eleger o primeiro 
Conselho, não ficando este fixo para toda a sessão 
Judiciaria, como Vm. opinava, por ser esta a intel
ligencia a mais geralmente. recebida, e que mais se 
eonforma com a indole da Instituição, que prin
cipalmente quiz evitar a certe~a dos Juizes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 12 de Abrilde 1834. 
-Atireliano de Souza~ Oliveira Coutinho. Sr. Juiz, 
rle Direito Chefe de Policia. 

····-
. ~: 
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Declara que· só ao: J.u,r:y. e o~ ao Juiz de Itil·ci•to compete sus
Lcntar oti I-efornr.H'· :t pt:OoJlrnrreia <tecretwa (;Oil~ra e.mpregados 
uão priViJe~k\dos.· · ' • 

Il~f.U· e~ E!~·-. ~~·-T~nqo e~ yista.? .oflíci9 ~l)l que 
o JtHz l\funiClí\â1 ·da VIl la de Maee:ro me dtr\giO em 
data de 18 de Ontubro do anoo passado r acom
~a,nl;lando ppr eertidã.o o pr-Dces.so peln qual Q Juiz 
de Jlaz da me.s·ma Vilkl summariou a .res~ctiva ca~ 
.mara .Municipal, a 1~esposta do sobredito Juiz. de Paz r 
e a informação de V. Ex. de 3·1 de Janeiro ullimo ~ 
c sem opinar sobre a justiça ou injustiça,, eom que 
forão pronunciados afguns Vereado-res da referida 
eamara, por ser da privativa competencia do Poder 
Judiciat'to o seu conhecimento, i.lcvo tão sümentu 
declarar a V. Ex. r para o fazer constar ao sobredito 
Juiz 1\fu:»ici:pal, que a negativa do Juiz de Paz ao 
cumprimcn\o do seu despacho de despronunci:.1, 
proferido na qualidade flc Jujz de Direito interino,. 
é fundada por ser ordenada essa f.leS[}ronuncia 
iiie·&almentc, e-m consequeneia da sua ineompctcncia 
e fatta de jurisdic~ão :-por quanto clafla a pronuncia, 
bem ou n.~al tu.ooada" em processO' de responsa-
biliç~~de ~e ernp..:egaoos não P:Fivife:giados,. s& d.elJtlr 
póde conhecer·,. plU'a sustentai-a,. ou revoga l-a o· 
respe~tivo J:{lry, lla C'Oniormida~e das disposiçõqs 
dos arts. 172, 173 e 29:7 do Çod1g,o do Processo Cn
minal, e ain,d(l que parn o Juiz de. Direito tambern 
pü~~ssem ~eco~r~r ~ pronunciad<JS,. po.r terem sido 
oh:~.wad,os· a. pns~o,. conforme o dt-sposto;no art. 29t 
dá J!Bfet;~do Ço8igo:T não er[t eo·mfudo da a:Uribuiçã() 
e cómpetencia do reJ;eri'do Juiz conhecer e decidir 
de JÚ<}i~ q\l_e d_p&se :.;"e~tricto p:onto da prisão; podendet 
julgw. ·que no.O d~~ião s.cr J?l~esos. os pr.onuneiad9s. 
:sem COJJl~U_d;o altera( OS ffiiUS effmt(}S 'da r~ronuncw, 
tlc qu.e outra autorid;a_de havia. j.ulgar~ 

D.eus Gum'de a V . .E.x.-Palacio do Rio de Janeiru 
mn u. de AbrH de 1834 .• - Aureliano de Souza c 
Oliveira Coutinhó.-Sr. Presidente da Provinda ela.~, 
Alagóas. · · 
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Declara como deve ser executado o art. 2\H do Codigo do 
, Processo. Criminal. 

c 

Expondo Vm. no sou offieio do 29 de Novembro 
do anno passado a duvida e.m que_ se acha sobre 
o cumprimento do recurso detennióado no art. 29-í
do Codigo do Processú Criminal: Manda a Regencia 
em Nome d:o Imperador o Senhor Dom Pedro li de
clarar a Vm. que, conforme a disposição do mesmo 
art. 29í do referido Codigo, litteralmente interpre
tado e entendido, em co,nformidade com o sys.\ema 
cstabeleddo pelas disposições de outros artigo.s an
teriores, ao Juiz. de Direito, no caso de reclirso de 
que trata o referido artigo, sómentc compete exa
mina r c decidir, se, salva a declaração da proccdencia 
da denuncia, tinha ou não lugar o ser obrigado o de· 
linqucntc ú prisão; porque o conhecer da justiça da 
pronuncia ou da sobredita declaração da procc
dencia da queixa, ou denuncia, p-ertence, ou aos 
Jurados pelas fórmas estabelecidas nos arts. 171 , 
1172, 228, 229, 231, 2.V2 e seguintes, a respeito dos 
crimes ordinarios, c d~ responsabilidade de empre
gados não privilegiados, 0\1 ás Relações, pela fórma 
indjeada nos arts. 167 e 168, a respeito dos crimes 
de respõnsabibidade dos privilegiados. 

Deus Guarde a Vm.-P(}.lacio do Rio de Juneiro em 
14 de Abril de ~t 834.-Aureliano de Sou~a e Oliveira 
Goutinho . .;_Sr. Juiz de Direito da 3.a Comarca da Pro
vinciú de S. Paulo. 

--
N. 440.-JUSTIÇA.-E3I 14 DE AB,Rll,. DE 1834. 

Declara que os Es.crivãcs rlo~ Juizes de Jlaz não forão privados 
das attribuiçõcs, que as l.(~is anteriot·es ao Codigo do Pro
cesso f.riminal lhes davão em mater·ia civcl. 

:\ ,-j:c;ta de sua re~posln tlc !) de Dezembro du atlllo 
na:-;~~du, dada sohn~ o l'f't{llt'l'itncntt') de queixa que 
"Unt•·:, Vm. fez Jpsí' FenTll'i.~ tli! Si!v;•, E:·d~rhüo dt~ 
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Juizo de Paz do 2. o districto da l{reguezia de S. Gon
çalo: Manda a Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11 declarar a Vm. que foi deferida 
a representação do mencionado Escrivão do Juizo 
de Paz por ser justa, e bem fundada a queixa, pois 
que o Codigo do Processo Criminal, quando marca as 
attribuições especiaes dos Escrilães do Juizo de Paz 
em ma teria crime, os não priva daquellas, _que :ern 
ma teria civellhes compete pela legislação anterior~ 
e entre as quaes se comprehende a de lavrarem as 
escripturas, pela expressa disposições do art. 1.0 da 
Lei de 30 de Outubro de 1830. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Abril de 1834.-· 
A.ureliano de Sou::a e Oltveira Coutinho.-Sr. Jub 
Municipal da Villa Real da Praia Grande. 

N. 14t . - BIPERIO .- E~l i 4 DE ABRIL DE 1834. 

A gratificação de Secretario dos Cursos Jurídicos compete a,y 
Lente mais antigo presente e em exercicfõ.. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo o Conselheiro Director 
do Curso Jurídico de Olinda representado em officin 
de 7 de Fevereiro sobre a duvida opposta na The·· 
souraria da Província ao pagamento requerido pel , 
Dr. Antonio José Coelho, e relativo á gratificação qw· 
lhe eompetia pelo tempo que servio de Secretarw · 
Houve a Regencia em Nome do Imperador por bet~ ~ 
declarar que a gratificação. de Secretario pertence a· 
Lente ma1s antigo que esttver presente, e em exer· 
cicio. O que, de ordem da mesma Regencia, parti · 
cipo a V. Ex., a fim de que se digne de expedir nesta 
conformidade os convenientes esclarecimentos en 1 

solução á duvida suscitada. 
Deus Guarrle a V. Ex.-Paço em t 4 de Abril de 183, 

-Antonw Pinto Chichorro da Garna.-Sr. Candic,, 
José de Araujo Yiana. 

-···-
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~. 142.-GUERRA .-E.u H· DE ABRIL DE 183L 

'itanda abonar aos Guardas da Academia ~Iilitar os seus vend
mentos quando fallarem ao serviço da Academia por motivo 
de serviço cívico militar. 

Em resposta ao que V. S. representou no seu 
officio n.o 83, ácerca do deverem ou não ser abo
nados dos seus vencimentos os Guardas da Academia 
\!ilitar êla Côrte nos dias em que não comparecerem 
na mesrnll Academia por se acharem em serviço, 
•.·orno Guardas Nacionaes; tenho de communicar a 
V. S., que devem ser abonados taes indivíduos quando 
1:lltarem ao serviç.o da Academia por mottvo de 
:-~erviço civico militar. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em u. de Abril de 183L 
/tntél-·o José F'erreira de J}?·ito.-Sr. Haymundo José 
í 11 Cunha Mattos. 

-·-
N. U,3.-JUSTIÇA.-Eu ·15 DE ABRIL DE 1834. 

i~t:clara que ao Poder Judiciario e ao Legislativo compete re
solver sobre o patrim&nio da Igreja de S. Pedro dos Clerigos 
da Cidade do Recife. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Im
perador, a Quen1 foi presente o officio de V. Ex. 
(ie 27 de Fevereiro ultimo, acompanhando a infor
mação do Bispo Diocesano, sobre o requerimento 
do Provedor e mais Irmãos Mesarios da Confraria 
e~·ecta na Igreja de S. Pedro dos Clerigos da Cidade 
il o Recife, em que pedem a confirmação do patri
HlOnio da referida Igreja, de que está de posse desde 
tempo immemorial, não Houve por bem annuir á 
pretencão dos supplicantes; porquanto a allegação, 
que fazem, está Inteiramente discorde da antiquis
sima legislação, que prohibe ás Corporações de mão 
1rorta a acquisiçao, e retenção de bens de raiz, c 

1 l ue está actualmente vigorando em virtude da Lei de 
2n de Outubro de 1823; e a pretenção, fJUC não tem 
u apoio do Alvarfl rln 20 dP Julho f!p, '1791, só f:no-
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ravél ás Conl'rarias do Santíssimo Sacl'ameuto . foi 
illegalmente dirigido ao Poder Executivo que 'nem 
póde dispensar na Lei 1 nem intrometter-~e em ne
gocio já affecto ao Poder Judiciario; devendo por 
isso os supplicantes recorrer á Assembléa Geral 
Legislativa. O que V. Ex. lhes fará constar. 

Deus Guard~ a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 15 d~ A.btll de 1834.- Artreliano de Souza e 
Oliveii'a Coutinho.-Sr. Preshlente da Provincia de 
Pernambuco. 

N. 1 H .. - JUSTCÇ.\.- Ei\1 ·1 ij llE .\llfiJL UE 18:~4·. 

Declara que é iacompativel o emprego tle Juíz )lunicipal com 
outro de Fazenda; que o Conselheiro do Governo, não ob
stante estar pronunciado emquanto se achar solto, deve ser 
convocado para os trabalhos do Conselho; que o Conselheiro 
do Governo, ainda sendo Esct·ivão <los Anditot·ios como o de 
que se trata, não pôde tamhem exercer o cat·go de Vcl'c:-~dor 
da Camara ~IunicipaL 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta aos quatro quesitos 
que V. Ex. propõe no seu oflicio de 2:2 de Fevereiro 
deste anno, sobre as duvidas suscitadas pela Camara 
Municipal dessa. Cidade, l\landa a Regencia em Nome 
do Imperador o Senhot· Dom Pedro 11 declarar a 
V. Ex.: i .• que o Cidadão José Theodoro de Souza 
não póde exercer o emprego de Juiz Municipal in
terino, p'ela mesma razão que não poderia exercer 
esse empre~o como effectiyo; isto é, po! ser actual 
empregado ua Fazenda, e nao ser compatlvel a accu
mulac;ão de dous empregos, eujas attribuições não 
é possível desempenhar conjunctamente de uma. 
maneita conveniente ao serviço nacional, e bem das 
partes, tlpezar do que. em contrario. V. Ex. suppõ~, 
attehdendo-se á quantidade e qualidade das attn
buições dadas pelo art. 35 do Codigo do Processo 
Criminal aos Jmzes Municipaes; 2. o que com estt:l 
precedente declnração fica o 2. 0 quesito satisfeito; 
:l. o que o Cidadão José Fernandes Carrilho deve ser 
f~onvocado para os trabalhos do Conselho do Go
H'rno. n~o ohstnntr él pronnnrin, PffifJlHinto sr :wlwr 
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s()lto,_ ou $:eja.por não, ter sido P!~9vnçia~o-~ prisã,~, 
ou seJa por estar afiançado; e erriqnanto nao lhe for 
sus~nso .. o . exercieio dos direitos .. politicos ... por 
ai~\#\~· 9'ó;s mo,tt~'qt ~çleelâr~(tos no: ar~.·~~· ~.á.C<?n~,i
t mÇão deste. lmp:e,r\ó;. 4.. o qu~ o, I~J.e&qto C\dad~o, 
apezar,:de':·Sev eonselheiro do Governo, e Escrivão 
dos Auditorios, póde exercer tambem o emprego 
de Vtt,~ador, da Garoara Municip~l; porque l)lJ~nhuro.a 
dispQsi~(l legal lh' Q · pr.ohibe,· em quanto fôr ~~p«:
tivel a aécumulação, podepdp bem de~emp,~r QS 
deveres de todos os emp·regos. ' 

Deus Guarde a v. Ex.-Pal~lCio do Rio de Janeiro 
Pm 45 de Abril de 1834 . ..:.... Aur-eliano de Souza e 
Oliveird Coutinho. -Sr. Presidente da Provinda ao 
lho Grande do Norte. ' 

N. 14-õ.-JUSTIÇA.-EM 46 DE ABRIL DE 1834. 

r~~";clara que, abolida a I>rovedoria de Ausentes, pelo Juizo 
fie Orphãos, devem correr os negocios da mesma Provedoria, 
não havendo por isso lugar prover o officio de Escrivão de 
Ausentes. . 

Participo a Vm., para sua intelligencia, que a Re
!.'Jncia em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
:fi Houve por lu~m .inde,ferir o raqu~rimt::ntp d~ M~
r!oe1, ~~quim"Peréi:l!,· em que· pedia ~;confirmação 
t1 o oflitlO . · d·e Escr1vao da Provedoria e· Cagellas 
dessá Villa, · qae tinha sido nelle provido peYó seu 
;..ntecessor, por ir de encontro com a disposição 
do art. 4. 0 da Lei de 3 de Novembr.o de 4830, que 
abolio'·a,Provedoria de :Ausentes,·e":tmandôu annexar 
ao ftíizo de (}rph&o·s,' por··õnde- 'd'évem: é'orrêr' os 
J} ego~io~ '·dá· '~e'sma. P!pvedoria, p~rte!l~e~t~s ~.r e:. 
íenda VJlla, nao extstlndo nena :Escnva.o proVtdo 
vitafíbiamênte~ ·: ,.:: '\<:' :·.: "- ' , ""''!.i!(; '· f· , .. · 

D,eus. J~·~ard.~ a ym.~P~lacio 4P; No, de J~neíro 
em 16 .de Abnl .de U~3t. 7- AJ,tret~anrr _de Souta .é 
-Yi veirda fJ ou_t.~n,~q. ~sf. !Hiz' ~#~ip;p~l . 9a fil1~ ·'.de 
; ·Jz~n e. 

'1.,., ...... ., 
:. '.CISÕES DE 1834. 
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N. 146.- MARINHA.- EM 16 DE ABRIL DE 1834. 

Declara que o livro 7.0 , de que trata o Regulamento de 9 de De
zembro de 1833{ fir-a subdividido em quatro, e que. os documentos 
que devem ser evados em conta ao Fiel do Hospital da l\lari
nha são os mencionados no art. 46 do referido Regulamento. 

Havendo-se, por Aviso desta data, . expedido ao 
Director do Hospital da Marinha, declarado ao mes
mo, não só que o livro 7. o, de que tratá o Regula ... 
mento approvado por Decreto de 9 de Dezembro de 
1833, fica, na conformidade da proposta do Contador 
da Marinha, que acompanhou o seu officio de hontem, 
subdividido ern quatro livros; mas ainda que os 
documentos, que devem ser levados em conta ao Fiel 
daquelle Hospital, são os de que faz men~~ão o art. 
46 do sobredito Regulamento; previno disso mesmo 
a Vm. para sua intelligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Abril de 183<1. 
- Joaquitn José Rodrigues Torres.- Sr. João José 
Dias Camargo. 

-···- -

N. U,7.-JUSTIÇA.-El\1 17 DE ABRIL DE ·183L 

Declara que o art. 20 da llisposição Provisoria revogou a Ord. 
Liv. 1.0 , Tit. 88 § 45; como deve proceder na arrecadação dos 
bens de ausentes; e finalmente que os recursos das sentenças 
dos Juizes de Orphãos devem ser dirigidos para as Relações. 

Sobre os esclarecimentos que Vm. pede aos tres 
quesitos contidos no seu officio de 15 de Fevereiro 
deste anno, Manda a Regencia em nome elo Impe
rador declarar a Vm., quanto ao 1. 0

: que com effeito 
~e acha revogada a Ordenação Li v. 1. o Tit. 88 § 4-5, 
com a limitação, <IUe o art. 20 da Disposição Provi
soria pôz á Jurisdicção contenciosa dos juizes dos 
Orphãos ; pertencendo depois della ás Justiças Or
dinarias o conhecimento de todas as causas, que não 
forem as especificadas no dito artigo, sem obstar 
que sejão interessados alguns menores, como auto
res, ou como ré os. Quanto ao ~.o: que, para provi-
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denciar os inconvenientes lembrados a respeito da 
nrrecada(_(ão dos bens dos ausentes, tem o meio, que 
deve pratiCar, de tomar regularmente as contas aos 
:~dministradores, ou curadores desses bens, da mes
ma sorte que lhe cumpre tomar as dos tutores, e 
·~uradores dos Orphãos; e fazer recolher ao cofre o 
liquido producto dos dit0s bens , ou seus rendi
mentos. E quanto ao 3. o finalmente: que, na con
formidade tio art. 158 da Constituição, e do art. 9. 0 

~ 6. o do Regulamento das Relaçoes, devem para 
estas dirigir-se os recursos das sentenças dos Juizes 
dos Orphãos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Abril de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Couti?zho.- Sr. Juiz dos Orphãos da Villa 
da Pomba. 

N. 148.-JUSTIÇA.-EM 17 DE ABRIL DE Hm4 . 

. · o licita providencias a respeito dos operarios do Arsenal de 
Marinha, que se tornarem suspeitos de andar armados. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo fallecido hoje o nego
r~iante desta Praça Joaquim Antonio Alves, em con
:-leq~encia de uma facada, cfue recebera. h ontem ao 
anoitecer, dada, segundo el e mesmo (hssera, por 
dm preto, que fingira atrapalhar-se com o assassi
nado; e constando que alguns operarios do Arsenal 
de Guerra delle sabem armados, e commettem seme
lhantes maleficios, vou rogar a V. Ex. se digne ex
( 1edir as mais terminantes ordens para que, no a c to 
de sahirem taes operarias, sejão apalpados os que 
parecerem suspeitos, a. fim de prevenir-se a reinci
dencia de semelhantes acontecimentos, para. o que 
tenho lambem nesta data reiterado ao Chefe de Po
licia as ordens sobre os capoeiras. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 17 de Abril de 
1834.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
:)r. Antéro José Ferreira de Brito. 

- Na mesma conformidade ao Sr. Ministro e Se
.,·retario de Estado dos Negocios da Marinha sobre o 
Arsenal de Ma.rinlw. 

... .... 
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'N. -~<.t~ • ...:..JusrrçA.-~M ~7 nk ABRIL DE '48!14. 

IY~'.n'r~vid'encja~ _a 're~pelto ~Qs pretos e ·cilpoeiras, i(ué <re_p·ois do 
ai:Untecer forem encontradós com armas ou ·emdesorâens. 

·rrenào falle_cidó _ hoje o negociante _desta praÇa, 
1o,aqpim _Antonio_ Alve,s, ein consequénCia de. uma 
fàcáãa qúe recebera hontem ao anoite·cer, dadà, 
segürido. eUe ;mesmo o dissera, por um preto ·que 
fingira alrapalhár-se com o assassinado, a Regencia 
em Nome âo Imperador o Senhor Dom Pedro TI 
Manda recommendar a Vm. a expedição das mais 
teirminantes ·drdens, _ para que desde o anoítecer 
sejãó ·apalpados os ·pretos com o maior escrupulo, 
e castigados devidamente todos os que forem en
contrados com quaesquer armas, ou instrumentos, 
bem como os capoeiras que forem achados em des
ordem. O Governo espera que Vm. dará sobre este 
objecto as mais efficazes providencias, a filn de pre
venir-se a reincidencia de taes acontecimentos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 17 de Abril de 
1834.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Sr. Juiz de Direito Chefe de Policia . 

••••• 

'N. '150.!.- JUSTIÇA.- EM 17 DE ABRIL DE ~834. 

Decla~, ·que seria submeHido ao -Poder Legislativo _a duvida 
-se compete ou nãp ao Jury conhecer das escusas de seus 
iliembros pé los Presidentes de Província. 

, Sendo Lpresentes ã Regencia em ·Nome doimpera
d6r o officio que Vm. me dirigi o em 8 de Fevereiro, 
e os documentos a que elle se refere, no qual, dando 
conta de baver começado nessa Cidade a primeira 
seSsão· do Jury no· dia 20 do mez antecedente, e de 
estarem os· seus importantissimos trabalhos a ponto 
de serem interrompidos pelas dispensas illegaes, 
que o Presidente dessa Provincia concedeu a alguns 
de seus membros, pede esclarecimentos que lhe 
sirvão de governo pàra o futuro, a respeito ae taes 
dispensas: Manda a mesma Regencia responder a 
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Vm. qúe o Conselho d'e Jurados dessa Cidade foi 
demasiadamente rigoroso na intelligencia e execução 
da Lei, deixando de reconhecer por justas as ·causas 
apresentadas a respeito dos officiaes da Secretatia e 
Ajudantes de Ordens e do Inspector da Thesouraria 
para. -~eil:are:m ~e comparecer no. Jq:ry ; porqu~ , 
adm1tttndo o Cod1go do Processo Crltn1nal, nas dis
posiÇões dos arts. 313, e 321, a aHeO'ação de ·cau:sas 
que não especifica, e que o jury póde reconhecer e 
julgar justas não só para os Jurados que faltarem ás 
sessôes e ausentarem-se dellas, mas até para recu
sarem o cargo, bem se poderia e deveria reconhecer 
e julgar para serem escusos os sobreditos empre
gados, justa a ·causa attestada ~elo Presidente da 
Prov'incia, de fazerem uma grande e prejudicial falta 
nas Repartições, a que pertencem, pelo menos os 
Officiaes da Secretaria e Inspector da Thesouraria, 
mas corno as decisões do Jury a este respeito se fun
dárão na restricta e litteral ii1terpretação do art. 23 
do sobredito Codigo, apezar de que, tratando elle, 
não dos empregados que poden1 ser escusos, mas 
sim dos que não podem ser nomeados, Benhuma 
applkação tem ao caso, que só ha de ser regulado 
e decid'ido pelo disposto nos outros artigos acima 
citados, e o que ahi aconteceu se tem verificado em 
outras Províncias, e até mesmo nesta Côrte, com 
grave damno do serviço nacional, será submettido o 
objeeto do seu citado officio ao Poder Legislativo 
para providenciar a respeito. 

Deus Guarde a Vm.- Palaeio do Rio de Janeiro em 
17 de Abril de 183L- Au/r·el-iano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Direito da Comarca de Ser
gipe. 

N 15L-GUERRA.-EM 17 DE ABRIL DE 1834. 

Circular ordenando que não venha requerimmúo tle reforma 
a 1\espach~ sem ~t~e.statlo de uma _Junta de Sautle. que tle
monstre a unposs1bllldadc do supphcante para- contmuar no 
serviço. 

ILlm. -e Exm.-Convindo que as reformas dos Offi
ciaes Milítares se· não concedão, sem que conste de 
um modo irrefragavel a impossibilidade em que se 
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achão os recorrentes de continuar o serviço, V. Ex. 
fará publicar que d'ora em diante nenhum reque
rimento para reforma será admittido a despacho 
pela Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II, sem que venha munido de attestado de 
uma Junta de Saude feita perante os Com mandantes 
da:::; Armas, aos quaes se devem diriO'ir os preten
dentes pelos Chefes dos Corpos ou classes. O que 
participo a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Abril de 1834.-Antéro José Ferreira 
de Brito. 

N. B.- Assim se officiou aos Pre~identes de Mato 
Grosso, Pará, Pernambuco, Bahia e Sul, por alli ha
verem Commandantes de armas, mas para as Pro
víncias, onde os não ha, officiou-se com as variantes 
seguintes: 

Onde se diz-de uma Junta de Saude feita perante 
os Commandantes das Armas- se esereveu- e feita 
perante V. Ex., a quem se devem dirigir os preten
dentes, etc., e tambem deste ultimo modo ao Com
mandante das Armas da Côrte. 

N. HS2.-JUSTIÇA.-EM 19 DE ABRIL DE 1834-. 

Determina que nas Comarcas em que não ha Chefe de Po
licia especial competem as attribuições desse cargo aos .Juizes 
de Direilo. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro 11, em resposta a pri
meira parte do officio de V. Ex. de 18 de Janeiro 
do corrente anno, Manda remetter a V. Ex. para 
sua intelligencia e devida execução nessa Província 
o Decreto da cópia inclusa, pelo qual Ha por hem 
declarar que nas Comarcas onde não ha Chefe de 
Policia especial, competem as· attribuições deste 
cargo aos respectivos Juizes de Direito dell[!s, P 
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quanto a segunda parte do dito officio manda a 
mesma Regencia declarar a V. Ex. que, dependendo 
de declaração do Corpo Legislativo, pois que o seu 
conteúdo importa interpretação de Lei, a elle será 
presente para decidir a respeito da accumulação 
da jurisd icção dos Juizes de Paz como cumpre. 

Deus Guarde a v. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 4 9 de Abril de 4 83-i. -Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr. Jlresidente da Província das 
Alagôas. 

N. ~153. -GUERRA.-EM 21 DE ABRIL DE 1834. 

Declara qne as Thcsourarias de Fazenda não devem pagar soldo, 
nem vantagem alguma , aos Officiaes cujo posto não esteja 
confirmado. 

Illm. e Exm. Sr.-Constando á Hegencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro II, gue nas Pro
víncias deste Imperio existern em exercício, e perce
bendo soldo Officiaes, que nunca forão confirmados, 
por serem illegalmente promovidos; e não convindo 
que subsista um tal abuso, lesivo da Fazenda Pu
blica, espero que V. Ex. expeça as suas ordens aos 
Inspectores das Thesourarias das mesmas Provincias, 
para que não paguem soldo, nem vantagem de qua
lidade alguma a Officiaes, cujo posto não esteja 
confirmado, obrigando-os a repôr, debaixo de sua 
responsabilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 21 de Abril de 
1834.-Antéro JoséFerreira(le Brito.-Sr. Candido 
José de Araujo Viana. 

. ...... 
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N~ i~ ........ GU~RRA.-._a~ ~1 ])E .t\\l~IL J;tJ 1834. 

Çircular ~os. Pres~deAt~~ d~s Pro.villf}Ías e Commandantes ~le 
Armas, para qu~ exçlq~o ... do. exerci cio, e não, p~g1,1em s'óldn, 
a_ Offlcla~& qão confirmados. · · ·. ' · 

IHm. e Exm. Sr.~Tendo chegado ao conhecinlento 
da Regencia em Nome do Imperado~; o Senhor Dom 
Pedro II que. em algumas Provincias·:não ·só ~or,~ 
tinuão a ter- exercício e soldo :rpuitos Otftciaesf que 
nunca puderão obter confirmaçao dos post<>S aque 
forão illegalmente elevados; porém mesmo que de 
novo se tem admittido outros em identicas circum
stancias: Determina que 'hão sejão mais reconhecido~! 
como Officiaes, nem tenhão exercício, nem soldo todo:; 
aquelles que não estiverem confirmados: informan--· 
do-me V. Ex. imrnediatamente sobre todos os que 
estiverem comprehendidos em algum dos dous casot, 
identicos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeirc 
em 21 de Abril de 1834. -Antéro José Ferreira 
d~· J;Jr#Q • .,.,.,.Sr. ~ •· .. · · · · · · ·· · 

..... -

N. 155.-GUERRA.-EM 21 DE ABRIL DE 1834. 

O!'dena_ que pela Pagadoria das Tropas se não pague o soldo 
ao Official que se acbat~ ausente ou criminoso. 

Ordena a Regencia em No1ne do Imperador o Se
nhor Dom Pedro ,n, que por essa P·agadoriá se. não 
pague o soldo, assim ao Coronel da extlncta 2!' Linha 
José 'Barreto Pereira Pinto, como a qnalquer outro 
Official que, como este, se ache ausente e criminoso. 
O que assim participo a Vm. para sua intelligencia 
e execução. · 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 21 de Abril de 1834. 
-An.téro José Ferreira de Brito.-Sr. José de Vas
concellos Menezes de Dru-mmond . 

..... 
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N. 456.~JUSTIÇA.-EM 23 DE ABRil, DL 1834. 

nr~elaJ1a . .,e,a. ,Junta de P<lz. deve ser convocada em qualquer 
da, com lauto que seja no prazo marcado no Codigo do 
l 1l'ncesso Criminal e Iustrucçües respectivas. ·· 

Em .respQsta ao seu officio de 18 deste mez, expondo 
Y nt.. p .duvrd~ em que, se· acha sobre. ~ convpcação 
rl:J. Júnla dé ·paz ; Manda a Regenchf em !V orne do 
1 mperador o Sénhor Dom P~dro li declarar a Vm. 
que• p'ód~ convocar a meneionada Junta de Paz em 
~1u:dquei' ·dia, com tanto fJue seja dentro do prazo 
nuu·cad_o pelo Codigo rlo Pt·ocesso, e Instrucções 
l'espéctwas. 

Oeus ·Guarde a Vm.-Palncio dô Rio de Janeiro em 
·t:{ de Abril de HÍ~H.-A urdiano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Juiz de Paz da Villa da Ptt.rahyba do 
Stll ~ 

---
· N. 457.-JUSTIÇA.__:.E~r ·23 fiE ABRIL m~ 18iH·. 

!kclara que s•~ deve communicat· á Reparlição da t~uena os 
nomes (los Militares pronunci.tdos, e o destino que tiverem 
~.•m consequencia tlas senteo~~!l~ do Consellw de Jurados. 

A Regencia em Nome do Imperador Ot·dena que 
hn., todas as vezes que pelo seu Juizo forern pro
In!nciados quaesquer Militares por crimes civis, o 
nnnmunique logo directamente á· Repartição da 
Guerra· para seu conhecimento, bem como qual o 
destino que tiverem em consequencia das sentencas 
que lhe forem impostas pelo Conselho de Juradôs, 
e que Vm,. transnlilta esta ordetn a todos os Juizes 
de Paz desta Cidade, comprehendidos os do Engenho 
rolllD .eJ:dlgóa de Uodrigo de ,Fr.eitas, para qtte a 
executem lla pilrte fJUe :thes toca. · 

Deus Guarde a Vm.-Paço eln 23 de Abril de i83L 
-Aureliano de Souza e Oliveira Couttnho.-Sr. Juiz 
th~ Direito ·'Chefe de Jlolicia. 

_:_Na mesma cónformidatle a -t{)dos os Juizt~S de Di
rdto das Comarcas da Província do Rio de Janeiro. 

16 
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N. 458.-JUSTIÇA.-EM 23 DE ABRIL DE ~83L 

Pro\'idencia sobre a organização da estatística criminal. 

Sendo de absoluta neeessidade a organização de 
urna estatística dos crimes perpetrados neste Im
perio,. até para que chegue ao conhecimento da 
Assembléa Geral, e possa esta fazer Leis adequadas 
ao estado de civilisação e moralidade do mesmo 
Imperio: Ordena a Regencia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro li que Vm., exigindo aos 
respectivos Juizes, envie a esta Secretaria de E3tado 
dos Negocios da Justi~~a, de 6 em 6 .mezes infalli
velmente, um mappa de todos os crtmes comJnet
tidos nesta Província, com especificada declaração 
dos nomes de seus autores e complices, se livres 
ou escravos, suas naturalidades, idaâes, empregos, 
ou genero de vida, e das circumstancias aggravan
tes, ou attenuantes, que tiverem occorrido no mo
mento de taes crimes se perpetrarem; esperando a 
mesma Regencia que Vm. empregará todo o seu 
cuidado e zelo, a fim de que os referidos mappas 
venhão exactos, e cotn todas as declarações exi
gidas, como convem, e muito se lhe recommenda. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 23 de Abril de 
1834.-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Sr. Juiz de Direito, Chefe de Policia. 

- Na mesma conformidade a todos os Presidentes 
das Províncias._ 

X. 159.-FAZENDA.-EM 23 DE ABRIL DE 183L 

ncclara que os vencimentos dos Procuradores Fiscaes de no
meação interina devem passar a quem cffeetivamente exercer 
as ftmrç,ões do mesmo lugar. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publit~o Nacional, tendo em 
vista o officio do Presidente da Provincia do Ma
ranhão de 29 de Janeiro deste anno, sob n_,o 3, que 
acompanhou o do Inspector da Thesoutaria de ~5 
do mesmo mt~z, soh n.o 1 relativnmentl' no venci-



mento que deve ter a pessoa nomeada para sub
stituir o interino Procurador Fiscal que deu parte 
de doente, declarando ser o seu incommodo pro
longado ; deliberou em sessão do Tribunal que, sendo 
o Procurador Fiscal impedido de nomeação inte
rina, não tem direito a haver o ordenado durante 
o impedimento, devendo-se pagar a quem etrecti
vament.e servir. O que participa ao sobredito 
Inspector para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional e1n 23 de Abril de 
1~34-.-Candido José de Arat{jo Viana. 

-···- -~ 

N. ·ftiO.-JUSTIÇi\. -E~l 24 DE ABRiL DE 1834-. 

Cuneunendo dom; iudh1illuos rwmeadgs para o mesmo Ofticio · 
de Justh;a, deve preferir-se o que primeiro se cncartou c cm
possou, e quando o outr~ queira disputat· o provimento, 
deve t'azeJ-o pelos me~os eompetcnt.es. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Impe
rador, a quen1 fiz presente o officio n. 85, que V. Ex. 
nw dirigw em 5 de Dezembro do anno passado, 
e os documentos a que elle se refere, sobre o pro
vinwnto do Officio de Escrivão dos Orphãos dessa 
cidade· ~Ianda declarar a V. Ex. e1n resposta ao 
dito officio, que, posto que Alexandre Tavares da 
Silva, obtivesse a mereê do sobredito officio por 
Decreto de 27 de Maio de 1831, muito antes que 
clle fosse conferido por V. Ex., em Conselho, a 
Antonio Manoel de Freitas Fragozo, comtudo deverá 
ser preferido e preterido por este, que primeiro se 
encurtou e empossou no mesmo oflicio, soffrendo o 
prejuizo de tal preferencia, e preterição, c.oino re
sultado da sua grande omissão e negligeneia em 
promover a expedição da res-pectiva carta, que era 
indispens;avel para se tornar effectiva a rnerce; mas 
se elle entender ter ainda direito a disputar o pro
vimento de Fragozo, que o deverá fazer pelos meios 
competentes, na fórrna da Lei de 4 de DezemlJro 
de ~1830. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Jaueiro em 
':>.4 àe Abril de 1834.-Aw·--eliano de Souza e Oliveira 
Goutinlw.-Sr. Presidente da Provinda do Piauhy. 
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\". f 6t .-JUSTIÇA.- E~I 24- UE AlHtll, DE I ~34. 

Os Juizes de Direito dcvelll par.icipat' ao l\tinistel'io ela {;uerr:' 
todas as scutcn~:ts f{ne forem reJa livas a 1\tililart>s. 

Illm. e Exm. Sr .-Hesulln.ndo alguns iuconvenieu-· 
tes da ignoranei.a, em que se acha a Rer~~r~ição ~~< 1 

G-uerra 9 do destmo que se tem dado á Othctaes M 1-

lit!lres, qu.e tem sofl'rido sentenças no J,~u·y, po ~. 
crnnes mvts: cumpre que V. Ex. expe<;a Circulare ... 
a todos os Juizes de Direito dessa Prorincia, or
dmwndo-lhcs que ra~:üu prompta participa~~ào t1l' 

Sr. .Ministr·o da (}ucr'l'a tln todas as scnten~;.as qw: 
forem relativas a Militares. 

Deus G-uarde a V. Ex.-Pnlaeio uo Riu de Jnueiro eu; 
2ft. de Abril de 18:!4-.-.Atu·elianv rle Souza e Oli1'ci1·,; 
Coutinho.-Sr·. PresidPnt.e d;t Pr·ovincia ela Baltin. 

Mandando que se execute o titulo -iN n.o M28 tia Couslilui
ção do Arcebispado da Bahia a respeite dos siguaes que S<' 
hão tle fazer 11elos defuntos. 

111m. e H.evrn. Sr.-A Regeneia mn Norne do In1· 
perador o Sr. Dom Pedro H, tenuo em vista a r<~
presentação que lhe dirigio a Sociedade de Me
dicina desta Côrte, sobre ns terríveis consequeneias 
que resultão dos eontinuados dobres de sinos, usado.~ 
nos funeraes, e a resposta que V. Illm.a sobre ell<~ 
deu, Manda que quanto antes faça pôr em prati
ca e executar· o determinado na Constituição dn 
Areebispado da Bahia, Tit. 4-8 N. 828 (Y) que marca 1 • 

(*) TITV LO XL V IH. 

DOS SlGl\AES QtE .SE HÃO DE FAZEH l'ELOS BEFUJ\TO~. 

828. Justamente s~ intt·ocluzio na lgt·eja Catholica 1 u uso ;• 
siguaes pelos defuntos ; assim para que os fieis se lembrem (k 
eneommendat· suas almas a Deus ~osso Senhor, como para 
que se iucite e avive nelles a meHwria da morte, eom a qual 
HOS reprimimos, e absteuhamo-uos dos pcccados. Porém porque 
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:mmero de si~uae~, e sua breve duração, e qutJ 
:;!~jão feitos un1camente na Igreja onde é freguez, 
'!'J --~e. 1entcrt;:tr o defunto, responsahilizando pelos 
<tb~sos aquellas v.::ssoas, a cujo cargo se achar 
·'· mspecção dos sinos. 

·Dtws;, Guarde a V. Ilhn.8 .-Paço em 26 de Abril 
de ,t~•~Awreliano.dc·Souza eOUveira Coutinho. 
-~s.v,i ~Franciseo Corrêa Vidigal. 

-··· 
:\'ul'oriza ~o Oit·ector da Academia liilitar a marcar as horas 

tfe a~rir e feehm· a respectiva Secretaria, e declara ltuaes 
os d1as feriados. 

Sobre os dous t..plesitos propostos em seu ofli
·~io 11. o 91, lenho que declarar a V. S. que fica a 
·'en arbitrio, corno. Cf•mmand~lnte que é, o regulai' 
as horas em que se deva abrir e fechar a Secre
!<uia da Academia; no que terá sempre em vista 
o maior ou menor expediente ; quanto porérn ao::) 
feriados, fique V. S. na intelligencia de que além 
das qumtas~fe'iras, ·quand.;f _l}.lfO • ha .. dia san~o na 
semana, esta o em v1gor os â1as de Festa Naéwna l 
seguinles:-9 de Janeiro, ::?.5 de Março, 3 de Março, 
7 de. AhrH, 7 de Setembro e 2 de pczembro. 

· Decus Guarde a V. S.-Paço em 26 de Abril de 
·I ~3~~~~,A·~!~1W: Jo~é_; Ji'err.eira de Br·it().:-Sr. Hay-
mundo .• ~QStf ôa Cunha Mattos. , 

t,v':lr(lade Iínmana, c outros menos piedosos respeitos tem in
lrMuzitlo neste particular alguhs excessos; pará que daqui em 
diante os não haja, ordenamos c mandamos, . ttuc nisso haja 
toda aauella mo~le~·ação, que a prmlencia christã' -c;! religiosa 
pede. E, para que se ponha aJ<Yum termo certo, mandamos 
lJUC t:tnto · tJliC fall~eer ·algum b.omem· se façào tres signacs 
hrcves, e dJstinctos·, c pOt' mulheres dous ; c se forem me-

. nures ~tt: f'ctc até quatorze annos fie idade, se fará um signal 
-.:ürncnte~ on seja maeho ou femea e por estes signaes do 
fallecimento se não pedirá salarío. E depois quando forem 
levados {ti-euterrar, se farão outl'OS tantos siguaes, e ao tempo 
que ·os sepultarem outros tantos; de •maneira que ao todo se 
u~o fação mais signaes l{Ue até !lOVe por homem, seis por 
mulher, e tres pelos de menor Itlalle; o que se entende na 
fgreja outle é freguez, uu se enterrar o defunto sómente. 
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X. ·f6-l.·-MAHINHA. -:EM 26 DE ABRIL DE 18d4. 

~lauda eJevar <t 800 réis diarios o vencimento de todos os 
Patrões do numero. 

A Regencia em Nome do Imperador, Confor
mando-se co1~1 o que inforJ~lára o Inspector do Ar
senal da l\lar1nha, em officw de hontem, sobre u 
reguerimento do Patrão do numero, l?rancisco l\Io
r~n·<-~ de Campos, Ha pot· bem que o veneimento 
tharw de todos tls Patrões do numero seja ele
ntdo. a oi~ocen!os réis. O qtw pal'ticipo a Vn1. para 
sua Hilelhgeucta e execuçào. 

Deus Guarde a Vm. - Paeo ern 26 Je Abril de 
·1~34.-Joaquirn Jose Rodriques Torí·es.-Sr. J'oão 
José Dias Camargo. ' 

-------

N. ·I (j~).- ~L\HINIL\.- E~I t() fiE ABRIL U.E ,, 8;)4.. 

HeclaJ·a ao Presidente da Pr.oviucia de S. Jlaulo que uâo julua 
<~onvenicute remover o Patnlo-mür do Porto de Santos, eih
IJnauto a Assemblt~a não de1iberar sob1·e elle; e que se não deve 
tirar do quadro dos Officiaes etl'ectivos um p~tra fazer o senü:o 
da polida do porto. 

Illm. e Exm. Sr.---- A Hegeneia ern Nome du lmpe
r·ador, a quem furão presentes os dous officios que 
Y. Ex. me dirigit'a sob n. 0

" ::J e t,, datados de 20 de 
Fevcreir·o ultimo, l;icou inteirada de quanto nelles 
participa, Ordenando-me haja de significar-_lhe _que, 
tendo o Gon~rno por Decreto de ~11 de Janeuo deste 
annu mandildo eonservar os Patrões-rnóres nos 
portos onde St~ aehão, não julga dever mandar rl;
movcr o do porlo de Sautos, emquanto a AssembleH 
tieral Legislativa, a quem fôra submettido este ne
gocio, não deliberar sobre elle: que se não deve 
lirar du qu~dru dos Officiaes ~1Ieetivos da Armada 
um que seJa uomeado para fazer Jwquelle porto 
serviço propriamente da P.oli_cia, o qual P.óde beru 
se e (lesempcnhado pelo refendo Patrao-mor: e que 
linalmclltl~ nc~!a d.itla ~e 1~~.\IH_,dem ;l_s ontens w~ccs~ 



sarias a bem de fornêcer-se á mesma Policia o 
escaler de que precisa para a visita das embarca
ções, não d~':_endo to.davia a despeza qnt: se fizer 
com a guarmçao do dtto escnler e respectivos con
certos ser por conta da Repartição da Marinha, 
con1o V. Ex. propuzera no segundo dos cilados of
ficios. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 26 d~ Abril de ·1834.-Joaquin~ José Rodri,ques 
Torres.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

. ... .. -

~. Hi6. -· JUSTIÇ,\.- K\l 28 DE ABRIL DE 18;l4. 

Os Ofli ciaes rcfonnados li e t.a liulta podem sm· admittidos ao 
seJ·viço da (;uarcta :\af'ioual, tfllawlo ,-olnut::triameute queil·ão 
pt'estar-se a elle. 

Foi presente ú Hegcncia em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro I~ .o oflici? que Vm. me dlrigio 
en~ 3 do corrente, s.ohCitando acerca d~ um Capitão 
reformado da 1. a hnha , poder ou na o servn· na 
Guarda Nacional; e a mesma Hegencia me ordena 
lhe responda que se e1le quizer prestar-se volun
tariamente ao serviço, deve s•w admittido, sem que 
seja constrangido a fazel-o, porque o Decreto de 2!) 
de Outubro de '18.32 a tal se oppõe. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro 
em 28 de Abril de 1834.-Aureliano de Souza e Oli· 
1:ei-ra Ooutinho.- Sr. Juiz dr Paz do 3. 0 rlistricto rla 
Freguezia de Saqunrema. 

-···· -
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N. 167.-MARINHA.-EM 28 DE ABRILUE:-1834" 

~fanda,pagar ao i., o Cirm·g·ião do numero .José. (los S2m.tos Pinto 
o que se lbe deve, t..'tnto da gr.aUfiC..'lÇ~o;nue;Jhe p~rttmce p\~lo 
encàrgo da botica a bordo da fr~g:ita .B.a/l,iana, conio de tJtWl· 
quer outra quantia; e que íl'Ora t!m diante eésse a pratic:l !';I.'~ 
guida daslfuita.,;ões qne se dão a taes énearregados de botfl~a". 

A Regencia 'em Nome do Impet~adol!, á vista do 
que :em officio de 8 do corrente iôfQrmám·e Cirur- · 
gião-..mór da Atm11da sobre a preteit~iêif:qu~ te:n o 
1. o Cirurgiào do numero, José dos Santos Pinto 1 dP 
ser pago , tanto da gratificação (fllc lhe pertf~llct' 
pelo encargo que teve da botica a 10rdo da fragat;J 
Bahiana, como de qualquer outra quantia qr1ó :-:c 
lh~ dever; Ha por bem que ao supplicante se pagu(;, 
na fôrma por elle requerida, devendo porém d'u1·a 
em diante cessar a pratiea até aqui seguida sobre o 
modo de se most.t·arem tacs encarregados de boíiea:-; 
quites para com .a J.i'azencla Nacional. O que par·ti
cipo a Vm. para sua intelligeneia c execução. 

Deus Guarde a Vm ._;.Paço em 28 de Abril de 18:H . 
. --. Joaqttirn José Rady·igues 'Porrrs. -Sr. João Jost'· 
Dias eatnargo. 

N 168 ... -IMPERIO.-E\1 29 .DE ABIUL DE 4834. 

E: incompatível o exercicio do em}ucgo ·de Offi.éial-:iUaiot· <la 
Secretaria do Governo com o dos cargos de Jui~ do Paz e 1lt' 
Yereadol·,' devendo o sm·ven:tuario do. dito emprego pedit· es
cusa :d~~tes ca·rg~~· so:b poe.n::i. ··de perder os' seus·. vendilwnt o~ 
quando est.iver no ex~rcicio deJJes. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio de V. Ex. 
de 22 de Fevereiro ultimo, em _que pergtmta se o 
Official-Maior da Secretaria do GovernO-, que· orn 
exerce tambem os cargos de Juiz de Par. e Vereador 
da Camaral\:funiciRal, d~y,e,ser dispens;1do delles, ou 
se pelo contrario aeve soffrer o expediente daqudla 
Repartição, e preferi(-SC o serviço JUdiciario: Manda 
a Regencia em Nome do Imperador deelarar-IIH~ 
que, na eonformidade do ·art. rl.o da Lei de 15 dt.: 
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Outubro de 1827, e, do 4 9 da do 4. 0 de Outubro de 
~ S28, o Official-Maior tem legitima escusa dos refe
r.·í t.los. . ,ca~s. , ~ ser ine~mpativel. o exepeicic;) si~nu.l
taooo~ oomco'da:Seeretarta; e QQrtanto, no caso de 
h-i! não excusar daquelles, não âeve vencer o orde
lYtdo. ,deste no tempo que não serv-ir, pois que não 
:,'~ péde considerar legitimamente impedido sendo 
por U1$$hto que lhe é facil remQver legalmente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
f'nl i9' de, Abril de 4R3~.- A·ntonio Paulino Ltmpo 
rJ,~ Abreu.-sr.losé Joaquim Geminiano de Moraes 
:\ia varro. 

.. .... 
N. 469.-FAZENDA.-EM 29 DE ABRIL DE ~834.. 

Ueclara a qual dos Lentes do Curso Jut•idice de Olinda pertence 
a gratificação como S'Ccretario do mesmo Curso. 

Candido José de Arauj.o Viana, Presidente do 
r~·ibunal do Thesouro Publico Nacional, resolveu em 
~}essão do Tribunal sobre Aviso da Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra de U, do corrente 
rüez d~clarar que a gratificaçãa do Secretario do 
Curso Jurídico de OliBda ·.pertence ao Lente mais 
antigo, que estiver presente, e em exercício. O que 
":um1nunico ao Inspector da Thesouraria da Pro
YL 1cia de Pernambuco para sua intelligeBcia. 
Tb~roPu&UcoNaoionalem i9'de Abril de 4834. 
Candido José de Ar.aty'o Viana . 

. ... . 
N. 470;-JÚSTJÇA--::E• 3() DE ,ABRil:. DI f834. 

~ultre a creação de uma secçã& de companhia de cavallaria 
tirada do Corpo de Municipaes Permanentes. 

Tllm. e Exm. Sr.- Foi. presente á Regencia em 
\um~ do Imperador o oftJcio que V. Ex. me dirigio 
•:!·~ ·~5. do corrente mez, sob n.o 43., P.articipan~o ter 
f;~solvldo o Conselho dessa Provmcm extrah1r do 

~.ECISÕF.S DE 183~. 17 
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Curpo de ~Iunieipaes Permanentes 30 praçus, c tlellas 
formar uma secção de Companhia de Cavallaria, com 
a guarnição e vencimentos constantes da tabella 
annexa ao dito otncio; e tomando a mesma Regencia 
em consideração os motivos nelle ponderados, e que 
·derão causa á formação da dita secção de Companhia, 
ha por bem approval-a, e que com ella se despenda 
por anno o que· accresce ao soldo das referidns 30 
praças; isto é, o soldo do respectivo Commandante 
e Inferiores, e a despeza com os cavallos. O que com_ 
rnunico a V. Ex. em resposta ao seu citado officio. 

Deus Guarde a V. J~x-.- Palacio do Rio de Jnneiro 
Pm 30 de Abrit de 18~4..- Aureliano de Souza c 
Oli'teiJYt Cmdinlw.- S1·. T'rPsidPntr d<.1 ProYincia de 
_l\1inns Gpr~H·s. 

'i. 17 I.-· FAZE~D~\ .·- E)f 30 DE AllHIL DE 18:H. 

Ordena q1w as ~lesas de Din~rsas Rcnllas existentC;s na ProYincia 
do Rio t;.ranttc do Sul fiquem suhor,lina(las à dl~ Po1'to AI(~
I!Tf', c d~ndo outras providencias a respeito dcllas. 

Canclido Josó de Araujo Viann, Presidente do Tt·i
hunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou rm 
sessão do Tribunal : 

1. o Que as l\Iesas de Diversas Rendas, que existem 
na Província do Hio Grande do SuJ, füra da Capilnl. 
scjão eonsideradas como filiaes da que exist(• em 
Porto Alegre, c fique a cst1 suborclinadns. 

2. 0 Que em tacs Estações o Administrador, Escriviío 
e Thesourciro sejüo denominados rcspectiramenlc 
Ajudantes \lo ~\dministrador, Escrivüo e Thesoureiro 
da Mesa Pnnc1pal. 

3. 0 Que o Administrador da Mesa de Diversas Ren
tlns deverá residir na Canitnl, tendo excrcieio em 
cacla uma das filiaes todas 'as vezes que julgar conve
niente á boa fiscalização, com permissão do Inspcetor 
da Thcsouraria. 

o que participa ao dito Inspector parrr sua intclli
gcncia e devida execução. 

Thesouro Publico Nacion~l em 30 (lc Abril d0 1R3~, 
~ Crmrlido Jnsr~ r/r' A1'm~jo Yianrt . 

... -



N. ·t 72.- G-UEHRA.- .E~I ~u DE _\niu L H r: 1 s:J 1-, 

Ueclar·a que os Iuspectores üas TlH~sourarias P;'vYiBeiacs ser:Hr 
olwigados a repor os vencimentos 4ue tiverem pago ao~ O!H
ciacs n:lo coulirmados. 

Illm. c Exm. Sr. -Tenho a honra de prevenir a 
V. Ex., em additamento ao meu Aviso de 21 do cor
rente rnez, para a expedição das suas ordens aos 
Inspectores das Thesourarias Provinciaes, relativa-
mente a nõ.o se pagarem soldos nem vantagens de 
qualidade alguma D Officiaes não confirmados, hnja 
de declarar aos referidos Inspectores , que serüo 
obrigados a repôr aquelltts vendmentos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa{~O em 30 de Abril du 
4 S.3L -Jintéro José Fcr'l·eira Cle Brito.- Sr. Candüfo 
José de Araujo Viana. 

N. n3.- JUSTIÇA.- E~1 2 nz :\Lu o nE 1831-. 

Declara que numero de Jurados deve estar presente para o 
Tribunal do J ury começar as suas sessões. 

A Regencia em Nome do Imperador Manda decla
rar a Vm., em resposta ao seu ofiicio de 26 do mez 
passado, que, para o Jury começar as suas sessões, 
devem estar pr·esentes 48 Jurados, na fórma do 
art. 314 do Codigo do Processo Criminnl; mas, se não 
houver este numero, nem possa ser inteirado pela 
1naneira indicada no art. 3·15, que é sufficiente o 
numero de 4·0, na fórrna do art. 320 do referido 
Co digo. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 de Maio de 1834.-Aureliano de Souza e Oli
veira Cotdin!w.- Sr. Juiz l\Junieipal da Vil la de Mllgé ~ 

-···-
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Declara que os Conunandautes e Otliciaes da Guarda Nacion:L 
que forem eleitores entrão na formação dos Conselhos d' 
Qualificação. 

Em resposta ao seu officio de 14 do passado, tenlF1 
a communicar-lhe que nenhuma ordem se expediu. 
nem se p~dia expedir por esta Secretaria de Estadi ~ 
dos Negoc10s da Justiça, para que os Com mandante~· 
ou Officiaes da Guarda Nacional não formassem pari.·· 
dos Conselhos de Qualificação, sendo eleitores, , 
devendo por isso, na fórma da lei, entrar em tac · 
Conselhos; sendo portanto de nenhum fundamenL 
a sua duvida manifestada no referido offieio. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do H.io de Janeiru 
em 5 de Maio ele 1834.- Aureliano de Souza e Oli
·t,eira Coutinho.- Sr. Coronel Chefe de Legião d;t 
Guarda Nacional ela Villa de Campos. 

N. 175.-J?AZENDA.-EM 5 DE MAIO DE 1~34. 

Não se deve abonar vencimento algum a Officiaes cujo posto uãl 
esteja confit·mado. 

Candi<.lo José de Araujo Viana, Presidente do Tri-
bunal do Thesouro Puhfico Nacional , em conformi
dade de deliberação tomada em sessão do Tribuna:, 
sobre o Aviso da Secretari!f de Estado dos Negocios da 
Guerra de 24 de Abril ulttmo, ordena que nas The
sourarias das Províncias do Imperio se não pagur:, 
soldo, nem vantagem de qualidade alguma a Offi-· 
ciaes, cujo posto não ~steja eonfirmad? :, o qu~ o 
Inspector da Thesoural'la de .... cumpnra debatxo 
da sua mais stricta responsabilidade; ficando na in
telligencia de que será obrigado a repor aquelles 
vencimentos C{Ue depois da recepção desta ordem 
abonar aos Officiaes que estiverem nestas circum
stancias. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Maio de 1834.-, 
Candido José de A}''a?do Viana. 



N. 1116.-MARINH.\.. ~E~I 6 DE l\I.-\10 DE 18:J.í. 

Determina que se observem, no Almoxa.l'ifado da Marinha desta 
Cõrte, na•lnteooencia da Bahia, e nos Arsenaes das outras PI'O
\·incias, as providencias propostas pelo Contador, a bem de fa
dlitar ao Conferente das contas o exame da curialidade dellas. 

,\,;R~g~ncia em Nome dolmRerador, a Quem fqrão 
presentes, com e seu officio âe 25 do mez proxuno 
J.\nqo,as du~srepresentacões do Contador da Marinha 
sol~:.R-·0!180. f!8l, Ha por bern Approvar· ,a~ providencias 
propostê!~ pelo mesmo na utltma das d1tas represen
U1~;ões, á bem -de facilitar ao ConfQrente das contas o 
cx:1me da curialidade dellas; e Determina que taes 
providencias se obser·vem, tanto no Almoxarifado da 
:\L.trinha desta Côrte, como na Intendencia da Marinha 
da Bahia, e nos Arsenaes das outras Províncias; ex
IH~dindo-se, para esse fim, nesta data, as ordens ne
,-essa rias. O que participo a Vm. para sua intelligen
cia e exe~ução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Maio de 183i..
Juaqui1n José Roclrigttes Torres.-Sr. João José Dias 
f;J.margo. 

N. t17.-MARINHA.- Eu6 DE r.tAIO DE ·183L 

neténtrÚl~ qUena•fntenden'Cia tla Marinhttsenão c"énsrnta d'ora 
ct~ra-diMit.e;:que em mna-só·receita se-reu-nâo os generos destina
üos para sabresalentes com os das rações diarias, e <Jue os Es
ei'ivães das Secções do Almoxarifado mandem extra ür na sua 
pt;eseuÇa os conhecimentos elos generos, que receberem os en
tarregados dos navios da Armada. 

A Regencia em Nome do lmJ)erador, tendo em vista 
a b()a ·arre-cadaçã-o e fiscalização dos objectos da Fa
zenda Naci('J.nàt,: H,a por bem Determinar que nessa 
lntendenciase nãó consinta, d'óra em diante, que em 
1 í !Ha só receita, e por consequencia em um só conhe
cimento, se reunão os generos destinados para sobre
~a lentes, com os das rações dia rias ; devendo no 
ft_;~_·.ho, tanto .dos conhecimentos, como das receitas, 
dr:-darar-se o objecto para que são, se para sobresa-
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Lentes, ou rações, e nestas para quantos dias süo; e 
que outro sim os Escl'ivães das Secções do Almoxari
fado, ou quem suas vezes fizel', mandem extrahir na 
sua presença os conhedmentos dos generos que os 
encarregados dos navios da Annada receberem, con
ferindo-os depois, a fim de por este meio evitar~se 
tlue se passem conhecimentos, sem se f:1zerem os 
c ebitos, como tem acontecido. O que participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guardo a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
ü de Maio de ~J83t-Joaquinl José Rodr·igues Torres. 
·- Sr. Antonio Pedro de Carvalho. 

8801iiioa 

N. 178.-DIPEHIO.-El\1 7 DE l\L\10 DE 183í. 

Ao Dit·cctot· do Curso Juridic:o de S. llaulo.-Dcclat'a que no 
prazo marcado para o concurso de cadeiras de substitutos só
mente deve Ler lugar o concUI'SO das cadeiras annunciadas, c 
não outras que vagarem depois. 

Respondendo ao officio que Vm. me dirigio em data 
de 19 do corrente com a cópia da aeta da Congrega
cão do dia anteeedente, sobre a duvida que naquella 
ôccasião se suscitou a respeito dos lugares de subs
titutos que devião ser postos a coneurso, e se reduz 
a saber: se o dito concurso ha de comprehender só
nwnte aquelles pal'a que foi annunciado, ou se tam
bem os que vagárão depois dessa época; Manda a 
Regeneia em Nome do Imperador declarar-Ih~ que, 
devendo dar-se litteral exeeuç.ão ao art. '2. o do Cap. 15 
dos Estatutos, não é admissivel a segunda das indi
cadas opiniões. 

Deus Guarde a Vm.-Palaeio do Rio de Janeiro em 
7 de Maio de 1834. -Antonio Pinto Chichorro dr.~ 
Garrna.-Sr. Carlos Carneiro de Campos. 

~--



N. ·179.-JUSTIÇA.-Elll 9 DE ~IAIO DE 183-i. 

Solve duvidas sobre a execução de diversos artigos do Codigo 
do Processo CriminaL 

Foi presente á Regencia mn Nome do Imperador 0 
officio de Vm. de 8 de Março deste anno, em que pro
põe as duvidas seguintes: 1. a, se o Juiz Municipal, na 
exeeução das sentenças, que o brigão os réos á prisão, 
tem autoridade para conceder á Qstes a faculdade de 
cumprirem as mesmas sentenças na sala livre, e de 
passarem á noite; 2.a, se póde, eomo Presidente do 
Conselho dos Jurados, mandar notificar as testemu
nhas, que ahi devão comparecer, qunncto o Juiz de 
Paz da Cabeça do Termo tenha sido omisso ou negli
gente no cumprimento do art. 23~1 do Codigo do Pro
cesso Criminal; 3.U, se póde exercer aetos policiaes, 
quando o Juiz de ~az nà~ c~mpra as suas recOinmen
r1ações a tal respeito, pnnc1palmcnte emanando ellas 
do· Presidente da Provincia. E em so1ucão ás sobre
ditas duvidas, Manda a mesma Rcgenda responder 
aVm.: 

1. o Que a pena de prisão deve ser cumprida c exe
cutada, na conformidade do art. f1.7 do Codigo Crimi
nal; e que se deve fazer efrectivtl a responsabilidade 
de qualquer autoridade, ou do carcereiro, que por 
prevaricação, ou falta de exacção a deixar de cum
prir e fazer cumprir exactamentc. 

2. 0 Que, quando o Juiz do Paz rcspccti\TO não der 
cumprimento á determina~;ão elo art. 23·1 do Codigo 
do Processo Criminal, ou fôr nisso negligente, Vm. 
dcverá.advertil-o, instando pela sua execueão, e fazen
do-lhe cffectiva a responsabilidade nos., termos do 
art. 4 57 do mesmo Codigo, ou rccommendando ao 
Promotor essa dil igeneia. 

3.° Finalmente, que no cnso figurado na terceira 
duvida, devêra Vm. rccommcndar o desempenho das 
diligencias c providencias policiaes, ou aos Juizes de 
Paz respectivos, ou .ao Juiz Municipal, conforme lhe 
parecer, segundo a idoneidade de qualquer delles; 
fazendo effectiva a responsabilidade dos que foren1 
prevaricadores oúnegligentes, da 1naneira acima dita. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
9 de Maio de ~1834. - Aureliano de Souza e Olivei?Yt 
Cnulinho. ~Sr. Juiz d~~ Direito da Comarca das Ala
gôns. 

--·-· 
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N. 180.-BIPERIO.-El\I 10 DE l\IAlO DE 1834. 

A"'toriza a Gamara :rtiunicipal da -Côrte para empregar um En 
genheiro na . dirocção das obras _a seu cargo. 

A Regencia em.Nome do Imperador, Tomando em 
consideração. o que lhe repr~entou a-Camara M-uni · 
cipal desta Cidade em seu officio da·i~ de Abril pro
:ximo passado: Ha_ por bem autorizai-a para qur 
possa empregar um Engenheiro que dirija as obra.;_ 
a seu cargo, vencendo a competente gratificação nn 
tem {:!O em que nellas se achar empregado .. O qu,: 
:Manda pela .Secretaria d_e Estado dos Nêgocios d11 
Imperio participar á mesma Camara para sua in~ 
teliigencia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Maio de 483-t.-~ 
Antonio P{nto Chichorro da Garrta. 

N. ~ 81 .-GUERRA.-E~I 1 O DE MAIO DE 1834.. 

Ot·dcna que quando o Telegrapho da Fortaleza de Santa Crc? 
communicar ao Castello que na Ilha R.aza se fez signal ctw1 
uma bandeira azul, o participará logo ao Inspector da Marinh~ 

Quando o Telegrapho da Fortaleza de Santa Crnz 
communfcar ao do Castello que na Ilha Raza se fnz 
signal com uma bandeira azui, Vm. immediatamenL: 
o participará ao Inspector do Arsenal de Marinha. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 10 de Maio de f834·, 
-Antéro José Ferreira de Brito.-;Sr. Director do'
Telegraphos. 

N. 182 . ..-JUSTIÇA.- E11 12 :BE MAIO _D,lt f·83i. 
·.·. ,. . . . . . * 

Deelara · como· se ·deve· prooeder , a -respeito da nomeação c ·' 
Guardas Naciouaes para o carg.o de Inspector de Quarteirão. 

Tendo em vista o seu officio de 25 do mez pa:-:-
sado, Qffi que Vm. me comrnunica ter dividido n 
seu tlistrieto 0-m oito quarteirõt~s. P hélVcr nomear!:: 
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; :i seté Inspectores, dos quaes pertencem: quatt·o à 
'; uarda Nacional dessa VilJa, de cujo serviço pede 
:-~ejão dispensados, cumpre-me responder-lhe que, 
logo que a Camara Municipal tenha approvado a 
±nesma nomeação, Vm. o com muni que ao rt~spec
tivo Chefe de Legião, declarando seus nomes para 
que :este os dispense do serviço ordinario da mesma 
Guarda, na fórma da Lei; prevenindo a Vm. de que 
neste mesmo sentido se ofiicia hoje ao referido Chefe 
de ,Legião. · · 

Deus Guarde a Vm.-·Palacio do Rio de Janeiro em 
,12.dé Mà16 de 1834.-AreUano de Souza e Oli?Jeira 
Coutinho.-Sr. Juiz de Fnl do 2. o dislritlo da Vilhl 
:!e Itagoahy. 

Hedara que o Juiz de Paz, que se retira do seu tlistricto·para 
il' fazer parte da .r unta de Paz, deve passar a vara ao sup
plcnte. 

Illm. e Exm- Sr.--- Em resposta ao ofilcio de V. Ex. 
de ilO de Abril de~te anno, que acompanhou outro 
por copia, que lhe dirigio o Juiz de Paz do districto 
1'a Gloria, Manda a Regeneia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro II declarar a V. Ex., que 
os Juizes de Paz., que se ausentarem dos seus res
pectivos clistrictos para item exercer as func~<ões de 
membros da Junta de Paz, elevem passar a vara aos 
~ upplentes, porque do contrario íicarião privados os 
povos daquelles distrietos, durante .a sua aus.encia, 
de quetn lhes administrasse a justiça. · 

Deus Guarde a V. Ex.--Palacio do Rio de Janeiro 
tm 12 de Maio de 1834-.-Aureliano de Souza e Oli~ 
reira Coutinho.- Sr. Presidente da Provincia de 
'rí nas Geraes. 
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N. 118L -JUSTIÇA.-E~I 12 DE :"fiAlO DE ~183L 

Declara que das sentenças dos Conselhos de Disciplina o reeursu 
é parà o Supremo Tribunal de Justiça. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigia em o 
1.0 do corrente, acompanhando outro que lhe havia 
remettido o Ajudante do Promotor Geral da Guarda 
Nacional, pedindo esclarecimentos ao art. 102 da 
Lei de 18 de Agosto de 1831, relativamente ao recurso 
das sentenças dos Conselhos de Disciplina, tenho 
a dizer a Vm., para o fazer constar ao mesmo Aju~ 
dante, que o artigo é claro, pois que só o Supremo 
Tribunal de Justiça é o competente para a concessão 
das Revistas. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 12 de Maio de 1834.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Com
mandante Superior interino das Guardas Nacionacs. 

- ._,,, .... 

N. t 8;). -FAZENDA.- El\t ,, 3 DE l\IAlO DE 'I 834. 

~fanda rcstituit' aos proprietarios , depois de c01·tado, o cobre 
recolhido ás diversas Estações de troco. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou 
em sessão do Tribunal que o co~re recolhido ás 
diversas Estações estabelecidas para o troco na fórma 
da ordem expedida em 14 de Novembro do anno 
passado seja restituído, depois de cortado, aos seus 
proprwtarios, cassnndo-se as clarezas que se lhes 
hav1ão dado na fórma da mesma ordem: o que par
ticipa ao Inspector da Thesouraria da Provincia de .... 
para sua execução. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Maio de 
1834.- CancUdo José de A rm~jo Viana. 

&~QIIOIIilll 
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N. 186.-MARINHA.- Kl\l 14 DE ~IAIO DE 1834. 

Manda abonar uma gratificação á quem entregar preso um ma
rinheiro desertor de qualquer navio de guerra. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador Manda autorizar a V. Ex. para fazer abonar 
á pessoa que Qes~a Província entregar preso um 
marinheiro desertor de qualquer navio de guerra ahi 
estacionado, ou que aportar, a gratificação que jul
gar suillciente, não devendo ella todavia exceder á 
quantia de oito n1il réis. 

Deus Guarde a v. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 14 de Maio de 1834. - Joaquún José Rodrigues 
Tor,res.- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 

-- Identico aos Presidentes das outras Província,-;. 

--
N 187.-JUSTIÇA.-EM ~15 DE MAIO DE 1834. 

Os Juizes de Paz devem communícar á R~partição da :Marinha 
os nomes dos indivíduos que pronunciarem pertencentes á 
Armada Nacional. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. para seu 
conhecimento que hoje se expedem circulares aos 
.Juizes de Paz desta cidade, ordenando-lhes que todas 
as vezes que {)elos seus Juizos forem pronunciado~ 
quaesqucr in(lividuos pertencentes á Armada Nacio
nal, o participem immediatamente á Repartição da 
Marinha, na fórma exigida por v. Ex. em seu Aviso 
de 13 do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 4 5 de Maio de 
4-834.- Aureliano de Souza e Olivei'ra Coutinho . ....,.. 
Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, 
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N.188. -FAZE:\"DA.-E1r 15 DE ~IAIO DE ~t8:H. 

As Apoliccs da Divida Publica, ou Titulos da Divida Fundari:· 
não podem entrar em pagamento da rtivida activ:' tia Fazen(L 
Nacional. 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tribu-· 
nal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi pr(' · 
sente o ofiicio do Inspector da Thesournria da Pn' 
vincia da Bahia de 26 de Março ultimo n." 7G, ill · 
eluso no do respectivo Presidente de ·I :2 de Abri 1 

passado, resohou em sesslí.o do Tribunal, de <l~eun!•. 
com o parecer do Consellleir:o Procurado r· Fisc~al , , 
votos de seus membros, de.clarar que nií.o pocicw 
~er admittidos no pagamento rle dividas <H.:lin1s tb 
Fazemla Nacional as Apolices da Divida Publica, O!; 

Titulos da Divida Fundada; porque, nüo a~; tendo ;· 
J..ei revestido do caracter de moeda, parn pocleretl' 
s~r admittidas como tal nas :Estnções Publicas, ~·. 
tem de voltar á Caixa da An1ortização e suas filiae-., 
pela maneira estabelecida nos art. 26, 60, 61 e 62 d;l 

Lei ele 15 de Novembro de 1827. O que pnrtic1po ao 
referido Inspector para sua intelligeneia. 

Thcsout'O Publico i\acional t'lll 1 ;; rk l\Tain d( 
·I ~.:ll-, - eaiirlírln Jns(i df' A !Yn~jo rirmo' 

nedara que aos .Tuizes de Paz não compete mandar riscar , · 
alistamento os Guardas Nacionaes legalmente qualificados . 
Constando por officio do Coronel Chefe da tegiút 

de Guardas Nacionaes de Campos , que Vm. havia 
posto nota de baixa na matricula da mesma Guard•· 
ao cidadão Domingos Ribeiro Pinto, por não ter 
rendimento da Lei , e lhe expedira officio para ': 
fazer da lista do serviço activo, Manda a Regencia el; · 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II qu1· 
Vm. informe o que se lhe offerecer sobre este ob
jecto~ ficando na intclligenei~ de que ni"lo lhe com-
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r·de mandar riseat· do alistamento os Guanlus Na
; ion<1As legalmente qualificados pelo Conselho de 
1..1 ualificaçào. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
·m 16Maio de tS:H.-Aurcliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Juiz de llaz do 1.0 districto da fro~ 
:uczia de Snnto Antonio de Guarulhos. 

N. 190.~jrlARlNHA.-K\1 17 DE MAIO DE 1834. 

ll;'dena, rnlativ::nncntc ao ponto de taroe, qne a chamada dos 
operados comece <fora em dian~e a uma hora e tres quartos. 

A Regencia em Nome do Imperador, Approvando 
o que em officio de hontern Vm. propozera, rela~ 
tívamente ao ponto de tarde nesse Arsenal, Ha por 
h~~m que a chamada dos operarias comece d'or~ ~m 
d•a?te a ,uma ho_ra e _trcs quartos. O que participo 
:· '\ m. para sua mtelhgcncm e execuçao. 

Deus Gunrrlr. a Vrn.-Pn('.O em 17 de Maio rle 183.L
./oaqzânL José Rodripues ·'ror·res,-Sr. li'rancisco Bi~ 
: lÍ ~u1o de Cn,'3tí'o. · · 

.. 

N. 19f .-FAZENDA ........ E~f '20 DE ~IAIO DE ·18.34_., 

;-~·Ave üuvidM sobre a art·ecada('.ão dos bens de ausentes, ex
postos pelo Procurador Fiscal da TbesGuraria da Província 
:le Minas. Gcraes.. · 

Candido José de Araujo Viana, Presidente do Tri
~unal ·do Thesouro Publico Nacional: em confor

·~ r :idade de deliberação tomada em-sessão do Tribunal • 
... ~· acco~do com o parecer do Conselheiro Procu
r<Hlor Ftsca1, responde ao offieio do Inspeelor da 



TJwsouraria da Província de Minas Geraes de 19 de 
Abril ultimo, que veio acompanhado da indica~<ào 
de quesitos feitos pelo Procurador l<'iscal da The
soura~ia. da dita Província a respeito da arrecadação 
e arlmmistração dos bens dos ausentes, que, a duvida 
do priineiro quesito se desfaz á vista do texto cor
rente do art. 33 do Hegulamento de 14 de Jnneiro de 
1832, de que se remette incluso um exemplar, lendo-se 
- arrecadação - em lugar de - arrematação - : 
quanto ao segundo que nenhuma tei obriga a Lomae 
gratuitamente a curadoria e administração dos bens 
dos ausentes; e que ao Juiz d8 Orphãos toea abonar 
(lOS curadores e administradores desses bens o premio 
da vintena dos rendimentos delles, ou o salario que 
julgar razoavel em attenção a importaneia e dif
ticuldade da administração: quanto ao terceiro, que 
n curadoria e administrD~<ão sô pôde ser temp'oraria, 
emquanto se fazem as diligencias para se descobrir 
e certificar se existem ou não herdeiros ou pessoas 
legitimas, a quem os bens devfw ser entregues; 
r~e~'qndo os Juizes dos Orphãos. fazer arreeadar dc
iillitLvamentc para a iazenda NaciOnal aquelles bens 
c heranças a que se não descobrirem donos e her~ 
deiros pelas respectivas Provedorias das Capellas c 
Hesiduos: e, finalmente, quanto ao quarto, que a taxa 
das heranç.as deve ser cobrada, na fôrma da tei, 
quando dellas se fizer entrega aos herdeiros qur 
a deveráõ pagar·. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Maio de 183L 
-Canclido José de Araztjo Y1:ana. 

N. 192.-JUSTIÇA.-El\I 21 DE 1\IAIO DE 183/L 

Declara que forão dadas as providencias para que os 
portuguezes removidos para as Províncias o s.ejão em navios 
de guerra. 

Participo a Vm. para sua inlelligencia, e em res
posta ao seu offici{) de H- do corrente, que na data 
de ll(.)je ofliciei aos Srs. Ministros do Imperio e Ma
t:ii1lw~ pcclindo-llws " expedição díl~ convl'nientP:--



ordens para que a bordo llos vasos de guerra, que 
sahirem deste porto scjão recebidos os portuguezes 
que por Vm. forem retnetti.dos, a fim de serem re~ 
movidos para outras Províncias, devendo Vm. nas 
vespcras t1a sahida de taes navios entender-se a este 
respeito com os referidos Srs. Ministros. 

Deus Guarde a Vm .--Paço em 2~1 de Mnio de 1834. 
-Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho.-Sr. Juiz 
de Direito Chefe de Policia. 

--
N. 193.- JUSTIÇA.--- EM 24 DE l\IAIO DE 1834. 

Declara que não JJa contradicção entre o art. 16õ § 2.0 do Co~ 
digo do Processo Criminal c a Lei de 20 de Outubro de"1823, 
art. 2~ §§ 13 e 34. 

Illm. e Exm. Sr.- Senao presente á Regencia o 
officio de 20 de l\'Iarço proximo preterito,. em que 
V. Ex. pede esclare~nnentos sobre as duVidas que 
se lhe offer·ecem á cerca da disposição do § 2. o do 
art. 165 do Codigo do Processo Criminal, que V. Ex. 
julga estar em contradicção corn ns Leis anterior€s: 
Manda a mesma Regencia em Nome do Imperador 
declarar a V. Ex. que a disposição do dito artigo, de
clarando os eíl't~itos ordinarios da pronuncia, em 
processos de responsabilidade, não alterou o que, 
como providencia extraordinaria, e para caso de 
urgencta, estava determinado no art. 24 ~ 13 e no 
art. 34 ela J~eí de 20 ele OutulJro de ~182;3; pois que se 
não dá a supposta contradieçõo entre o que se dispõe 
para regular easos communs e ordinarios, e o que 
se decreta, por bem do interesse e tranquillidade 
publica, para casos fóra dessa ordem, em que se dêm 
as circumstancias exigidas para jultificar a excepção. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 24 de Maio de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Provinda de 
Srrgipe. 



- 1H --

N. 1194:.- ~lAlUNlL\.-E~I 26 DE MAIO Dl~ ·lk:{!í, 

Manda soltar alguns individuos da náo Pedro li julg::~dos incap:1 
zes; e recommeuda que não seja recebido a borpo da mesiwt. 
uão, nem de outro qualquer naviol individuo algum remetth,, 
para assentar praça que traga nota de ladrão, assassino ou .k 
quaesquer crimes da mesma natureza. 

Expeca Vm. as .convenientes ordens, a fim de que, 
não só se faça soltar os individuas constantes da. f(-\-' 

lação inclusa, que acompanhou o officio, junto ~c; 
seu de 24 do corrente, do Commandante da nno 
Pedro II, e que forão julgados incapazes do servi~~~· 
pelo 1. o Cirurgião do numero da Armada, Felix Jos{~ 
Barbosa; mas ainda para que não seja recebido <l 

bordo da mesma náo, nem na de outro f1Ualqw ~r 
navio, individuo algum remettido para assentar pr·l·
ça, que traga a nota .de ladrão, assassino oudeoutro:-: 
quaesquer crimes da mesma natureza~ · · 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 2G dB Maio (1e l8J:" 
-:- J&aquirn José Rocl·rigues Torres.- Sr. Francis•": 
Bibiano de Castro. 

N. t 95.- MARINHA.- EM 27 DE MAIO DE 1834. 

Prohibe a illuminação :t bordo (~as embarcações de guerra. 

A Regencia em Nome do Imperador Orde-na q~: 
Vm., haj:a _ d~ expedir as convenientes ordens pi).rr1_ 
que d'ora em di;!n.te seja vedado aós.Comtilap:dantb:; 
d;;ts embarcações de guerra fazerem illuiriinaç.ão ·~ 
bordo dellas, por qualquer motivo que seja, visto (~ 
perigq de incendio que ~isso .Póde. re~~l~ar., O qt ,. 
partlctpo a Vm. para sua 1ntelhgenc1a e ex-ecução. 

Deus G!-iarde a Vm.- Paç0 em 27 de Maio de ,483í
- Joaqu/un José Rodr·iqnes TOJ'r-es.- Sr. Franeis-c. i 

Bihiano ele f:asfl·o. · · 
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N. 196: -JUSTIÇA.- En 2 DE .Jl'~IIO DE 18:11.. 

neclat·a que o art. 313 do C@digo do Processo refere-se á.:; 
reuniões periodicas dos Jurados, c não ás sessões dlarias. 

Illm. e Exm. Sr.-Queixando-sg Manoel José de 
Araujo Guimarães e o Alferes Antonio José Ribeiro 
Vieira da injustiça com que forão multados pelo 
Conselho dos Jurados da Villa de Baependy, o pri
meiro em 608000 por não comparecer dous dias á 
sessão periodica na qualidade de Juiz de Facto, a 
razão de 30$000 por dia, e o segundo em 140:f>OOO 
por faltar sete dias a razão de 20~000 por dia: 
Manda a Regencia em Nome do Imperador o Se
nhor D01n Pedro li declarar a V. Ex., para o fazer 
constar ao Juiz de Direito, que presídio ao men
í·ionado Conselho , c que o deve esclarecer nos 
pontos de Direito, que na decisão em questão deu-se 
uma interpretacão forçada á intelligencia do Codigo 
do Processo Crfrninal, pois que estabelecendo o art. 
.'!13 do referido Codigo a multa de 20 a 4·0~000 
; ;ara ser imposta aos Jurados que faltarem ás ses
,.,ões, ordinarias ou extraordinarias, é evidente que 
1aes sessões não podem ser outras senão as reu
niões periodicas de que tratão os arts. 3·16 e 319 e 
nunca as sessões diariús a respeito de cada uma 
tlas quaes isoladamente não se póde applicar a ex
pressão de extraordinarias, além de que determi
nando o art. 32'1 que não poderá exercer emprego 
nlgum publico, aquelle que sem justa causa reco
nhecida pelo Juiz recusar o honroso cargo de Ju
rado, ou fôr rr~Jltado tres vezes em uma Legisla
~ ura, seria absurdo entender-se que o Jury pó de 
multar o Juiz de Facto em uma sessão periodica 
tantas vezes quantos forem os dias, que ella durar 
.. ~ elle fa_ltar á mesma, pois que á vista da dispo· 
~iÇão d@ste artigo bastava o Juiz de Facto faltar 
t1·es dias á sessão periodica, e ser por consequencia 
r•Jultado tres vezes, por incorrer naquella grave 
uena de não poder mais ser considerado como Ju
:-Jdo, sendo então inutil multal-o no quarto e mais 
dias que deixasse de comparecer: Ordena outrosim 
a 1nesma Regencia que V. :Ex. advirta ao referido 
.;niz de Direito que, na conformidade do art. /4,6 § 3. o 

:JJ citado Codigo do Processo, cumpre-lhe instruir 
.;us Jurados para que bem entendão e appliquem 

IYF.CISiiES DE 1R3í. 19 
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a Lei, a f ir~ de qu~ as suas decisões sejão to !linda. s 
no verdadeiro sentido della e com toda a JUStiça 
e legalidade. · 

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio de Ja
neiro em 2 de Junho de 183L- Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho .-Sr. Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes. · 

.. 
N. 197 .-GUERRA.- E~I !j DE JUNHO DE ·183L 

Extingue o lugar ele Medico Consultante do Hospital Militar 
do l)rovincia da Bahia, e declara que não deve haver na JlroM 
vincia mais de um F-Iospital, ainda mesmo que o numero dos 
doentes exceda a 80, c Lomando outras providencias a este 
respeito. 

lllm. c Exm. Sr.-Em vista do que V. Ex. pon
derou em seu oflicio n.o 16 e data de 19 de Abril 
ultimo, respondendo ao Aviso de 47 de Marr,o aH ... 
tecedente, rne ordena a Regencia em Nome d'o Im-
perador o Senhor Dom Pedro li que participe a 
V. Ex.: 1.0 que, tendo-se determinado por Aviso de 
5 de Janeiro de 1833 que o estabelecimento de 
dous Hospitaes Regimentaes seria permittido quando 
os doentes excedessem o numero de 80, hoje se 
manda decl~~ar q~e ait?dfl.mesmo. ~ada essa hy
pothese ( altas mu1to dtfliCil de verificar-se ) n·ao 
iieverá haver nessa Província mais de um Hospital; 
e que tendo-se reconhecido ociosa a existencia de 
Medico Consultante, como judiciosamente informa 
o Commandante das Armas, cesse desde já o dito 
emprego , devendo todavia , quando a rnolestia o 
exiJa, ser consultado qualqtter medico idoneo, ao 
qual se pas-ará segundo o estylo, para que da. falta 
de uma tal providencia se não sig-a o prejuízo da 
saude da tropa, que tünto n1ereee os desvelos do 
Governo; 2. o que com quanto a Regencia esteja bem 
certa da honra, e outras excellentes qualidades dó 
actual Director do Arsenal de Guerra, insiste com
tudo em que este emprego passe a ser exercido 
po-r algum outro Offlf'ial, que a tflo bons predir:ados 
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una a de uma actividadc c pratie,a lal como a que 
1~equer o regimen cconomico de tão importante 
Estabelecimento: 3.0 que, não sendo provavel a du
ração do actual exorbitante preço dos artigos da. 
etape e forragem, grande será sem duvida a dimi
nuição que deve soffrer o calculo ofl'crecido pelo 
Commandante das Armas, da despeza orçada para 
os Corpos dessa Província: 4-. 0

, finalmente, que tendo 
o Governo, depois de bem calculadas as urgencias 
de todas as Províncias, fixado a despeza nessa para 
o anno de 1834 a 1835 até a quantia de 300:000$000, 
que não póde ser augmentada sem detrimento das 
demais; e não sendo licito ao mesmo Governo des
pender, além do que por Lei lhe fôra marcado , 
anarchica se tornará a administração sempre que 
os Presidentes se arroO'arem o jus de exceder o 
n1aximo da despeza ordenada para as suas Pro
vindas, debaixo de qualquer pretexto ainda o mais 
plausível, pois é obvio que a despeza <~om obras, 
ou reparos necessarios, os trabalhos do Arsenal , 
e finalmente o mesmo numero de praças determi
nado para os Corpos, tudo se deve entender subor
dinado á despeza marcada ; fic:tndo sómente ao 
arbilrio e zelo de V. Ex. o detalhe, ou prefereneia 
dos objectos que mais se rccommcndarem pclus 
circumstancias occurrentes. 

Ao que ficou, pois, expedido, espera a Regeneia 
que nada mais será preciso acr~scentar, para que 
V. Ex. se considere não só inteiramente inhibido de 
poder ultrapassar aquella quantia de 300:000$000, 
como certo de sua immcdiata responsabilidade, 
quando ainda o faça a despeito de tão claras c 
positivas ordens e esclarecimentos. Todavia a 
.1\Jesma Regencia quando assim emprega os meios 
de fazer cumprir a Lei, não quer que V. Ex. jul
gue netn levemente enfraquecido o bom conceito 
que a i Ilustrada administração de V. Ex. U1e ten1 
a tão justo titulo merecido. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 5. de Junho de 1834.- Antéro José Ji'crreir·a 
de· Brito. -Sr. Presidente da Província da Bahia. 

-···-
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N. ·198.-GUEHRA.-EM 10 DE JUNMO DE 183L 

Circular mandando cessat' o emprego dos Medicos consultaiHt:o 
, nos Hospitacs Regimentacs. · 

Illm. _e Exm. Sr.~Sendo certo que a Nnçã.O st· 
não deve gravar corn despezas, .cuja utilidade, quando 
possível, se possa obter com menor sa.cflificio; e 
achando-se neste caso a existencia de l\1edicos coH-· 
sultantes nos Hospitaes Hegimentaes, e como o lP:n 
feito conhecer a pratica, já comprovada.pelas reprt'
sent.ações, que de algumas Províncias tem- sido di-~ 
rigidas ao Governo nesse séntido; Ordena a Regencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H CJl.H· 
desde já cesse este emprego nos referidos hospitae~ , 
devendo-se, todavin, quando a molestia o exija, CüJJ
sultar qualquer Medico idooeot ~·íg~m se .pagarú 
segundo o estylo, para que da falta desta proYí-· 
dencia se não siga o prejuízo da saude. da trop[~. 
que tanto merece os desvelos do Governo. O qut~ 
assim participo a V. Ex. para sua intelHgeneia~ r· 
e~ecução. 

Deus Guarde a V. Ex . .-Pa1àcio do Rio de Jatteirli 
em 10 de Junho -.de 483i. • ......;Antéro flosé 'Ferrei,·r~ 
de Brito.-Sr .... 

Autoriza tôdàs·ll;s ·prhvid~riêlâs;l~:es. tFclillV 
· guran~a dos· reos que tem de ·· s~r ')atgaf&S' 
que aão ha cadêa. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á Regenci.a eru 
Nome do Imperador o Sennor Dom Pedro ll':PQ1licio 
que V. Ex. me dirigio no 4. 0 ·do· mez pássado, 
solicitando esclarecimentos sobre a maneira por que 
havião de ser conservados com segurança os réo~. 
que tem de ser julgados nos differentes Termos dii. 
Província onde não ha cadêas; e de ordem da Mesma 
Regencia tenho ele responder a V. Ex. que dé J 
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rc~;peílo a::; provid.endus que julgar mais convenientes 
t: legues, podendo, emquanto nüo süo julgados os 
;·d'eri~os réo~ pelo Jur,y competente, ser conservados 
ua prtsão mms proxima do Termo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro 
PIH 1 ·1 de Junho de ·183L -Aw·eUantr·de Souza e 
0/.iveira Coutinho.-Sr·. Presidente da l'rovincia de 
Goyaz. · 

N. 20o.-JUSTIÇ:\.-E)1 12. nE Jt:Nuo Qi'-: 1saL 

Oi'.,· tara que as Cam:tras :\Iunicipacs podem constranger os Juizes 
1ie Paz a servir, semr.re que não julgarem legítimos os seus 
impedimentos. 

:\ Regencia, a quem foi presente o offieio da Camara 
Mnnicipal da Cidade de Cabo Frio datado de 22 de 
\bdl pa~sado, communicando que por terem dado 
p.:n·te de doento todos os Juizes de Paz do 1. o dis
•:·i·to da Freguezia de Araruama, achavão-se os 
nturadores do mesmo districto privados dos neces
..,nrios recursos, l\Ianda em Nome do Imperador o 
S•.:uhor Dom Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos 
Ncgocios da Justica, responder á referida Camara 
que se não julga "verdadeiros e legitimados os im
pediinentos allegados pelos indicados Juizes, deverá 
e•)astrangel-o a servir pelos meios declarados no 
;lrt. t.o da Lei de ~5 de Outubro de ~827, mas se 
f'lles justificarem os seus impedimentos, cumpre ern 
tal caso fazel-os substituir pela maneira decretada 
n1J art. 6.• das Instrucções de 13 de Dezembro de 
·! :~:12. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Junho llc 183~. 
Aureliano de Souza e Otiveira Coutinho. 
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N. 201.---FAZENDA.-El\I 12 DE JUNHO DE 1834. 

Os Agentes das Mesas de Diversas Rendas são considerados em
pregados publicos de comrnissão. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama,. Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacionál, 
resolveu em sessão do Tribunal, de aceordo corn 
o parecer do Conselheir·o Procurador Fiscal, e ent 
vista do requerimento dos L os e 2:·s Agentes lfisca~s 
da Mesa de Diversas Rendas da Província da Bahia, 
incluso nos officios dos respectivos Inspector da. 
Thesourblria e Presidente da Província de 26 e 29 
de Abril lJ llimo, declarar-lhes '-lu e são com etfeito 
empregados publicos de FazGnr_ a, e como taes re
conhecidos no art. L 0 do Regulamento de 26 de 
1\larço de ~1833, mas empregados de com missão, que 
poderão s~r demiltidos pela autoridade, a quem 
compete a sua nomeação, quando lhe parecer que 
não desempenhão como devem as suas obrigações, 
na conform1dade do art. 9. o do mesma Regulamento. 
O que participa ao Inspector da Thcsouraria da re
ferida Provineia para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 12 de Junho de 
183L-Antonio Pinto Chichorro ela Gama. 

-·-
N. 202. -JUSTIÇA.-EJI 14 DE JUNHO DE 1834:. 

D~clara que dando-se novos impedimentos devem ser nomeados 
novos substitutos aos Juizes Municipaes. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. 
datado de 15 do mez antecedente, expondo as duvidas 
que se tem suscita do nas Comarcas dessa Província 
sobre as substituições dos Juizes Municipaes depois 
da publicação da Portaria de 11 de Noven1bro do 
anno passado, diri~ida á Camara da Villa d~ Cabt~ 
gallo; cumpre decwrar a V. Ex. que as Camaras, 
segundo V. Ex. refere, obrárão com regularidade 
na exacta observancia do art. 33 do Codigo do Pro
cesso Criminal nomeando novos Juizes Municipaes 
interinos todas as vezes que se offerccia novos im
pedimentos dos proprictarios~ que na citada Portaria 



~speeial para o caso occorrido em Cantagatlo houn; 
engano quando se dedarou que, competmdo ás Ca
maras as nomeações de Juizes l\iunicipaes e de 
Orphãos interinos para os casos de impedimentos 
repentinos dos proprietarios, ou por suspeição, estes 
Juizes uma vez nomeados deverlão servir em todos 
os casos de taes impedimentos, devendo ter-se em 
todas as causas de taes impedimentos, isto é, na
quellas em que os Juizes se houvessem dado de 
suspeitos, ou para as quaes fossem de qualquer modo 
impedidos. Foi asse o espirilo da referida Portaria, 
e nunca que taes Juizes interinos uma vez nomeados 
servissem sempre que os proprietarios ficassem im
pedidos, porque isso viria estabelecer um supplente 
11xo, o que a I.ei não determinou; podendo sim as 
Camaras, se quizerem, nomear para qualquer novo 
impedimento de taL:s Juizes, os Ines mos que já hou
vessem nomeado paea um ou oulJ·o impedimento, 
rJue occorressc, como poe exemplo o de suspeição. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em u. de Junho de 183í. -Aur·eliano de Souza e 
OliveiJ~·a Coutinho.- Sr. Presidente da Província das 
Alagôas. 

N. 203. -MARI~HA.-E~I 1 ~ DE JUNHO DE 1834. 

Apllrov.a para o registro das ordens expedidas á Contadoria de 
l\larinha o methodo mandado seguir para a Mesa da Adminis· 
tra:ção das Diversas Rendas. 

A Regencia em Nome do Imperador, a quem foi 
presente o sêu officio de 12 deste mez, acompanhando 
a representação, em que o Contador da Marinha 
pro~o~, para o registro das ordens expedidas á R~
paríiçab a seu cargo, o methodo mandado seguir 
para a Mesa da Administração das Diversas Rendas 
N~c~onaes por Decreto de 26 de Março de 1833, Ha 
por bem approvar a proposta do referido Contador. 
O que participo a Vm. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em 14 do Junho de 1834. 
Jo_aquim José Rodr·i.r;ues·' Torres. -Sr. Jo5o José 
Dws Camargo, 

-···· 
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N. 20l ... -MARI.'UIA.-E11 o. DE .n;Nno nE ts:lí 

lleclara o artigo de lei que rege o caso de suspeição decb1 1il ; 
por um Presidente do Conselho de investigação . 

.. 
Em solução~ ao seu ofiicio de ~.o do corrente, áCCiT!! 

do Capitão de Fragata Frederico Mariath •. que. sendo 
nomeado para Presidente .(lo Conselho. ,d~ i,n\'~~~:ti~ 
gaç.ão, a que se deve proceder, contra o 2~0 T.erwnh: 
Joaquiip Sabino da Silva, ~e dera por s~speito; .kLno 
de significar-lhe, para o fazer constar aquelle CaJHlüo 
de Fragat&, que não porlendoser applica.,~.t ao tnso 
.em questão a Ordenação por eUe. cita~-, e,csô,, .quari {lo 
muito, a disposição do art. 330 do Codigo do L' ro-· 
cesso Criminal, deverá, na fórma do mesmo ar:Jg·n. 
declarax a causa da sua suspeição. --

Deus Guarde a Vm.-PaÇ,o fflil H~ ti~ lunho de 1s:H . 
. Joaqu.im José Rodf·igues Torres. -Sr •. Franci:;nt 
Bihinno de Castro. 

N. 205. -}IARINHA .- E~l 14 DE JUNHO DE 183 ', 

~Ianda sobrestar no engajamento ou recrutamento, orden:Ath1 
. por Aviso_de 26 de Julho de 1833, coQtinuando, porém, it 
ob&ervar~se o·disposto no de 24 de Outubro do mesmo anno _ 

Illm. e Exm. Sr.- Determinando a Regencia m11 
N9r;ne· do Imperador que nessa Provinda se sob(r•sç 
teJa no ~ngajamento ou recrutamento ordenfid.O por 
Aviso de 26 de Julho do anno passl}dO, ÇQOtlnuaní! n 
todavia a observar-se o disposto no· outro' .Aviso fk 
24 de Outubro do me~mo anuo; assim o partici!'lo ,~ 
V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ian12iro 
mn 14 de Junho de ~ S34 •. ~Joaquim J~ Rodrigt.H'S 
-Torres.- Sr. Presidente da PI'-Ovincia da Bahia. 

- No mesmo sentido aos Presidentes das outrH 
·Províncias. · 
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De.term(na q_ue seja puniuo o .\1hogauo que atae:w o Auiz. 

A R~gencia em Nome do Imperndor, em dPferi
menlo ú reprcsentneão de alguns membros do Con
~clho de Jur•ados dod Município dessa Cidade, Mnnr.i:'t 
declarar a Vrn. que faltou ito seu dever deixando ch~ 
puniF lÓ Advoga~o Manoel Duarte Carneiro, q1::1ando 
apresentou o arttgo da contranedadc tr·nnscr1pto na 
(~ertidão junta, corno se· lhe requerera c era con
forme conl' ns disposições do art. 2H do Codigo 
Criminal, c 4.6 ~ 4. 0 do respectivo Codigo do Proees:Ú) 
e que par·a o futuro não deixe. ficar !mpnnc _qualque; 
Advoga.do que atacm· ao Jutz CUJéls dciJbcr<wôPs 
c~umpre que srjiío respeitadas, c s'ú analysadas·' em 
tennos comedidos e deef•ntcs. 

Deus OtHtr<i.e n Vm .--' Pa\acio do Hio dn Jnnciro <'rn 
16 de .Junho de ~18:H.- A Uí'('hano r/1' Sou:.rr f' Oli
,~ri;-rt Continlw.- Sr. Juiz d1' Dii·Piln da l:l;tn;Jn·:l da 
Vi(·toria. 

• •• 

x. 't07.-GcEnllA.-E:~t Hi nE .JL\Ilo n~-: HGí. 

{:ii·eul:u· aHc1·ando não sü a <:poca em que se 1lm·cm J'cmcllel' á 
Seerclaria d:.t Guena as iut'oml:ll_'úes annuat>s para o tm:amento 
da ncspeza MiliL:u·, como as tahellas IJUC o org-anizüo. Tambem 
exige rcla<~ücs u·imes.t1·aes da uwrtaJi1lade <los- ofliciaes mi
litares. 

I IIm. c Exm. Sr.- Convindo não s,) a1tcrm~ a (·p;J
~a fixadà pelo Avit!lo Circular dt) '12 de Dezenllll'O d(~ 
4 8:31, para acll<u·em-se ncs.ta Scercta.t·ia de Est:1dn do:; 
Xegoeios ela Guerra, Yindas das Provindas, as inl'or
nw~;ôes neees_s~u·ias para o ?~'~:.arnento geral nnnur~ 
da Despezn l\ltlltnr do Impeno; corno tnmhem o llu
rnero e ~ireumsLancins_ das tabellas exigidas p:tr·a 
;H{Uelle llrn, em n rela~;ao que ncotnpanlwu o lllPn
~·innadn Aviso: ÜI'dena a Hegeneia t'fll Nonw do 
lJIIJWI'nclor o Senltm· Dom Ped1·o li q•.w, tir;;mdo sc·m 
t·ll't~ilo aquella dispnsi~:i10. sP.j;J :1 f'jlrJ(';l s!ilh!ÍI!tidn 

Ul':( lSÍtF.S DF. 183~. :W 
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pela do uHimo dia <.lo mez de Dezembro, e se enviem 
ns tabellas segundo o numero e observações decla
radas na relação inclusa; e assim o ha por muito 
rAcommendado a V. Ex., bem conhecidos os graves 
embaraços que o Governo experimentará quando 
esta ordem se não observe com a mais stricta ,pon
tualidade. 

Por esta occasião Determina outrosim a .Regeneia 
que de tres em tt·es mczes, a contar do 4. 9 de Janeiro 
elo anno corrente de 1834 em diante, se remettm·á 
a esta Secretaria de Estado uma relacão nominal dos 
officiaes militares fallecidos durante ô referido prazo, 
feita porém de modo que exclua a mais leve duvida 
a respeito da identidade de pessoa. O que tudo 
assim participo a V. Ex. para sua intelligencia e 
execução, prevenindo-o de que a primeira relação 
de mortalidade deve vir quanto antes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
mn 16 de Junho de 1834.- Antéro José Ferreira de 
Hriio.- Sr. Presidente da Provincia de .... 

Relação das taltella!l5 a qU4" se rc>fere o J\.dso desta data. 

Tabellas: 
1. n Officiaes de Li] linha. 
~. 11 Officiaes da exlincta 2.a linha, que tem soldo. 
3. a Officiaes de engenharia. 
4-. a Reformados. 
5. n Arsenal de Guerra ou Armazem de Deposito rle 

at'tigos bellicos. 
ü. a Hospitaes Reginwntaes. 
7. a Despezas diversas. 
R.a Dirida passiYn. 

A 1. a Tabella deverá conter: o nome, posto e soh\o 
de cada individuo; pertencendo a esta tabella assim 
os Officiaes de 1. a linha em corpos e avulsos, como 
os que, tendo passado desta para a 2.n, tinhão todavia 
o direito de reverter áquella, e serem ahi promo
victos · ctre'arando-·~r rn:ds n:w só n YPneimrntn qw"' 
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o official- accumule por seu emprego ou çxcretcto, 
a .saber, comrnando de armas, Secl·etario e os de
nomiaados de 1. a ou 2.a classe ; como qual seja esse 
emprçg& ou exsreicio. 

A,_,fa~.,, Tabella: .o nome, posto e soluo de cada in
dividuo;:, pertencendo a esta Tabella, assim os Oífi
ciaes que da L 11 linha passáráo á 2.a, perdendo o 
di~·de vohar á,t.•; como os que, tendo sempre 
pertewüdo á 2. a.,. passárão depois a obter soldo, por 
seus':&0itNtços relevantes. · 
. ·A a .• ~ TabtJH.a: o nome, posto e soldo de cada in
di-viduo, e a· gratUica~ão acliva ou de residcncia, 
quand:o empregado, e qual o emprego. 
· A· 4-.~;!fabella: o nome, posto c soldo de cada in-

dividuo •. ·. . · : 
A ~ta Tabella: sendo Arsenat de Guerra, o nome, 

posto e vencimento de cada um de seus empregados, 
menos ~o soldo. do Directot· e do Viee-Diroctor, por 
pertencerá La.ou á 2.3 TabeUa, em qne deveràõ vir 
novament~ ?escriptos, co~n u declaração p~r~m de 
taes exerctcws: logo depois, em uma só addt~.;ao. os 
jornaes dos mestres, opet·arios, snrrcntes, guardas. 
etc.; em _outra, os generos por gl'osso c rniudo ~~ 
1naterias p.t:Ün(ls para as officinas; e finalmente em 
urna 3.8 acldicão, as diversas outl'(b despezas que 
occorrão além das apontadas. Sendo armazcm de 
Deposito de artigos bellicos: o notnP, posto c vcn
eimento do Encarregado c do ri,~l, mas n~w o soldo. 
que ~c;>ll)O, f1ca.djto não pertence n f:sta Tahella. 

A õ.a Tábella ~ · O nome; Qd~tt> c ''Cncimento de 
·~ada um dos seus empregados~ menos o soldo; e 
logo ~~)~_;;tjguida~ p_or urna só addi~ào, o importe dos 
reme'dids~ ' '· · · '' 

A 7. a Tabclla: ern t:• addição, a despcza eorn a:-> 
gr·atificnções dos Amanuenses da Secretaria do Cottt
mando das Armas; em 2.a, a despeza com o azdtc P 

Ho para luzes nos corpos, guardas e fortalezas; e111 

:J.a, a diari~a presos condemnados il trabalhos; em 
~·.a, as ob,as ou i•eparos indispe11saveis; c em nltillla 
a }dição, o que mais possa oeeorrer alétn do que fica 
dtto . 

. A,'.S .. •; Tahel1a: a divida pas.siva posterior ao aiHJO 
de. ·t82ti, bem ctassitiead-u por tlmws, c corpos a qtw 
pertenf;or; separantlo .. se a lcgafbaua da que H i lida o 
ui.io estiver;:' 

As TabeHas i.\ 2. 8
, :La r L" rno:-;lr<~rilô u:-1 Oíli<'Íit~':-; 

r·la)~ilil'ados por :-~cu:-; JH~:->tfJ~, ~r·;td;tl!Yttltlf'ttí!• d•1 
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.maxirno nu miniwo, gunrdando-Sf-! dentro de .-~;Hb 
elasse a onlern nlp1wbcticn, e acrescentando ao nonw 
a declara~:üo de- graduado- quando o Official, es·-· 
tcja nesse cnso. Em geral, os individuos devem Yir 
eom todos os seus nomes por extenso, r)ara preveni t· 
tJunlquer intelligencia duvidosa . 
. En1 qunlrrucr Tnhelln quando se mencionar o ven 

eunento de um individuo, scrú em eolurnna distinet:l 
que incl !que s-er sotdo , gratifkn~;.ão, forragem 011 
etapa. l~llialmente, o numero das tabellas poderá ser 
augnwntado tJ!Iando se .otfere...:n despezn, rtue pc-H 
~ua rwtun·za o exija para mais clareza; flcanrlo po1 
Isso bem entendido oue o numct·o deverá diminuir 
~Iua.mlo na l'nwineia Úão exbta algum dos objecto>, 
u ul1 cMlos. 

Secretaria dt~ E~;tado crn IG de Junlto de ~JS:H.-Jo.s · 
Ignac'l·o da Sil'ra. 

S. 20~.-GüEHRA.-Eu ~tG DE JL'~HO DE 18Ji. 

P.emetl\: os li~uri11os para o~ JJO.HlS uníl'onucs llos Corpos fi. 
Cavallaria e Artill1aria a cavallo. 

Illrn. c Exm. Sr. -De ordem da Regencia em ~orne 
1lo lmp(~radoe o Senhor Dom l'edro li rametlo ;1 

V. Ex. os inclu~os Hgurino& dos novos uniformes, d·~ 
lJLJe devem usar os Corpos de CavaHaria e Artilhari;~ 
a cavallo; prevenindo a V. Ex. de que o panno pan' 
o fhrdmneulo de Caeadores deverá ser verde . 

. Manda igualmenté a Regencia recomn1endar (\ 
Y. Ex. que na factura dos uniformes se siga a risca 
os modelos; que as harrctinas sejão de chupéos, l' 
tJHe os m.etacs, pal'a nüo se tornarem pesado:;;, scjiJ·~ 
da rrwis tina espessura possível; permittindo-se ú -. 
trop[ls, quando estiverem em destacamentos, ou em 
servi~~o de campanha o uso de chupéos ch~un1.mesm~_, 
padrao, tendo estes as abas largas para abrigar do. 
chuva. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de JancirD 
('m 16 de Junho de ~IS:.H.- AJttéJ'O José Fc'í'i'Cir.-1 d1' 
h'1·ito. -Sr. Prt'~'itlente da ProYincia do Hio UratHl · 
•lu ~:,11 --
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N. 209.-JOSTl~:.\.-EJI l8 DE JL'7\IIO DE HUL 

· •rdeaa qi1e sejão tlistlersos e retirados das fronteiras os Orian
., . taes que abusào da hospitalidade do lmperío. 

Illm. e Exm. Sr.-Constando á Regencia em Nome 
.ioimperador,o Senhor Dom Pedro II que os emi
gradoSi Orientaes que ultimamente tem procurado 
um .,pgfugio nessa Prúvincia, abusando da generosa 
hosp~taHdade que se lhes tem prestado, P.t:ocurüo 
{;omprornetter-nos com o .governo .do seu pa1z, que 
ilostitizão, passando a fronteira algumas partidas ar
madas a infundirem terrores aos habitantes das Po
voações vizinhas; ordena a mesma Hcgencia, que 
V. Ex. expcea as mais terminantes ordens ás au
wr.idadcs c"ompeteqtcs. para fazerem ~isp_e~sar e 
retirar do nosso tcrntorw todos aquclles mrh VIduos, 
que, tendo praticado taes actos se tornüo poueo 
dignos da contemplacão c commisera~ão das au
wndades Brasileiras." 

Deus Guarde a V. Ex-.-Palado do Rio de Janeiro 
)ffi 18 de Junho de 1831..-Aw~elíano de SoHza a Oli
oeira Coulinho.-Sr. Presidente da Provincia do Hiu 
Grande do Sul. 

M~~d:t -atiOpta·r a Juedida pt•opost:l pelo Contador da 1\Ial'inha 
ace•·ca do IJIIC J'epJ·cseritáJ·a o Almoxarife por uào ter debaixo 
da sua guar·da algum do vasilhaimc true se lhe aehadchítado, 
e que os gencros, apczar de debil;tdos aos 1\leslres, uào deixem 
de set· c:irregados ao rcspcetho Almoxarife. 

A Rogenciu em .Nome do Imperndor, Çonforman
do-.s~ com tt ~nfonnação que . a·coropanhou o. seu 
?fficw de:Jwnfe-tn, d:ada pelo Contador dn Marwlw, 
;tcerca da representaçifO:, em que o "ilmoxarife Ber
nard~ Botelho d~ Siqücira pondera o inconvenicn!e 
de .nflO ter debmxo de sua guarda algum elo vasl
lhmme, que se lhe acha debitado, Ha por bem r4ue 
rara ·seg•!rança da Fazenda Publica se adopte, c_m
quanto nao l1ouver ~\nrwzens necessarios, n mctllda 
pruposta pt~lo di!o '~·ontadnr, .. qru~ uulr,_;~Í!4ll ;-;c 1k-
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tdare, conforme Vm. iw.lica no referido oilkio, que 
os generos, apezar de debitados aos Mestres das of:-
1icinas do Arsenal, e mais pessoas, como lembra o 
Contador, não devem deixar de ser carregados ao 
resRectivo Almoxarifc, nem este isentar-se da pos
sível responsabilidade, não obstante a que pela ci
tada informação se impoem aos sobreditos Mestres 
e mais pessoas. O que participo a Vm. para sua in~ 
telligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 18 de JHnho dh 
183(-Joaquiln José Rodrigues Torres.-Sr·. João
.T os é Dias Camargo. 

N. 211 . -J USTlt.,:.\.- Eu 19- DE .JUNHO DE 183L 

Deda!'a tJIW as multas impostas pelo .Tnry pertencem á Camara 
a cujo .Município pct·tencei' o multado. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regcneia em 
.\"orne do Imperador o oílicio n.o H de .i do eor
rcnte mez, em que V. Ex:., eommunicando lerem 
algumas Camaras dessa Província entt·ado em du
vida sobre o 1\Iunicipio a que dcvão pertencer as 
multas impostas pelo .Jur·y, se a Camara do Muni
cípio a que pertencem os indivíduos multados como 
s(~ deduz do <HL 286 do Codigo do Processo Criminal, 
ou se á cabeça do Termo, como parece de razi'ío, por 
ser quem faz todas as despezas com os prepara
tivos. do Jury, pede se lhe dê uma melhor inlelli
gencw a respmto. 

l\ianlla a mesma Regencia responder a V. Ex. que 
a cüpia do lermo ou da sentença condemnatoria de 
que trata o art. 286 do Codigo do Processo, deve ser 
remettida á· Camara, a cujo Município pertence!' o 
ffi!lltado, para que clla üu;a proced~r en1 couior
rmdade do qüe ordena o mesmo artigo. 

Deus Guaede a V. Ex.-Palaeio do llio de Janriit·o 
em ~9 de Junho de ~18:H.-Aw··eliano de Souza c Oll:
Dei1·a Coutinlzo.-SJ', Presidente da Provincitt de S. 
Paulo. 

--
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N. 212.-JUSTIÇA.-EM 49 DE JUNHO DE 1834. 

Declara que cmquanto não houve1· providencia legislativa uâo 
se deve prover alguem no emprego de Advogado senão pt'la 
fórma estabelecida na Lei de 2"2 de Setembro de 1828. 

Illm. c Exm. Sr.-A Re(J'encia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Peclro 11, a quem foi presente 
o officio de V. Ex. datado de ~4 de Março deste anno, 
Manda declarar a V. Ex. que, emquanto não houver 
nova e positiva providencia legislativa, não ha meio 
de prover nos empregos de Advogados pessoas que 
não sejão Bacharets formados se não o estabelecido 
no§ 7. 11 do art. 2.0 rla J..ei de 22 de Setembro de 4828· 
por nã_o serem applicaveis as disposições do DecretÓ 
do t. o de Julho de 1830 e do art. 14 do Co digo do 
Processo Criminal- que V. Ex. aponta , por não se 
comprehenderem os referidos Advogados na deno
minação de Ofliciaes de Justiça, e nem proeede 
tambem para esse fim o art. 18 da J..ei de 14 de Junho 
de 1831, por ser expressamente por excepção ex
cluído da attribuicào dos Presidentes das Províncias 
em Conselho o p'roviménto daquelles officios que 
devão ser providos por outra autoridade em vit·tude 
da Lei. 

Deus Guarde a V Ex.- Pala cio elo Rio de Janeiro 
em 19 de Junho de 1834. -.Aureliano de Souza e 
Oliveira Cnutinho.- Sr. Presidente da Província de 
Mato Grosso. 

-···-
N. 213.-MARINHA.-El\1 20 DE JUNHO DE 1834-. 

Ordena que as pe"soas que pretenderem o auxilio da barca 
de ':_apor paguem a quantia de 30$000, além da destleza <lo 
carvao. 

Havendo-se nesta data ordenado que as pessoas 
que pretenderem o auxilio da barca de vapor, pa~ 
guem, além da despeza do carvão, a quantia de trinta 
milrf.i:;;. <l rpwl será rPPPhid:! nn ThPsonr:nin <ia \Ir~-
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rinha pela mesma fórma llor que se percebem u~ 
rendimentos das barca~ d agua; assim o parti c:: li~ 
a Vm. para sua intelligencia e governo.. · 

Deus Guarde a Ynt-Paço etn ~o de' Junho de -18~r" 
-Joaquhn José Rodrigues Torres.- Sr. João Jos·· 
Dias de Camargo. 

···-

N. 244.-JUSTIÇA.-:-EM 2t J)E JUN~O'DE 1834. 

Detem1ina que o Juiz Conse1·vador da Nação Britannica n3o 
pôde julgar réos, que não forem hfglezes. 

Tendo ·levado ao· conhecrrnento ·da Regencia t·rn 
Nome do Imperndor o Senhor Dom Pedro li o oflici(l 
de Vm. dataâo de 30 de Abril pnssado, em que pPtk 
decisào sobre competir-lhe ou não, na qualitlnde de 
Juiz Conservador da Nação Britannica, Julgnr ao rí'·t, 
Francisco José dós Santos, do 3.° Corpo âe Artilhari;l, 
accusado ~eio:consuLBrit&nnico pela i1lO,rte feita :w 
soldado John Smith, do brigue de guerra $-naí:r·, 
dnquella NBção, cujo processo lhe fôra enviado pdu 
Juiz de Paz da Freguezia da Conceição da Jlraia: ,, 
nlCsma Rcgencia me ordena responda a Vm. qtw, 
nào sendo o réo Inglez, mas sim Cidadão Brnsileh'o, 
não deve nem póde ser privado do gozo de seus 
direitos politicos e civis, e excluído de qualquer da') 
garantias que aos mesmos Cidadãos outorga a c~nl-· 
stit~ição do _Imp~~io , fóra dos casos e por on1rr1s 
metos que nao seJaO os marcados na. me:;ma Coih·· 
tituü~ão, e nen1 sacrificar alguns desses direito~, (~ 
suas" prerogativas a um privilegio concedido a es
trange!ros, .pa~a P.erder uma .das. mais apreciaY•:is 
garanttas conslllucwnaes da hberilade e seguraw·a 
individua_l, qual a de ser julgad~ ·pelos Jurado~ .. ::1 
estabelecidos para as eausas crunes. Que ne:--1;:,: 

· circumstancins cumpre a Vm. enviar o processo t; 1 

questão ao Juiz da cabc~;a do Termo, para ser ;· , 
tcmpn cnmpPtentP ilprrsP:ntarlo ao .Tm·y~ nãn podPL· í 
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a nresma Regencia deixar de admirar-se que Vm. 
p:Hlt~sse entrar em duvida sobre o regular anda
nH·nto deste negocio. 

De'tls :Gtutrde a Vm. - Pala cio do Rio de Janeiro 
PFl 21 de JÚnho de 1834.- Aureliano de Souza e 
OliJ'eira Coutinho.- Sr. Desembargador Juiz Con
'H'rvndor da Na~.ão Brasileira . 

• --
\. 'tttj.~ JUS'riÇA.~ l~M 2~i DE JUNHO DE ·183-í. 

liebxmina quaes os documentos que dc.vem acompanh:n a 
cóhliuunicàÇão da lmposição da tlena de mo1le. 

_ •. ccu-sando a i·ecepção do seu officio de 7 de Junho 
c.unsnte e das cópias das sentenças de pena ultinw 
prnferidas, uma no Termo da Villa de Jacarehy u 
·nu H a no da Vil la da A ti baia, contra os réos João 
Qru:iroz e li'rancisco, escravo do Coronel Francisco 
Alvc~~ }:Hrreir.~~ d9: A,_ma.rral, curop~:_e:-me resp,onder-lhe 
qLu' parfl se poder apresentar este negociO ao Con
,;~!ho -~Estado~ e o Poder Moderador commutar ou 
pPtdoàr~a pena imposta aos réos deve Vm. remetter 
eom urgencia certidão circumstanciada da parte 
prineipa,~ do peocesso, e informação s~a, de modo 
que Sft;~PÀ~;AlJ~J,,a, nÇtture7.a,do crune, por que 
rorv_q. sentenc1ados; qM:3!eS. ·~s. circumstancias atte
nuantes,ou aggravantes; que defeza produzirão, etc .• 
.;.tlias nãQ,pód,e "o Poder Moderador ter motivos para 
::-e dderminar a alterar ou não a sentença. . 

n;;us Guard-e·-~, Nm•--· Paw:ci(} ·do ·Rio ·de .Taneiro 
Ni:l ~:~3·-die .Jiintftldàé;ct83'*';,~-A'ifxr-eliano de 8àuz.1 e 
Oi.it.ei:ra-J(ftnttirfhv _,..:.-.Sr. Presidente da Província de 
S; PitUW'/ 

'~ 

····-
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N. 21 G. -IMPERIO. -Eli 23 DE JUNHO DE 4 83,. 

Declara qual a providencia de que se deYe lançar mão para poder 
hav(_~f sessão da Camara Municipal, quando nào fõr possivcl 
reunir numero sufticiente de Vereadores. 

Sendo presente o officio de 18 ele Abril passado 
em qua Vm. expõe a nect~ssidade, que ha, de occor
rer-se con1 prompto remedio ao escandaloso proce
dimento dos Vereadores da CamaraMunicipal dessa 
Villa, por eujas repetidas faltas tom deixado de haver 
sessões eom nota.vel detrimento do serviço publico: 
Manda a mesma Regencia em Nome do Imperador 
declarar-lhe que Vm. com o Secretario póde con
vocar os immediatos em votos, e juramentar os que 
comparecerem, até se completar o numero preeiso 
para formar Camara. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
Pm 2;3 de.Tunho de 1834.-Antonio Pinto ChichorTo 
da Gama.- Sr. João Pedro de Almeida, Presidente 
da Camara Municipal da Villa da Ilha Grande. 

N. 217.-IMPERIO.- E~I 25 DE JUNHO DE 1834. 

Permitte que os Pt·ocuradores das Camaras Municipaes tenhão 
Ajudantes ou Agentes nos di~tríetos do município. 

A Regencia em Nome do Imperador, Tendo en1 
eonsidera~ão os motivos ponderados pela Camara 
Municipal da Villa de Cantagallo em officio de 26 
de Maio ultimo: Ha por bem conceder-lhe a autD ... 
rização, que pede, para que o seu Procurador possa 
ter Ajudantes ou Agentes nos districtos do Termo 
da mesma Vi \la, uma vez que não se despenda 
maior quantia do que a que se dá ao referido Pro
eurador, e que este seja responsavel pelos actos 
dos seus Agentes: O q1Je manda pela Secretaria de 
:Estado à os Nego cios do Imperio communicar á so
r)redita Camara para sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Junh0 de 
uru .. -A nlonio Pinto C'hichOl~ro da Gama. 

·-----



r'ixa a inleUigencia da Pot·Laria de 6 ue Dezembro de 1832, qne 
trata das multas conuninatlas aos Mestres lias embarcações, 
que apresentárão manifestos <mthenticados pelos Cousule~ 
Brasileil'Os. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in~ 
tcrino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
resolveu em sessão do Tribunal declarar que a Por
taria de 6 de Dezembro de 1832 expedida a Alfan
dega desta Côrte, em conformidade do Decreto de 
4 do mesmo mez, que revogou o de 20 de Dezei>n
bro de 4 831, na qual se determina que fiquem de 
nenhum eifeito as multas comminadas aos Mestres 
das embarcaeões que tenhão apresentado manifestos 
devidamente~ authenticarlos pelos Consules Brasi
leiros nos portos onde flzerào o seu carregamento, 
é relativa ás embarcações entradas até essa data 
JJos portos do Ir~perio, e cujos Mestre.s ~wvião sido 
Inultados pelo ngor elo art. 51 do refer1do Decreto 
revogado. O que participa ao Inspector da Thesou~ 
raria de .... para sua intclligcncia c execu~;ão. 

Thesouro Pul_~lico Nacional em 26 de Junho de 
t 83í .-Antonio Pütfo ChiclwrTo ela Gama. 

N. 2~19.-GUERR.\.-E~l 26 DE JUl'illO DE 183L 

Declara que ao Presideute · da Pmvineia do Hio (;rande do 
Sul compete não só a nomeação do l,orteiro, como tambcm 
a de todos os mais empregados do respectivo Arsenal de 
Guerra. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente á Regencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
o officio marcado com o n. o 59 de 17 de Abril 
proximo passado, dirigido pela Presidencia dessa 
J•rovincia do Rio Grande de S. l1 edro do Sul, úcerca 
do Decreto de 17 de I"evereiro deste mesn1o annn, 
que nomeára para Almoxarife do Arsenal de Guerra 
da referida Provinda a José Antonio dos Santu:~ 

• 



• 

l.a1·a; Houve por bent resolver, por outro Decrelo 
de 3 do corrente mez, que se considerasse sem 
em~ito aquelle de 17 de Fevereiro ; mas comtuclo, 
não póde deixar de observar a favor do sobredito 
tara que, tendo elle servido ú Nação desde.o anno 
de 1806, não só no emprego de Escripturario da 
Junta da Fazenda, como em diversas commissões, 
e ultimamente na do Almoxarifado do Trern e Ar
Jnazens de Guerra, por suspensão do que o exer
cia, e sempre eom boa nota, por i~so que para 
clJas fôra escolhido, se lembrasse agora a Presi-
dencia, no mencionado officio, de reflexionar que 
elle não goza do melhor conceito, quando na m
formação de 18 de Janeiro proximo passado nada 
disse a tal respeito. 

A Regencia Manda, outrosim, declarar que ao r re
sidente da· Província flca pertencendo não só á 
nomea~~ão do Porteiro, de que tambem trata o ci
tado officio n. o 59, como de tódos os n1ais empre
gados do Arsenal de Guerra dessa Província, pela 
:mesma fórma disposta no Regulamento de 21 de 
:Fevereiro de ·1832, a respeito da·· nomeacão do Di
rector e Pedagogo: o que tudo participo a V. l~x. 
para sua intelligencia e governo . 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Bio de Janeiro 
Pln 26 de Junho de 1834.- Antéro José Fe;··reira 
de Brito. - Sr. r residente da Provinda do 1\io 
Grande do Sul. 

--
N. 220.~JUSTIÇA .-EM 27 DE JUNHO DE 1834. 

ncc!ara que os ProfessQrcs Publicos podem accumular as 
funcçõcs de .Juizes de Paz, e os empregados de I<azenda e 
Secretaria do Governo fazer parte do Conselho de Jurados. 

Illm. e Exm. Sr._,A Regencia em Nome do Im
perador o Sr. Dom Pedro II, em resposta ao officio 
de V. Ex. datado de 2 do mez antecedente, pe
dindo decisão sobre dever ou não os Pr€1fessorcs 
Publieos servir este emprego eonjunetamente com 
u lugnr de Juiz elo Paz, para que possão ser eleitos, 
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hem assim os Officiaes de Fazenda· e da Secretaria 
do Governo de Juizes de .Facto no Jury do Municí
pio; Manda declarar a V. Ex. que as Leis tem desi
,enado as pessoas e empregadDs que são isentos 
~i e exercer o cargo de Juiz de Paz, bem como de 
:..;erem alistados para Juizes de Facto, e qne, não 
iratando ellas dos que V. Ex. faz menção, . claro 
lica que os primeiros podem acunmlar as funcções 
, le Juizes de Paz, e os segundos fazer parte do 
-~~onselho do"s Jurados, quando pará elles forem sor·
!eados, podendo comtuâo taes empregados repre
<entarem ao Conselho a falta que sua ausencia po
, ~erá causar nas s,:uas respectivas Repartições, para 
:'arem por elle dtspensados de comparecerem, se 
;:ssim se decidir. · . 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeirc• 
!!ffi ~7 de Junhd de 1834.-Aureliano de Souza i 

Uliveir·a Coutinho.-;Sr. Presidente da Província du 
\ ~eará. 

N. ~21.-MARINHA.-EM ~7 DE JUNHO DE 4 834. 

Prohibe o abono de rações aos passageiros dos navios da 
armada. 

Constando que alguns Commandantes dos navios 
.ta Armada abonão rações aos passageiros, que con
" uzem á seu bordo, seguindü'..:se daqui prejuízo á 
; ~;zenda Nacional, e Querendo a Regencia em Nome 
;i(, Imperador que se vede a continuação de seme
tharHe abuso, Ha por bem que por esse Quartel 
~~eneral se declare a todos os Commaqdantes. dos 
u~enciünados navios que,. no .·càso de continuàrem 
;~aquella -abus-iva pratica, serão obrigados a pagar 
i'} seus vencimentos o que assim despenderem. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ~7 de Junh.o de 1834-. 
·· Joaquin't José Rodrigues Torres.--. Sr. Francisco 

!:1biano" de Castro. 

-·-
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N. 2z:2.-:\IAHINllA.-EM 21 nE Jul\no nE 1S:JL 

1\Ianda abonar aos Cirurgiões, que tambem servit·em de Boli
carios a bordo dos navios da Armada, a gratificação de 4$000 
mensaes. 

A Regencia em Nome do Imperador Determina 
que aos Cirurgiões, que servirem ao mesmo tempo 
de Boticarios a bordo dos navios da Armada, se abone 
a gratificação mensal de 4$000. O que participo a 
Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em 27 de Junho de 183L 
-Joaquim José Rodrigucds Torrcs.-Sr. João José 
Dias Camargo. 

-·-
N. 223.-GUERRA.-PROVISÃO DE 28 DE Jl:l'IIIO DE 183i. 

Determina o pagamento tle vencimentos aos Ofliciacs au
sentes por excesso~ de licen~a. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Faz saber a vós, Presidente da Provincia 
de Minas Geraes que, sendo-lhe presente uma Con
sulta do Conselho Supremo Militar, á qno mandou 
proceder sobre o requerimento de Francisco Joa
quim Bacellar, Alferes da 1.a linha do Exercito, 
pedindo que se lhe paguem os seus soldos vencidos 
no tempo em que esteve ausente corn excesso de 
licença, e, conformando-se com o parecer do mesmo 
Conselho, Ha por bem determinar, por sua imme
diata e Imperial Resolução de 20 do presente mez, 
que se paguem ao mencionado Official os soldos 
que venceu até ao dia antecedente áquelle em que 
principiou o excesso de licença, porque desta data 
e que se considera qualificaâo o crime, nuo tendo 
jus ao vencimento do soldo desde esta ultima data 
até ao dia em que se apresentou, devendo todavia 
abonar-se-lhe meio soldo desde a sua apresentacão 
em diante, como nlimentos, emquanto durarem" os 
efieitos da sentença proferida em superior instancia, 
que o eondcmnou a clous annos do prisào em uma 
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l<'orlaleza, sendo no fim delles. expulso do serviço 
militar; e que esta Imp~rial ~esolução fique servindo 
rle regra para o& casos ldentiCos. O que se vos parti
cipa, para que nesta conformidade vos reguleis nos 
casos de semelhante natureza, que possão occoiTer. 
Cumpri-o assim. A mesma Hegencia o mandou pelos 
me1nbros do Conselho Supremo Militai' abaixo as
signados.-José Maria da Cunha Cabral a fez nesta 
Cidade do Rio de Janeiro aos 28 dias do mez de 
Junho do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 183~.-No impedimento do Secre
tario de Guerra, Antonio Haphael da Cunha Cabral, 
Otlicial-Maior, a fiz escrever e subscrevi.- Barão 
do Passeio Publico.-Luiz da CHnha JYJor·eira. 

~. 224.- GUEHRA- E~r 28 DE JUNHO DE 4 83L 

Determina que, no momento em que fõr recebida a partici
paç~ão da reforma de Officiacs inferiores ou soldados, man
âe-lhes abonar os seus soldos e vencimentos da data dare
forma. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro li, Tomando em consi
deração a difficuldade que se encontra na verificação 
das reformas concedidas a soldados e officiaes In
feriores até sargento inclusive de 4 .a Linha, que se 
achão nas differentes Proviilcias do Imperio, por não 
poderem obter logo as suas competentes Provisões 
no Conselho Supremo Militar, ou por falta de meios 
peeuniarios, ou pelas distancias em que estão; 
quando a benevola intenção da Lei é favorecer a 
taes praças com o soldo que lhes competir, segundo 
os annos de bom serviço que prestárão , e logo que 
se achem impossibilitados de o continuar: Deter
mina que, ntl momento em que t'ór recebida a par
ticipação da reforma de qualquer dos ditos inferiores 
ou soldados, V. Ex. lh~ts rnande abonar os soldos 
e vencimentos que lhes competirem, a contar desde 
a dDla dn c.onc.e.,siln dn rnformB; dAnmdo ellt~s, f~Ont-
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tudo ficar obrigados a apresent:.~r a mencionada Pro
visão no tempo razoavet que V. Ex. lhes peefixar: 
o que tudo communico a V. Ex. para sua intelli
gencia e cumprimBnto. 

Deus Guarde a V. Ex.- }Jalacio do Rio de Janeirn 
em 28 de Junho de 1834.- Antéro José Ferreira de 
Brito.- Sr .... 

N. ~2!j. -JUSTIÇA.- E:\1 30 DE .IVl\IIO DE H.;;)~, 

Declara que é da compclcncia dos .Juizes de Orpllfios fazer o"> 
inveutarios dos que morrem iutcstatlos. 

I1lrn. c Ex.m. Sr.- A Regcncia em Nome do Im-· 
]íeraclor o Senhor Dom Pedro li, em resposta ao 
offido de V. Ex. datado do :28 de Abril passaclo, pe
dindo esclarecimentos aos quesitos que offerecen 
tendentes ás questões, que se tem ahi suscitado so
hre a factura de inventarias; Manda declaear a V. Ex.: 
1. 0 que, na conformidade das disposições da Lei de 
22 ele Setembro de 1828 art. 2. o ~ ij.o e elo de 3 do 
Novembro de '1830, compete aos Juizes de Of'phf\os 
fazer os inventarias dos bens das pessoas quo falle
cerem in testadas, ainda que os seus herdeiros ascen
dentes, descendentes, ou collateraes estejüo presen
tes no lugar todas as vezes que lhes fôr necessaria 
habilitação, pois que em tal caso tambem devem fazer 
a arrecadação , a f]m ele não ficarem os bens desam
parados, ernquanto dessa habilitação se trata; 2. 0 

que não lhes compete, porém, fazer os inventarias 
dos bens daquelles que fallecerem com testamentos, 
e instituirem por herdeiros pessoas maiores pre
sentes , ainda. que aliás conste haverem ausentes 
outros, que direito tenhüo a disputar a heran~<a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Junho ele '183~ .. - Aureliano de Souza e 
Olivei?·a Coutinho.- Sr. Presidente da Provineia dP 
rroynz. 
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N. 226. - JUSTIÇA. - EM 1 DE JULHO DE 4 83~. 

O Juiz competente para os inventarios é o do d(')micilio dos 
defuntos , c não o da residencia dos herdeiros. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Impe
rador, em solução as duvidas offerecidas por V. Ex. 
em seu offlcio n. o 13 de 18 de Abril deste anno, 
Manda declarar a V. Ex. que, quanto as duas pri
meiras, se conforma com o parecer do Vice-Presi
dente do Conselho do Governo dessa Província , 
transcripto em primeiro lugar na copia junta ao dito 
officio e com o qual concordou o Conselheiro Fo
ga~;a, com declaraç.ão por~m de que o Juiz compe
teute para a factura elo inventario é o do domi
cilio do defunto e não o da residencia dos herdeiros, 
o quanto a terceira e ultima que, não podendo haver 
mais que un1 Juiz em um inventario e suas depen
deneias , perante elle devem requerer o que lhes 
convier os herdeiros e interessados, por si, ou por 
seus procuradores, posto que morem em diversos 
districtos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palado do Rio de Janeiro 
em o Lo de Julho de 1834.- Aureliano de Souza e 
Olit~eira Coutinho.-- Sr. Presidente da Província de 
Goyaz. 

-···-
N. 227.-GUERRA.-EM 1 DE JULHO DE 183~. 

Supprime a despeza com fachinas das fortalezas. 

Fique vm. na intelligencia de que de hoje em diante 
se deve supprimir a despeza com fachinas das forta
lezas, e outrosim que a prestação para as obras de 
fortificação a cargo do Commanâante de Engenheiros 
se reduzirá a dous contos de réis mensaes. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 1 de Julho de 1834. 
- Antéro José Ftrreira de Brito.- Sr. José deVas
concellos Menezes de Drummond. 

-···-
DECISÕES DE 1834. 22 
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N. 228. -JUSTIÇA.- EM 2 DE JULHO DE 1834. 

Solve a~umas duvidas sobre a execução do Codigo do 
Processo Criminal. 

Tendo levado ao conlwcímento da Hegencia em 
NQ;me do Imperador o seu officio de ·12 de Maio pas
sado, pedindo esclarecimentos para a boa execução 
do Codigo do Processo solJrc as seguintes duvidas 
que tem encontrado: 

1.a SA entrando um processo pura o Conselho de 
accusação, e achando-se materia para ella, antes 
de entrar para o segundo Conselho, conhecendo o 
Juiz dê Direito que nelle existem irregularidades, que 
o J?Óde tornar nullo, deve sujeital-o ao segundo ~on
selho com o recurso ás partes ? 

2.a Se quando é posta a suspeição ao Juiz de Di
reito, sendo en1 occasião em que preside ao Jury, e 
não se convencendo elle das razões apontadas, qual 
deve ser a pratica para a obsel'vancia do disposto no 
art. 70 do Codigo do Processo, se convocar um Jury 
especial e sujeitar essa decisi\o a todo o Tribunal, ou 
indistinctamente a um dos clous Conselhos"? 

3. a Finalmente, se presentes as pnrll~s ao sortea
mento, para a forma~;fw elo Conselho de julgw~uo, e 
esgotada a urna pot· não hnver um s<J Jui:~ que 
pudesse servir, por ~;ere;m uns recus:tdo~.; e outros 
suspeitados, apresent~uHlo eotntudo motivos, c tendo 
a sessão principi<~do C:Ji:l o nurncro ele Jnizc·~ nwior 
de quarenta e oito e tlJenor dn se:--;sent::, u que dereeá 
praticar o Juiz de D!n•ito pnTa t:ontinuar o julga
mento? 

A mesma Regencia !\J;mdn responder a Ym., quanto 
á '1.a duvida, que se o Juiz Üt~ Dil'Cilo th·er· tleseuberto 
as irregularidades du pruc:usso an1():~ de sc·J' submct
tido ao primeiro Conscl:!o, <1everú mr~n(1nT aos respec
tivos Juizes que as emendem, preeuclwttdn qualquer 
falta que possa ter havido, s2nclo essas faltas ou ir
regularidades occurrentc~; depois da formação da 
culpa e despacho da pronuncia, ou consistindo em 
não terem os Juizes proferido o despacho por que 

.julgassem procedente a queixa ou denuncia nos 
termos do art. 144 do Codigo do Processo Criminal, 
e art. 172, podendo-se tambem neste caso emendar 
quaesquer faltas ou irregularidades que tenhão ha
vido no processo da forma~;ão da culpa: c\ue se taes 
irregularidades se manifestarem depois c e estarem 
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os processos entregues aos .Jurados na fórma do 
art. 24:2 do Codigo, para os íins designados no art. 243 
e seguintes, o Juiz de Direito deverá então diriO'ir os 
Jurados, ou para os supprir, se suppridos puderem 
ser por meio da ratificação de que tratão os arts. 245 
a 24:9, ou para lhes dar consideração que merecerem . 
conforme o direito, assim para allivio do réo, como 
para se fazer effectiva a responsabilidade cte quem ti
vercausado taes irregularidades, conforme o disposto 
no art. 11 ;)7. Se, porém, as mesmas irregularidades 
forem pratkaclas nos actos do processo que tocão 
ao prirnciro Conselho dos Jurados, preterindo-se ou 
contravindo-se o que está determinado no Codigo 
desde os arts. 2~.2 até 2~j3, deverá o Juiz de Direito 
obstar, cumprindo o que lhe iucumbe o art. 46. 
Quanto á 2.a, que, não reconhecendo o Juiz suspei
cão, deverá rellletler o conhecimento e decisão della 
â todo o Conselho de Juradth, q11e estiver presente, 
e não convoear Jury cspee!nl. E sobre a 3.a e ultima, 
que, verificando-se o cuso ii~j'llnlclo, se deverá recor
rer ao remedio do art. iH;), :' proeeder-se da n1ancira 
ahi orclew~dl!. 

DPus Gtwrde a Vrn .- Pn L1eio do Rio de Janeiro 
em 2 ele Jull1o rlu ,í8:JL--} ' 1í''cliano de Souza e Oli
rncira Cmdinho -SI'. Jn1z dl' Dit'rito interino Chrfe 
de Polici1. 

N. 22D.-FAZENDA.-E~r2 DEJULJIO.DE 1834. 

Sobre as fazcn(las que <levem pagar o imposto de armazenagem. 

O Ajudante do Inspcctor da Alfandega desta Côrte 
fique na intdligencia de que, tomando o art. 30 § {.,o 
da Ler de 8 de Outubro de 1833 no seu mais litteral 
sentido, e em relaç.fw no rlisposto no art. 5~1 § 1 O da 
Lei de 1 G ele ~ uvemheo cll~ ~1831, sô devem pagar o 
t;+ 0 /o de armazenagem lo elas as fazendas que com
pletarem n tempo do demora, permittido do dia 1.0 de 
Julho em diaiJtu, nindn que tcnhão entrado antes 
delle na AlfiHHlcga; c que ns fazewlas, qnc já tivrrem 
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completado o dito tempo antes do 1. 0 de Julho de
veráõ pagar a armazenagem na razão de 1

/ 8 °/o até 
aquelle dia, e delle em diante na de 1

/, ; ficando 
assim resolvida a duvida proposta em seu oflicio de 
22 do mez proximo passado. 

Rio em 2 de Julho de 1834.- Antonio Pinto Chi
chorro da Gama. 

... . --

N. 230.-FAZENDA.-EM 2 DE JULHO DE 1834. 

Regula e designa as transacções que se devem escripturar na 
Contadoria Geral. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
t~rino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal, ordena: 

Art. Lo Na Contadoria Geral de Revisão se escrip
turaráõ de hoje em diante as transacções seguintes: 

§ 1.0 Toda a receita, que con1 o nome de sobras; 
supprimento de fundos , ou outro qualquer titulo 
se.Ja remettida, ou passe de uma Província, ou de 
fóra do Iinperio, ao Thesoureiro Geral do Tribunal, 
quér em dinheiro, quér em letras ou outros quaes
quer valores, assim como todos os saques que sobre 
ellas ou sobre paizes estrangeiros se fizerem por 
ordem do Governo, ou Tribunal do Thesouro. 

§ 2. o Toda a receita proveniente da venda de quaes
quer objectos pertencentes á Nação, e que estcjão 
immediatamente a cargo de algum dos Ministerios 
ou outras Repartições da Administração Suprema, 
assim como o producto de quaesquer emprezas de 
commercio, industria e navegação tomadas pela Ad
ministração Suprema, emprestimos, dividenElos de 
acções e apolices tomadas pela mesma Adminis
tração. 

§ 3. 0 Todas as despezas de dotação do Imperador, 
alimento ás Princezas, subsídios do Corpo Legisla
tivo, ordenados da Regencia, Conselho de Estado, 
Ministros e Secretarias de Estado, Tribunal do The-
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souro, Supremo de Justiça, eom suns dependencias, 
Junta do Commereio, Commissõos Mixtas, e de liqui
da<úo, Corpo Diplomalico, Typographia, Casa da 
Moeda, Estamparia, Museo, Academia das Bellas 
Artes, e finalrnente de todas as Repartições da Ad
ministração Suprema da Nação, e que sejão só pro
prias, e peculiares da Côrte do Imperio. 

Art. 2. o O Contador Geral e os Contadores das 
Províncias ficão autorizados a corresponder-se di
rectamente, o primeiro com os das Províncias, os 
segundos com os de quaesquer Repartições subal
ternas sobre objecto de escripturação e contabili
dade, sendo todos obrigados a dar as informações 
que lhes forcrn pedidas a respeito de taes objectos. 

Art. 3. o .\ Contadoria Geral de H e visão não fará 
olüti~ n!zunw folln de pagamentos que não sejão 
dnu:ICitatJ Hepartiç.ões, e pagamentos que lhe co1n
pet8m eseripiurar, sendo todas as ontras· feitas nas 
Con!ndorias das Províncias. 

ArL f! .• o Fiea revogado o Regulamento de 26 do 
Abeil ele 1832, na parte em quo ordena que os pri
meiros Escriplurarios, encarregados de escripturar 
os livros de receita e despeza dos Thesoureiros, 
estejão continuamente nas Thesourarias, ficando au
torizados os Contadores a üeliberarem a esse res
peilo como lhes parecer mais conveniente ao ser
viço. 

Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1834.-Antonio Pinto 
Chichor'l'O da Gama. 

N. 231.-:MARINHA.-El\I 4 DE JULHO DE 1834. 

Determina qnc se abone, tanto aos Ofiiciaes de Fazenda, como 
a onLras quaesqner praças <le Marinha, que se destinarem a 
set'Yir em uavios estaciollados nas Províncias do Norte, e são 
u .<usportados no !Jriguc Cacique, a ração de porão. 

A Regencia em Nom(~ do Imperador, a quem foi 
presente, eorn. o seu oftieio do '1. 0 do corrente, a 
informa~;.ão dada pelo Contador da Marinha sobre a 
representaf;ão do Commandante do brigue Cacique, 
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relativa ao municiamento de raeões aos indivíduos, 
que vão de passagem no dito brigue, Ha por bem, 
approvando o que propuzera o referido Contador, 
determinar que, tanto aos Ofiiciaes de Fazenda, que 
se destinlio a servir· em navios estacionados nas 
Províncias do Norte, e são transportados naquelle 
brigue, como a outras quaesquer praças perten
centes á Marinha, e que igualmente se destinarem a 
servir em alguma das Províncias do Imperio, se 
abone a raç.ão de porã~; pr~ticando-se. d'ora em 
diante o mesmo em 1dentlcas circumst.ancias. O que 
participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 4 de Julho de 1834. 
-Joaqui1n José Rodrigues Torres.-Sr. João José 
Dias Camargo. 

N. 232.-JUSTIÇA.-EM 8 DE JULHO DE 183~. 

Declara qne quando os Juizes l\Innicipaes substiLuit·em os Juizes 
de Direito, que forem Auditores, substituem-nos tambcm nas 
funcções deste ca1·go. 

Posto que a Regencia em Nome do Imperador re
conheça por mui judiciosas as reflexões que faz em 
seu officio de 27 de Abril deste anno, e se persuada 
que farão suggeridas pelo desejo de acertadamente 
proceder no cumprimento dns Leis; entende com
tudo que não são procedentes as t•azões que allega 
para excusar-se de exercer as funccões do cargo de 
Auditor, que o Decreto de 1 ':!. de Agosto de 1833 an
nexou ao de Juiz de Direito emquanto a Assembléa 
Geral Legislativa não der outra providencia; por
quanto, estando os Juizes Municipacs habilitados pelo 
art. 35 do Codigo do Processo Criminal para subs
tituir os Juizes de Direito em todos os seus impe
dimentos sem restricção alguma, não se dú razão 
justificada p3ra que deixem de substituil-os na 
Auditoria, e an.tes toda a razão ha para se não ad
mittir uma tallimitaçào ern o1fcnsa do disposto no 
sobredito at·t.igo, e em dczat· dos Juizes Munici pacs 



que devem ser escolhidos d'entre os cidadãos mais 
instruidos, na fórma do arl. 33 do referido Codigo. 
O que, de ordmn da mesma Regencia, communlCo 
a Vm. para sua intelligencia, e em resposta ao seu 
supracitado ofiicio. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
8 de Julho de 1834-.-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Direito da Cidade da For
taleza. 

N. 233.-JUSTIÇA.-EM R DE JULHO DE 1834-. 

Declara que o art. 47 do Codigo do Processo não compre
hemle as Camaras :\luuidpaes das Capitaes das Comarcas em 
que os .Juizes de Direito 1levcm ter a sua rcsiücncia ordinaria. 

Manda a Hegcncia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II, pela Secretaria de Estauo dos Negocias 
da Justiça, declarai' á Camara l\Iunicipal da CiJade de 
Belém do Grão-Pará, em resposta ao seu officio de 
12 de Dezembro passado, que obrou em regra em 
fazer suspender aos Juizes de Direito o pagamento 
das aposentadorias, que tl'antes vencião o Juiz de 
Fóra e Ouvidor da Comarca, bem como os ordenados 
aos officiaes de Justiça, porque nem . aquelles nem 
estes são actualmente devidos na conformidade da 
ultima legislação em vigor, e que a disposição do 
m·t. 47 do Codigo do Processo Criminal, não com
prehende as Camaras Municipaes das Cidades ou 
Víllas que são Capitaes das Comarcas, em que os 
Juizes de Direito devem ter a sua ordinaria resi
dencia. 

Palacio do lHo de Janeiro em 8 de Julho de 1834.
A ureliano de So~u.a e Oliveira Coutinho. 
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N. 234.-JUSTIÇA.-EM 8 DE JULHO DE 1834. 

Declara que pronunciado um Juiz Municipal pelo Juiz de 
Paz, cumpre que a Camara Municipal respectiva nomêe o 
s ubs titu to • 

Tendo levado ao conhecimento da Regencia em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li o officio 
de 18 de Setembro do anno passado, em que a Ca
mara Municipal da Cidade de Belém do Grão-Pará 
expõe a duvida em que entrou de competir-lhe ou 
não o nomear um Ju1z Municipal interino para sub
stituir ao que fôra pronunciado Pºlo Juiz ele Paz do 
3. o districto daquella Cidade, sem que tivesse o mesmo 
sido antes suspenso elo oxercicio daquelle lugar, 
bmn como as razões em que se fundára o Presi
dente da Província para não ter sobre este objecto 
ingerencia alguma, a mesma Hegencia, inteirada de 
tudo, Manda, pela Secretaria de Éstado dos Negocios 
da Justiça, declarar á sobredita Cnmara que, sendo 
os Juizes de Paz autoridade competente para aeei
tarem denuncias dos crimes de responsabilidade, 
como se deduz dos arts. 7 4 e 77 do Co digo do Pro
cesso Criminal, e para formarem culpa e pronun
ciarem os Empregados Publicas que lhes forem de
nunciados nos termos dos arts. HS9 o 1 GO, e (]Ue 
resultando da pronuncia todos os effeitos doclaratlos 
no art. 4 65, para que taes effeitos se verWquem, 
não é por certo prensa a intervencão do outra alguma 
autoridade que a lei não exige, competindo só como 
no caso em questão ao Juiz de Paz, que tiver pro
ferido pronuncia, fazer intimar a suspensão ao Juiz 
Municipal, e mandai-o prender sem dependencia de 
outra alguma ordem superior para ter depois lugar 
o processo na conformidade dos arts. 17'1 a 174. do 
referido Codigo, bem como a sobredita f.amara z' 
proceder a nomeação interina marcada no art. 3:3 
sem dependencia tambem de alguma outra ~uto
rização. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 8 de Julho de 133~.
A ttr·eliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

-· --···- --
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N. 235.-JUSTIÇA.-EM 8 DE JULHO DE 183~. 

Declara que os Juizes de Paz, ttne acabão o seu anno, 
ficão sendo supplentes. 

Tendo o Vereador supplente da Camara Municipal 
da Villa de 1\Iangaratiba, Jacintho Alvares Teixeira, 
representado as duvidas que se tem suscitado na 
mesma Camara, ácerca ele quaes sejão os Juizes de 
Paz que devão servir de supplentes dos quatro que 
determina a lei, bem como quaes devão ser cfia .... 
1nados para as Juntas de Paz, Manda a Regencia em 
Nmne do Imperador o Senhor Dom Pedro li, pela 
Secretaria de Estado dos Nego cios da Justiça, declarar 
á sobredita Camara para sua intelligenéia, e para 
o fazer lambem constar ao representante, que os 
Juizes de Paz que acabão o seu anno ficão sendo 
os supplentes, não s;ó para substituírem aos que se 
acharem em exercício sem dependencia de novo 
juramento, como para fazerem parte da Junta de 
Paz no irnpedimento dos proprietarios. 

Palacio do Rio de Janeiro ern 8 de Julho de 1834.
.Aureliano de Souza e Oli?.'Pira Coutinho. 

N. '236.-JULTIÇA.-E~l 9 DE JULHO DE 1834. 

Bedara que deve nomear-se um Juiz l\lunicit>al interino 
sempre que o proprietario fõr impedido. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presentes á Regencia em 
l\"on1e do Imperador o officio de V. Ex. de 25 do 
mez passado, e a cópia do que o Juiz Municipal da 
Villa de S. Bento de Tamanduá dirigio a V. Ex. em 
26 de Abril ultimo, no qua1, ponderando este a di
vergencia que tem havido sobre a genuína intelli
gencia do:; arts. 33 e 35 § ,, . o do Co digo do Proeesso 
Criminal, pede sejãu resolvidos os seguintes quesitos: 

·I • o Se o Juiz Municipal interino de que faz men~;â0 
u prim0iro artigo ern questão, uma vez nomeado 
de\·e servir em toda:-. as i~tltas, ou :;e cumpre nomear 

L'ECISÕE:; DE 183i, 23 
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um para cada falta ou impedimento do Juiz de Di
reito, deve o Juiz Municipal accumular antes as varas, 
como parece deduzir-se da letra do mesmo art. 35 
§ 1.0

, uma vez que esta é a primeira attribuição do 
Magistrado Municipal, ou se nesta hypothese cumpre 
proceder-se pela maneira prescripta em o art. 33, 
relativamente ás faltas repentinas. Manda a mesma 
Regencia declarar a V. Ex., quanto ao ·1.0 quesito, 
ácerca do qual unicamente V. Ex. pede esclareci
mentos por se achar o outro já explicado em dif
ferentes Avisos desta Repartição, que cumpre no
mear-se um Juiz interino, todas as vezes que o Juiz 
Municipal fôr impedido. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 9 de Julho de 1834:. - Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho .-Sr. Presidente da Província de 
Minas Geraes. 

N. 237.- MARINHA.-El\I 9 DE JULHO DE 1834:. 

Regulando a carga das peças, e caronadas, á bordo dos 
navios de guerra. 

A Regencia em Nome do Imperador, Conforman
do-se com o que Vm. propozera no seu officio de 7 
do corrente, Ha por bem que a carga das peças, 
e caronadas se regule a bordo dos nossos navios 
de _guerra pela tabell? junta, assignada pelo Official
Mawr desta Secretaria de Estado: o que Vm. fará 
cumprir, expedindo as precisas ordens. 

Dens Guarde a Vm.- Paço em 9 de Julho de 
-183t..-Joaqui1n José Rodrigues Torres.-Sr. :Fran
cisco Bibiano de Castro. 
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Tabella que regula a carga das peças e caronadas á 
bordo dos navios de guerra, e a que se refere o Aviso 
desta data. 

CARGAS. 

~
Salvas.-A 4.a parte do peso da 

PEÇ •s bala. 
·"· · · · · · · · · · · · Exercício.- Pela 6. 1 parte, idem. 

Tiro de bala.- Pela 3.1 parte, idem. 

f
Salvas.-A 42.a parte do peso da 

CARO NADAS CURTAS bala. 
OU DE CONGREVE. Exercício.- Idem. 

Tiro de hala .-Idem. 

Secretaria de Estado dos Nogocios da Marinha em 9 
de Julho de 1834.-Joaquhn José Rodrigues Torres. 

N. 238.-FAZENDA.-EM 10 DE JULHO DE ~834. 

Como se deve contar a antiguidade dos 1.09 Escr!J>turarios da 
A1fandega para a substituição do Escrivao. 

O Ajudante do Inspector da Alfandega fique na 
intelligencia de que a antiguidade dos 1. o• Escrip
turarios dessa Alfandega, que devem substituir o 
Escrivão na fórma do art. 13 do respectivo Regu
lamento, se deve avaliar pelo tempo âe serviço de 
cada um na dita Repartição, sendo este igual pelo 
prestado em qualquer outra Repartição; e final-· 
mente pela idade, quando ainda assim se der a 
1nesma antiguidade; ficando assim resolvida a sua 
duvida apresentada em officio de 28 do mez findo. 

Rio de Janeiro em ~o de Julho de 1834. -An
tonio Pinto C hichO?"rO da Gama. 

• 
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N. 239.-IMPERIO.-EM H DE JULHO DE 183~. 

Desapprova o procedimento da Camara Municipal da cidade 
do Natal prohibindo a exportação da farinha de mandioca 
da Provincta do l\io Grande do Norte para a de Pernambuco. 

Subindo ao conhecimento da Regencia o reque
rimento de José Do mingues Bezerra de Sá e seu 
irmão João Freire de Albuquerque, em que se quei
xão de que a Camara Municipal da Cidade do Natal 
lhes prohibisse exportar farinha de mandioca para. 
a Província de Pernambuco: Manda a mesma Re
gencia em Nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Imperio, declarar á dita 
Camara, que ha por bem desapprovar o seu pro
cedimento, por ser manifestamente opposto ao art. 
66 § 1 o da Lei do 1.0 de Outubro de 1828, que or
dena ás Camaras Municipaes absolutamente se abi
tenhão de taxar o preço dos generos, ou de lhes 
pôr outras restricções á a1npla liberdade que cmn
pcte a seus donos, muito principalmente não se 
n1ostrando verificado o caso de uma extrema ne
cessidade, que, tornando urgente e indispensavel 
aquella medida, a pudesse de alguma maneira jus
tificar na occasião; nem havendo d'antes uma Pos
tura legalmente estabelecida e confirmada, por que 
se especificassem as circumstancias em que podia 
ter lugar a restricção na exportação dos generos 
necessarios á conservação da vida dos habitantes 
do Município. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1 ·I de Julho de 
183L-Antonio Pinto Chichon"O da Gama. 

-...... --

~. 240.-MAIUNHA.- E~l 12 DE JL'LHO DE 1834. 

:\landa cessar immediatamente o abono de rações aos Otli
ciaes presos na fragata Paraguassú, c bem assim o cos
tume de se darem semelhantes rações aos Officiaes presos 
em qualquer navio de guerra. 

Havendo-se por Aviso de 22 de Agosto de 1832. 
expedido á essa Intendencia, só mandado abonar 
rações ás praças rlo Exercito, que então se achavão 
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detidas a bordo da Náo Pedro I, não póde o que 
se tem praticado com os Officiaes presos na Fra
gata Paraguassú, e consta do officio junto por copia, 
do Encarregado do Quartel General da Marinha, 
deixar de ser considerado abusivo, e dever por
tanto cessae immedialamente, assim como o cos
tume, não menos abusivo, de se darem semelhantes 
rações aos Officiaes presos em qualquer navio de 
guerra. O que participo a Vm. para sua intelli
gencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Pnco em 12 de Julho de 
1834.-Joaquhn José Rodr-(gues Torres.-Sr. Joilo 
José Dias Camargo. 

----·----

X. :24tl .-JUSTIÇA.- -E~l 1 i' DE JCLHO DE 18;H. 

neclara que á Camara :Municipal de ltaborahy compete co
nhecer da eseusa dos Juizes de l'az snpplentes do 2." dis
tricto do Rio Bonito. 

Manda a Regencia em Nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, de
elarar á Carnara Municipal da Villa de Itaborahy, 
em resposta ao seu officio d.e 5 do mez passado, 
dirigido á Repartição do Imperio, que a ella com
pete conhecer da legitimidade da escusa dos Juizes 
de Paz supplentgs do 2. 0 districto do Rio Bonito, e 
consequentemente ou mandar proceder á nova elei
ção, quando seja legal a escusa, ou no caso con
trario communicar ao respectivo Promotor Publico, 
parn este proceder, eontra os que sem ·justo mo
tivo se recusão servir o sobredito lugar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Julho de 1834. 
-A-ureliano de Souza c Oliveira Coutinho . 

. ,.....,.,..__...._. 



N. 2~·2 .-GUERRA.·- El\f 11 DE JULHO DE 183L 

Declara a época em que se devem rernetter as informações 
para o orçamento geral da despeza militar do Imperio. 

Convindo alterar a época fixada para acharem-se 
nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra 
as informações necessarias para o orçamento geral 
annuo da despeza militar do Imperio, Ordena a 
Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 que, ficando sem effeito o A viso de 30 de 
Março de '1832, seja a época do ultimo de Fevereiro 
substituída pela do ultimo de Dezembro; devendo 
o orçamento descrever nominalmente os Empregados 
dessa Fabrica, com seus respectivos vencimentos, 
menos soldo ; todas as mais despezas annuaes, e 
emquanto durarem as obras, a necessaria para a 
sua continuação : bem como. será o orçamento acorn
panhado da conta da receita e despeza da Fabrica, 
em um anno, a qual apresentando de uma parte a 
despeza certa corn o seu pessoal, etc., e a presu
Ini vel com as ma terias necessaria.s para a sua mani
pulação, e da outra parte o producto e importancia, 
tambem presumíveis, da polvora fabricada, possa 
dest'arte habilitar o Governo a fazer conhecer a 
utilidade de tal Estabelecimento. 

Dons Guarde a Ym.- Paço em 17 de Julho de 
1834.- AntéJ"O José Ferreira de Bí"Íto.- Sr. Manoel 
Joaquim PardaL 

N. ~43.- GUERRA.-EM 17 DE JULHO DE 18310' 

Altera a época em que devem ser remettidas as informações 
para o orçamento geral da despeza militar do Imperio, e dá 
providencias a respeito. 

Convindo alterar a época fixada pal'a acharem-se 
nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra 
as informações necessarias para o orçamento geral 
annuo da despeza militar do Imper10, Ordena a. 
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Ht'gencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pt;dro II que, ficando sem effeito a Portaria de 30 
d ,, Março de 1832, dirigida á Congregação dos Lentes 
da extincta Academia Militar de Marinha, seja a 
r.,pqca do ultimo de :Fevereiro substituída pela do 
uituno. de Dezembro, e que a V. S.-, como Comman
dante dessa Academia Militar, cumpre enviar esse 
nt~~.amento, no qual deveráõ vir nominalmente 4es
··;·!~)tos os seus Empregados com os respectivos 
.,,.encimentos, menos soldo, todas as mais despezas 
~mnuaes, e emquanto durarem as obras, a despeza 
necessaria para a sua continuação. O que assim 
! ;articipo a V. S. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 17 de Julho de 
i8J4.-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Ray
mundo José da .cunha Mattos. 

-- ,...... -

N. 244.- FAZENDA.-EM 18 DE JULHO DE 1834,. 

Di~t:íara haver incompatibilidade no desempenho das obriga
f~iJes dos Empregauos das Thesourarias conjunctamente com 
as da competencia das Camaras Municipaes. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente 
interino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
deliberou em sessão do Tribunal, tendo em vista o 
níiicio do Inspector da Thesouraria da Província 
do l_liauhy, que veio remettido ~orn o_flicio do res
pcetivo Presidente de 8 de Abrll ulttmo n. o H 7, 
so1icitando providencias sobre o detrimento que 
soirre o expediente da Casa da Fazenda, por serem 
os seus Em pregados distrahidos com os trabalhos 
da Camara Municipal de que são rnembros, e corn 
O" da Jury; que, sendo incompatível o desempenho 
tia::; obrigações dos Empregados das Thesourarias 
c.:m iunctamente com as da competencia das Ca
!u.ar~as Munkipaes, deveráõ aquelles Empregados 
!Jur este motivo, que reconhece o art. 19 da Lei 
do 1. o de Outubro de ~18~8, escusarem-se de taes 
exnpregos. 
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Pelo que pertence porém a dispensa dos Conselhos 
dos Jurados dever-se-h~1 procurar do melhor modo 
ie conciliando o desempenho de ambos estes de
veres até que a Assembléa Geral, a quem se submette 
este negocio, delibere a respeito o que fôr con
veniente. 9 qu~e pa_rticipa ao sobredito Inspector 
para sua mtelhgencta. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Julho de 
·f83L- Antonio Pinto Chichor·ro da Ganta. 

N. 245.-FAZENDA.- E~r ·19 DE JULHO DE 18:34. 

Bctcnnina o vencimento que se deve pagar a Magistrados ttuc 
servirão no impedimento de outros. 

Antonio Pinto Chichorro Ja Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal sobre Aviso da Seeretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça de ~11 do corrente, responde ao 
oificio da extincta Junta de l1'azenda da Província de 
l\Jato Grosso de 23 de Outubro de 1833, e mais papeis 
que o acompanhárão, que o Juiz de Fóra, que foi de 
Cuyabá, tem direito ao seu ordenado, e mais a quinta 
parte do de Ouvidor pelo v"~mpo que exerceu interi
namente este lugar; mas que o Vereador, que servio 
de Juiz de Fóra interino em lugar daquelle, não tem 
igual direito ao ordenado deste lugar, por ser o em
prego de Vereador de sua natureza gratuito, e não 
poder por conseguinte haver paga de servi<;o que 
prestara em desempenho de alguma de suas attri
buições, entre as quaes se comprehendia a de subs
tituir o Juiz de l~óra nos seus impedimentos ou falta: 
o que o Inspector da Thesourarw da dita Provincí.a 
eumprirá, fazendo que os dilos empregados reponhão 
o que de mais rccebêrão na fôrma determinada na 
l)rovisão do Thesouro de 12 de Dezembro de '183·1 
modificada pela presente ordem. 

Thesouro :rublieo Nacional em Hl de Julho de 1831, 
- .. A ntotlÍO Pinto C hichor~·o da Gama, · .... ... 



N. ~4G .- ~lAlUNH A.- E~r 19 DE .n;uw DF. lfB L 

.l\landa retlrehcndcr o 2.'> Tenente Conunandantl' da 0srmn 
Rio da Prata, peJa falta de consideração que most1 á1·a pnra com 
o Capitão de l\Iar c Guerra, Comm:mdantc da fragata Rahimw; 
t~ observar a disposição do art. 16 Cap. 2.0 do Regimento Pro
visional. 

A Regencin em Nornc do Imperador Ordena que 
o 2. 0 Tenente Commandnnte da e~cuna Rio da Prata, 
logo que chegue á esta Côrte, sejn reprehcndido pela 
falta de consideração que mostrára para com o Ca
pitão de Mnr e Guerra, Commandante da fragata Ba
hiana, quando entrára no porto da Cidade ela BalJi[!, 
em que se achava a dita fragata, c outrosim, que por 
esse Quartel General se fuç.a constar que o Com
mandante de embarcação do Estado, que entrar ou 
sallir de qualquer port'o do Imperio ou estrangeiro, 
onde exista navio de guerra brasileiro, cujo ~Corn
mandnnte seja mnís antigo, ou graduado, dcvnrú 
observar a disposição do art. 16 Capitulo 2. o elo Hc
gimento Provisional. O flUO participo a Vm. para sua 
intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Puço em HJ de Julho de 1831. 
- Joaqnún José Rocb·ir;urs TorTcs.- Sr. Franci:sco 
llihia!1o de Castro. 

Hd(:nuiHa que sejão remeti idos ú Commissfw mixta Drasilcu a 
~: luglcza todos os papeis e autos relativos ao aprisionamcutu 
dos uavios cmpreg:Hlos 110 tralico de africar.os. 

Exigindo o Ministro Plonipotcnciario de Sua fi1nc~es
t:1de Úritannica que, na conformidack dos TrJt<1dos 
entre este Im per i o c a Grà-l~retanha, as embnrcn~~õcs 
denominadas Santo Antonw e Dous ele J1fco·ço, (IUC 
ultimamente forão aprisionadas pelos navios de guer
ra brasileiros por conduzirem pretos africnnos, se.i5rl 
~;ubrncttídns ao conhceimento da Comrnissão l\Jixt;1 
Brnsil!'ira c Inglcza nst:dH'Ieeida nPsta C(irtf': Orrkn;J 
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:1 Regencia em Nome du lrnperadut· o Senhor Dotll 
Pecl ro H que Vm. faça constúr aos Juizes de J>az 
enearregados dessa diligencia que devem com ur
gencia remetter á referida Commissão Mixta todos os 
papeis e autos relativos não só ás duas indicadas 
Pmbarcaç~es, como quaesquer outras que tenhão 
Lambem stdo tomadas pelos navios de guerra nacio
nacs, ou o possão ser para o futuro, para serem alli 
julgados na conformidade dos Tratados existentes, 
ficando porém na intelligencia de que se pela dita 
eommissão não ~orem sentenciad~s. te~á então lugar 
qualquer procechment? pela Legtslaçao. geral, a e
VIm do entretanto os nfricanos apprehenchdos conti
nnnr a estar depositados corno se achão. 

Deus Gunrde a Vm.- J>alacio do Rio de Janeiro em 
) 21 dA Julho (]e ·1R:H..- A ?weliano rle Souzit e Olivfint 

Coutinho.- Sr. Juiz de Direito Chf'f'c df~ Policia. 

N. zq8,- GUERHA.- Em ti DE JULHO D!E 18:J4. 

:\Ianda ficar sem ell'eito o Aviso \le 20 de Abril de 1829, e dar 
em todos os easos mais uma cavalg-adura aos Oftidacs Superio
res dos Corpos de Cavallaria ~Artilharia a cavano. 

' . 
Illm. e Exm. Sr.- Beconhecendo o Governo Impe

rial que o disposto no Aviso de 20 de Abril de 1829 
não se acha de accordo com o disposto na Tabella 
de 28 de l\Iar{;o de 1825, pois que, dando esta aos 
Officiaes Superiores dos Corpos de C:lVallaria e Arti
lharia montada mais uma cavalgadura do que aos ele 
Infantaria, naquelle Aviso se ordenou que se abonas
sem sómente duas cavalgaduras aos Coroneis de 
Cavallaria quando lhes competem tres, uma vez que 
eommandem Corpos de sua arma: Determina em 
eonsequencia a Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II que, ficando nullo em todos o
seus effeitos o citado Aviso de 20 de Abril de 1829, 
PU drc\are a V. Ex. que o espirito da Tabel\a é dar 
elll tndDs os ensn~ rnais nnw cavalgndur:1 ;-ws Offi-
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riaes Superiores dos Corp-os da Cavallaria e At·tilharitl 
a cavallo, e que portanto devem ser indemnizados os 
Officiaes que tiverem direito a taes vencimentos ~ 
cootiooarem. · 

:QeJis Guarde a v. Ex.- Pâçó em 2,t de Julho de 
1831.~~ Antéro José Fero;·eira de Brito.- Sr. ;Presi
der:üe cta·Provincia do Rio Grande do SuL 

N. 249.- GUEHHA.-- EY 2f DE JULHO DE ,.834 .. 

)landa ficat· sem elfeito o Aviso de 21 de Fcvet·cit·o de 18:29,' 
sobre os vnncimenios que se devem abonar aos Empregados 
das Thesomarias e Commíssariados. 

Illm. e Exm. Senhor.- A Regencia erp Nome du 
Irnparador o Senhor Dom Pedro li, Conveneida da jus"· 
tiça das reclamac0es que se tem apeesentado contra o 
disposto no Aviso de 21 de Fevereiro de 1829, ares
peito de vencimentos que se abonárão, ou se devüo 
abonar aos Empregados das ·Thesourarias e Com
missariado; Ha por hem Determinar que fique sum 
dfeitü o sobredito Aviso por ser inteiramente con
trario á justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro 
em 2t de .Julho de :ts:H.- Anlél'O José :F'erretra rli, 
Brito.- Sr. Presidente da l\rovinein do Hío Grat1dc 
dO Sul. 

~· 

N=. •250.- IMPERlO. - E:.\1 2t DE JCLIIO DE '1834. 
:-::, . ' ., ' 

-Cómpétc aos Presiflentcs das Cama·t·as Mm;itipacs o ~·o to Ilt qua-
'k -.: lidade, além ttu ordinariu. · 

'A Heg,ellcia em N01ne du lmp!H'tHlul', a qur:~m foi 
.pres(~ntc o oflicio da Cauw1·a Mnnieipat da Vi lia dr
Vassourus, datado de u Llu curreut'~' HF~L.? nu q ,1,, t 



{Jt~dc; esclarecímcnto:-; sobre a rnaneira por que~ dc~-ru 
votar o sPu Presidente, parecendo a uus Vereadores 
que a elle só compete o voto consultivo, c a outros 
quo, além desse, o de qunlidade em casos de em
pate: 1\Ian.da pela Sec~et~u·ia de E:stado do~ N ~godos 
do Impeno deelarar a dita Camara que, a vista das 
disposições elos arts. 27 c 34 da Lei do 1. (} de Ou
tubro de 1828, compete nos Presidentes das Camaras 
i\Iunicipaes não só o voto de qualidade, mas tambem 
u orclinario. 

Palado do Rio de Janeiro em 22 cic Julho de 1183 í. 
---Antonio Pinto ChichOí?'O da Garna. 

I\. 231.-DlPEIUO.-E}I 22 DE JULHO DE :183L 

Ordena aos Presidentes das Provindas, que nos oflicios, qu·; 
dir·igircm a este l\Iinisterio não comprchentlão mais de um 
objecto, c que o mesmo fa(:ão observar na corrcspondcncia 
das autoridades, Rep;,rtiçõcs e Estabelecimentos Publicos, que 
tlircctamcnte se communicão com o mesmo Ministerio. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo a Hegcncia em Nome 
do Imperador Determinado que as dím2rentes au
toridades das Províncias, c os Chefes d3S nepnrti()JeS 
e Estabeleeimcntos Publicos, que dircctarnento se 
correspondem com esta Secretaria de Estado uos 
Ncgocios do Imperio, não comprehcndão em um 
1nesmo officio objectos diversos a que haja de res
ponder-se, mas sim cada um separadamente, por 
ser isso mais consentaneo á boa ordem, e regula
ridade do expedhmte: assim o participo a V. Ex., 
para que fique nesta intelligcnc1a, e o faça igual
monte constar a todas as Estações dessa Província 
a que pertencer o seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palado elo Rio de Janeiro 
em 22 de Julho de 1834.- Antonio Pinlo Chichorrro 
rla Ga1na.- Sr. Presidente ela Província de .... 

-No mesmo sentido ús Heparticões Publicas da 
Côrtt~, e ás Carrwras l\lunieipaes da l)rovíncia do Hio 
de Janeiro. 
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N. 252.- JUSTIÇA.- El\1 22 DE JULHO DE 1834 .. 

Declara que as Juntas de Paz não devem ser compostas de menos 
Ide cinco membros, c dando ouu·as provHleucias. 

Em solução aos quesitos apresentados pela Camara 
MLLnicipal da YiJia de Vassouras , em seu ofíieio de 
8 do corrente, resolveu a Regencia em Nome do 
Imperador, quanto u.o 1. 0

, que, não podendo dous 
Juizes sómente formar as Juntas ele Paz, é claro 
que nenhuma deliberação devem t01nar sobre a falta 
de comparecimento dos outros, e nem impôr-lhes 
a multa da Lei: quanto ao 2. o, que as Juntas de Paz 
nJu L~erem ser compostas de menos de cinco Juizes 
inclusive o Presidente, para decisão de processos, 
mas, para deliberar sobre multas e chamar os Sup
!Jlentus de que tratüo os arts. 217 e 2,18 do Codigo do 
Processo Criminal, bastará a concurrencia de tres 
J uiz~.:s ; e, quanto ao 3. o e ultimo, que devem ser 
quatro as reuniões das referidas Juntas de Paz, a 
salJer no dia 7 de Janeiro, 7 de Abril, 7 de Julho e 
7 de Outubro, podendo ser as mesmas reuniões nos 
lugares indicados pela dita Camara, se assim con
Yier aos povos do seu Município, e não houver algum 
inconveniente. E Manda pela Secretaria de Estado 
dos Negocias da Juslka assim communicar á refe
rida Camara , em resi)osta ao seu citado officio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Julho de 183L 
-·Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho. 

N. 253.-IMPERIO.-El\1 :23 DE JULHO DE 1834. 

Solve duYidas sobre as faltas que derem os estudantes nos dias 
de sabbatina; sôbl'e a aecumulação de duas cadeiras por um 
Lente; sobre o inconvcuieutc de serem estes chamados para 
o Jury; e finalmeute sobre as opiniões que forem cmittiüas 
nas thcses para o doutoramento. 

A Regencia em Nome do Imperador, n Quem foi 
presente o ofiicio de Vm. com data de ,12 de Junho 
proxiwo findo, Manda em resposta declarar-lhe, 
pelo que pct·tcnce <1 primeira parte do seu ohjc(·to, 
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que os estudantes, que nos exercwws quér orlli
rwrios, quér extmorclinarios se apresentarem para 
ell~s depois do sorteamento, mas antes do ponto, 
niio commettem falta, e devem por conseguinte ir 
occupar o lugar que por ventura lhes haja tocado 
no dito sorteamento; aquelles, porém, que se não 
acharem na aula até o referido ponto, incorrem nas 
fJ.Uatro faltas, de que trata o art. 8.° Cap. H dos 
Estatutos. Quanto á2.a parte, que Ha por bem appro
var a accumula<~ão de duas cadeiras com os res
pectivos venciméntos, em alguns Lentes do Curso 
Juridico, quando assim o exijão as circumstancias; 
nada podendo provideneiar-se ácerr:a do inconve
niente resultante de serem chamados para o Jury 
os Lentes. visto não estar isto na orbita das attri
lmições do Governo. E, finalmente, pelo que toca 
ú 3.a parte, que os estudantes podem nas theses 
cmittir seus pensamentos livremente, sendo todavia 
responsaveis pelos abusos que commetterem no 
exercício deste direito, nos casos, e pela fórma 
<JUC as leis tem prescripto. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Rio de Janeiro 
em 23 de Julho de 183L-Antonio Pinto Chichorro 
da Gama.- Sr. Manoel Ignacio de Caevalho. 

\. :!;jL-?lL\Hl\ll.\.-EM 2í· UE JULHO DK 183L 

Determina ao Presidente da Província de Pernambuco que ex
pet.~a as ordens necessarias pat·a que da Intendencia da Mari
nha dessa Proviucia se remetta uma conta trimensal da dcs
pez.t a cat·go da Iutenllcucia desta Côrtc, conforme o ~ \J.o 
do art. 10 da Parte f. a do systcma de escripturacão, ultima
mente approvado pelo Decreto de 5 de Maio deste anuo. 

lllrn. e Exm. Sr.-Achando-se estabeleddo pelo s u.o do art. 10 ela Parte La do systema de es
cripturação, approvaclo por Decreto de !) de Maio 
do cor-rente armo, um livro de separação de despeza 
dos navios, pêHa separar, c distinguir na massa total 
da dcspcza da Reparti(,.;üo da Marinha, a que per
tence ao g;bto partittllar de cada uma das cmbar-



-19,1-

r,ações da Armada, om pessoal, ou soldo, munições 
de boca, munições navaes, e munições de guerra: 
Determina a Regencia, em Nome do Imperador, que 
V. Ex. expeça as ordens necessarias, para que da 
lntendencia da Marinha dessa Provincm se remetta 
uma conta trimensal da despeza a cargo da Inten
dencia da 1\iarinha desta Côrte, e pertencente ao 
anno financeiro corrente , classificada em tantos 
titulos, quantos são os supramencionados; enten
dendo-se que a despeza com fabricos deve ser 
incluida no tituto -- munições navaes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 24 de Julho do 1834.-J oaquún José Rodrigues 
Torres.-Sr. Presidente da Provincia de Pernam
buco. 

-No mesmo sentido aos Presiclr:mtrs das· oulrns 
Provincins. 

N. 25}1.-FAZENDA.-EM 24 DE Jt'LIIO DE 18.14.. 

Declara que as sommas decretadas para as obras publicas sú 
podem ser pagas, qnando dentro dos respectivos :mnos ti
nanceiros se fizerem as mesmas obras. 

Antonio Pinto Chiehorro da Gama, Premdente 
interii:}O do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade drr deliberaç,5o tomada en1 sessão 
do Tribunal, responde ao officio do Presidente da 
Província de Goyaz do 1. 0 de Junho ultimo que. 
não tendo alli ~1do feitas dentro dos respectivos 
annos financeiros as ohras e reparos de que trata 
o dito seu officio, não póde azrora ter lugar o pa-
gamento das s·ommas consignnfJas para este fim nas 
Leis de 15 de Novembro ele; 18iH e 24 de Outubro 
de 1832. 

Thesouro Publico Nneional em ~H de Julho dP 
18:-iL-Antnnio Pinto Cliirlzon'n rlrr Gama. 
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N. 256. -JUSTIÇA.-E~r 26 DE JULHO DE ~183 L 

As Camaras l\Iunicipaes podem nomear, no caso de impedimento 
dos Juizes :Municipaes e Orphãos, os mesmos subslitu.os que 
já tiverem servido. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II, quer@ndo obviar as duvidas, que se possão 
ainda suscitar sobre as substituições dos Juizes 
Municipaes e de Orphãos, Manda, pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiç.a, declarar á Ca
mara Municipal desta Cidade que os Juizes, que, 
~m execução do art. 33 do Çodigo do Processo Cri
minal, lhe cumpre nomear Intermamente para sub
stituírem aquelles nos casos de impedimento repen
tino ou ele suspeições, podem servir em todas as 
causas, em que os pr0prietarios de taes lugares 
se tenhão já dado de suspeitos, ou para as qu·aes 
tenhão sido de qualquer modo impedidos, mas não 
se podem reputar aptos para servirem sempre que 
os mesmos proprielarios tenhão novo impedimento, 
porque seria isso o mesmo que estabelecer para 
os sobreditos lugares um supplente fixo contra o 
que determina a lei; e que, cumprindo, portanto, rc~ 
novar estas nomeações todas as vezes que occorrão 
novos impedimentos, a mesma Camara é porém 
livre, quando queira fazel-os recahir nos mesmo:-: 
indivíduos que tenhão sido já norneados para algum 
dos casos referidos, como por exemplo o de sus
peição. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Julho ch~ ~18:H 
A~tre{iano de Souza e Oliveira Coutinho. 
-Na mesma conformidade ás Camaras Municipac: 
das Províncias. 

N. 257 .--JUSTIÇA .-E~I 26 DE JULHO DE 1834·. 

E' nullo o proccdimcntp dos .Juizes de Paz estendendo-se alt)m 
dos limites do Termo. 

;po.i prese_nte á Regencia em Nome do Imperaclu: 
n mformaçao dada por Vm. em seu officio de 8 dtl 
cnrronlr snhrr n rt~pre~l'nln~iio dt• ~fmwel Ignnti•.~ 



Duarte, e André Penna Corrêa de Albuquerque, re~ 
si dentes na Comarca de S. João de Itaborahy, contra 
os quaes Vm. havia tomado uma queixa de José 
Antonio da Motta, e posto que o Governo esteja de 
accordo em reconhecer cumulativa ajurisdicção dos 
Juizes de Paz para formarem os processos criminaes 
até a pronuncia; e que neste sentido se devem en
tender as disposições dos arts. 4:2 §§ 4. o, 77, 140, 
141, 142 e 229 do Co digo do Processo Criminal; 
corntudo não julga esta accumulação tão ampla qne 
se possa estender além dos limites do Termo e até 
da Comarca; e que, havendo Vrn. excedido os limites 
de sua jurisdicção, é nullo e irregular o processo 
por Vm. organizado contra os supplicantes. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 26 de Julho de 
1834,.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
Sr. Juiz de Paz do 1. 0 districto de S. José. 

N. 258.-FAZENDA.-EDI 26 DE JULHO DE 1834. 

Compete aos Collectores a cobrança das letras de sizas. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
conformando-se com o parecer elo Conselheiro Pro
curador Fiscal, r~solveu em sessão do Tribunal de
clarar á Thesouraria da Província ele Sergipe, en1 
resposta ao seu officio de 31 de Maio, incluso no do 
respectivo Presidente de 12 de Junho n. o 33, que, 
entendido o art. 11 do Regulamento de 1 4 de Janeiro 
de 1832 no seu litteral sentido, e de accordo com o 
disposto no art. 9. 0

, é bem claro que a cobrança das 
letras provenientes de sizas deve pertencer aos res
pectivos Collectores, a quem se encarregou a arre
cadação deste imposto, e em cujo poder se ordenou 
ficassem taes letras passadas em consequencia de 
contractos e arrematações feitas com estipulação de 
pagamentos futuros. 

Thesouro Publico Nacional en1 26 de Julho de 183~-. 
-Antonio Pinto Chichorro da Gama. 



A iugerencia dos Presidentes de Provincia em materias da Fa-
zenda Nacional deve ser adoptada em conselho. · 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Thesouro Publico Nacional, resolveu em 
sessão do Tr·ibunal, de accordo com o pnrecer do 
Conselheiro Procurador Fiscal, declarar ao Presi .... 
dente da Província de Sergipe, em resposta ao seu 
officio de 20 do mez passado n. o :35, que, posto a l.ei 
de 4. de Outubro de 183f em todos aquelles casos, 
em que admitte a ingereneia dos Presidentes das 
Províncias sobre materias de Fazenda Naci<mal , 
sempre os considere em eonselho, como se vê não 
só do art. 54 da dita Lei, mas tan1bem dos arts. 4,8, 
06, t17, 84, 87, 10'7 e 113, com tudo podem se coneiliar 
com as d.is_posições de ...... ~ ta l.ei as do art. 24 ~ 6. o, 8. o 

~; 116, r d0 :lrt. ~i6 da tPi de '20 de Ontubro ae 4823; 
t~ que, rw c;JriforwicLhL~ dc~:!:l:-;, !' por bem dn causa 
publica, aiwla pnJem os ditus Prt:~ilienle::-:. prover 
sobre as mater1as eomprehendiuas em taes dispo
sições, quando não estiverem reuuidos os respe
ctivos Conselhos, r haYer para e5se fim Lodas as pre
cisas informações dos Jnspectores das Thcsonrarias 
e dos mais empregados de Fazenda. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Julho de .18'14 
-Antonío Pinto Chichon'O ela Gama. 

N ~ 260, -ll\IPERIO. -~E~I 26 DE JTJLHO DE 1834-. 

Ao Dircctor do Curso Jurídico de 01inda, declarando: :1.0 o nu-
mero dos Lentes que devem assistir aos exames para o gráo de 
doutor; 2." que o concurso ás cadeiras vagas deve ter lugar 
no dia que fôr marcad(~ depois de enc~rrado o prazo, p:u:a o 
recebimento dos requenmentos e das Lhcl;es dos doutorandos. 

Em solução ás duvidas por Vm. ponderadas em 
officio de 3 do rnez passndo, Manda a Regencia '€m 
Nome do Imperador declarar-lhe, cluanto a ·1.8

, que 
os exames para o gráo de Doutor ( evem ~er feitos 
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i cHR tf)d6s os Lentes que nes~a occasião se acharem 
\.lesimpeoidos e presentes, comtanto que o seu nu~ 
1Ut(Q s~ja pelo m.enos de tres, como a Lei prescreve: 
e ouarito á2. a' que o dia marcado no edital' que a com:.. 
pai:1hou por cópia o mencionado ofiicio, fecha sirn
p!e~m#_nte o .Prazo dentro dó qual podem apresentar 
f;t::us":requerunentos e theses os que pretenderem 
rC'-'-~~r o-.referido gráo, devendo por conseguinte a 
cungíegação llHHcm· depoi!i desses actos u.m novo 

~arad)·,concurso ._á~ cadeiras vagas, como foi 
ben).d~terininado e expresso nQ Aviso .de 2 de Ja
wür&>,do. corrente ·anno. 

noos.tiuarde a·Vrn.:._ Palacio do Rio de Janeiro 
2&de·Jutfl6'de 483-.í ....... Antonio Pinto Chichm·ro 
Gam;a/ ....... sr. Manoel tgnacio de Carvalho. 

~- 261. ~~IAIUNHA._;E~l 26 DE JULHO DE 183L 

Pto!tibe que a bordo de qualquer navio do Estado sirva mari
-- nlteiro algum estrangeiro que não seja voluntrario. 

Hlm. -e Exm. Sr.- Determinando a Regencia, em 
L' orne do Imperador que se não consinta em que 
s1rva a bo,r;do de qualquer navio do Estado mari
nneiro algun1 estrangeiro, que não seja voluntario: 
assim o participo a v. Ex. para sua intelligencia e 
expedição das convenientes ordens a este respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
tifn i6 de Julho de 1834.- Joaquim José Rodrigues 
'Porre$.- Sr. Presidente da Província de Perriarn~ 
Luco. 

"~ ~62.- JUSTIÇA~.:_ EM 28 DE JULHO DE 1834. 

netermhta que o .Juiz das e~ccuções 1~ec.eba os embargos re
lêvàíites. que oppuzerem os Juizes de facto á sentença de 
multa po1· falta de cornparecimeuto. 

A RegenCia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
F·edro II, a quem foi presente o officio de Vm. da
t,;tdQ de 18 âo corrente,. expondo os fundamentos. 

, •..
. .r;.•C_"" 

<;:- :.,; 
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por que se não julga autorizado p[lra conhecer dos 
embargos oppo'stos I?elos dous Juizes de faeto José 
Martins da Cruz Jobim e Padre Antonio José Pinto 
Carneiro á sentença do Jury, que os condemnou na 
quantia de 30$000 por faltà de comparecimento ás 
sessões do mesmo Jury, Manda responder a Vm. 
que, supposto se reconheça o fundamento do seu 
~scrupulo no caso em questão , todavia , enten
dendo tambem que cumpre fazer justiça ás partes, 
se persuade que a achar Vm. relevante, como pa
rece evidente, a mate ria elos embargos com que os 
mesmos Juizes se oppuzerão á execução do julgado 
que lhe impoz a multa referidn, os deverá receber 
para os alhviar della, e que manda entretanto sub
metter ao conhecimento do Corpo Legislativo este 
objecto para providenciar opportuna1nente, e de ma
neira que f<:ça cessar para o futuro todas as duvidas 
a tal respmto. 

Deus Guarde a Vm.-Pac;o em 28 de Julho dô 1834. 
-Aureliano de Souza e Olzveira Coutinho .-Sr. Juiz 
de Direito do Cível da 2. a Vara. 

-----···.._,__._ 

N. 263.-MARINHA.- El\1 28 DE JULHO DE 1834·. 

Determina que não sejão mais recebidos a bordo do qualquer 
navio do Estado presos mandados pelos Juizes de Paz cum
prir sentença. 

Determinando a Regencia em Nome do Imperador 
que d' ora em diante não sejiio mais recebidos a 
bordo da náo Pedro II, ou de qualquer outro navio 
do Estado, presos mandados cumprir sentença pelos 
Juizes de Paz, devendo, porém, aos que actualmente 
alli existem, abonar-se a competente ração ; assim o 
participo a Vm. para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 28 de Julho de 
,1834. -Joaquün José Rodrigues Tor-res.- Sr. João 
José Dias Camargo. 



N. ~GL-GUERUA.-E)I 1 DE AGOSTO DE 183.L 

Declara que se deve considerar como confirmados os postos 
conferidos por Decretos ou Consultas de que se tenha feito 
a devida communicação por Aviso independentemente de 
apresentação da palente , e dando outros esclarecimentos a 
este respeito. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. o 26 
que V. Ex. me dirigio, incluindo o do Pagador das 
Tropas dessa Provinda, e no qual solicíla esclareci
mento sobre os tres quesitos, que nelle offerece : 
1. o se deve ou não considerar confirmado o official 
despachado por decreto, que não tenha salisfeito as 
despezas de sua patente, e a não tenha em seu poder; 
2. o se estão no mesmo caso os officiaes de l\1ilicias 
e Guerrilhas da Jlrovincia Cisplatina feitos pelo Vis
conde da l.a8'una, e que vencem soldo; 3. o finalmente, 
como devera elle penetrar-se do espírito do Aviso 
de 21 de Abril deste anno, que mandou sustar o pa
gamento de soldo a officiaes não confirmados; tenho 
de declarar a V. Ex., para o fazer constar ao mesmo 
Pagador, quanto ao 1. o artigo, que deverá considerar 
como confirmados os postos conferidos por Decretos 
e Consultas, e de que tenha feito a devida communi
cação por Aviso independentemente da apresentação 
da patente, ou á vista della, por ser esta a pratica 
constante estabelecida por ordens anteriores; sobre 
o 2. o que remetta uma relação de todos os Officiaes 
que se dizem promovidos pelo Visconde da Laguna 
com todos os seus assentamentos e tilulos, para, á 
vista delles, poder o Governo decidir, e no entretanto 
lhes continuará a abonnr o vencimento que tem ; re
lativamente ao ultimo, que todos os que não estive
rem nas circumstancins do 1. o artigo, são os de que 
trata o Aviso de 21 de Abril. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Palacio do Rio de Jnneiro 
em 4 de Agosto de 1834. -A ntéro José Ferreira 
de Brito. -Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul. 
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N. 26~).- MAIUNHA.-EJ\14 DE A~OSTO DE 1834. 

Determina que sejão desembarcados todos os Marinheiros ou 
Grumetes impossibilitados de continuar no serviço, e os que, 
tendo completa1lo o tempo de seus engajamentos, não quizerem 
eontinuar a servir. 

Illm. e Exm. Sr.- Determinando a Regencia em 
Nome do Imperador que todos os marinheiros e 
grumetes, pertencentes ás guarnições dos navios da 
Armada, que, ou por meio de inspeeção de saude, 
ou mesmo pelo seu estado visivelmente morboso, se 
reconheção impossibilitados de continuar no serviço, 
sejão immediatamente desembarcados , visto não 
eo'nvir que a bordo dos ditos navios se conserve 
gente inutil; e que outrosim sejão logo desembar- · 
eados os que, tendo completado o tempo de seus 
engajamentos, não quizerem eontinuar a servir, cele
brando novos ajustes. Assim o participo a V. Ex. para 
seu conhecimento e expedição das ordens necessa
rias a bem de cumprir-se nessa Província semelhante 
determinaçüo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeir·o 
em 4 de Agosto dB 1834.- Antéro José Ferreira du 
Brito.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

--
N. 266.-MARINHA .-CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO 

1\IILITAR DE 4 DE AGOSTO DE 1834. 

Ül'dena que, cmquanto uma nova ordenança não limitar ou
tro proporcionado numero de criadcs para o serviço dos 
Otnciaes embarcados, subsista o que está estabelecido no art. 79 
do cap. t.o do Regimento Provisional. 

Senhor.- Mandou Vossa Magestade Imperial, por 
:Portaria da Secretaria de Estado dos Nogocios da 
Marinha de 23 de Julho deste anno, que, vendo -se 
no Conselho Supremo Militar a representação inclusa 
do encarregado do expediente do Quartel General da 
Marinha, s-e eonsulk eom cfl"eito o que parecer 
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ácerca da proposta relativa aos criados dos Officiat~s 
a bordo das embarcações de guerra. Se com effeito 
a falta de conservação da limpeza e arranjo do alo
jamento dos Officiaes a bordo das embareações de 
guerra provém (segundo diz o encarregado do ex
pediente do Quartel General da Marinha) dos nume
rosos criados, que actualmenle se lhes concede, é 
-certamente por abuso dependente dos Commandan
tes, que concedem mnior numero de criaclos, que 
permitte o art. 79 do cap. 1.0 do Regimnnto Provisio
nal, porque do numero das praças para criados, 
permittido aos Offieiaes, destacamento de Guardas 
Marinhas e Padres Capellães, jámais pódc resultar a 
culpa, que se pretende imputar aos criados, se os 
-sobreditos Officiaes forem os primeiros que fação 
observar exactamente o disposto nos differen!es ar
-tigos do mencionado capitulo, com particularidade 
aquelles Officiaes, que por detalhe são incumbidos 
da conservação e limpeza de todo o corpo do navio, 
interior e eXteriormente; e ainda que os criados e 
camaradas de ordinario abusão da sinc.era confiança 
de seus amos, o Co:-nmandante do naVIo tem toda a 
autoridade para fazer imperiosamente responsaveis 
os Officiaes da menor relaxação : portanto part~ce ao 
Conselho que, emqunnto uma nova Ordenança n~w li-· 
mitar outro proporeionado nurnef'o de criados, para 
o serviço Jos Officines embarcndos, subsista o qur~ 
está estabelecido no ref<~rido artigo, que assim o 
pede a decencia, e a representação dos Oft1ciaes 
embarcados a bordo dos navios da Armada. 

Rio de Janeiro, .i de Agosto de 183ft.. -1J;lo'reira.
~4lmeida.- Brito. 

A Regencia em N orne do Imperador .-Como parece 
ao Conselha. - Paço em 12 de Ago~to de 1834. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO M.ONIZ. 

Antéro Jos~ Ferreira de Brito. 
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N. 267.-MAlUNHA.-El\I 4 DE AGOSTO DE 183~. 

Determina que a bordo fios navios da Armada sejão todas as 
vozes dadas para a execução dns manobras e exercício no 
idioma brasileiro. 

Convindo, a bem da regularidade do serviço, evitar 
promiscuidade de vozes, e por consequencia con
fusão nos navios da Armada Nacional e Imperial, 
Determina a Regencia em Nome do Imperador que, 
nas manobras e exercício a bordo dos referidos 
navios, todas as ,-ozes sejão · no idioma brasileiro, 
praticando-se o mesmo nas embarcações onde houver 
guarnição estrangeira, que deverá ser instruída na
quelle 1dioma, e recom mendando-se muito aos res
pectivos Commandantes e Officiaes, ainda que de 
outra nação, a pontual observancia desta determi
nação, por cuja falta serão responsaveis. Ç> que 
participo a ym. para sua intelligencia e expedição 
das convenwntes ordens por esse Quartel General. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 4 de Agosto de 1834. 
-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Francisco 
Bibiano · de Castro. 

N. 268 -FAZENDA.-EM 5 DE AGo"STO DE 183,, 

Annu11a e declara de nenhum effeito a Ordem de 12 de De
zembro de 1833 a favor dos navios vindos da Ilha de Maio 
sem os manifestos legalizados. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in· 
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberacão tomada em sessão 
do Tribunal, ordena que fique nulla e de nenhun1 
effeito a Ordem do Thesouro de 12 de Dezembro 
de 1833, que mandou que Carrol Forbes & c.a fossem 
deferidos, na fórma âo art. 9. 0 do Decreto de 4 de 
Dezembro de 1832, na sua pretenção á restituição 
dos direitos de 1 O por 0 /o flUe pagúrfw na Alfandegn 
dn Hio G!'tmde, 1wln r.ancganwntn dP ~nl rnnrlu-
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ziclo da Ilha de Maio na E-.cuna Belga Remurant: 
porqwmto, tendo sido demonstrado com docu
mentos, que acompanhárão o offido do Presidente 
da dita ProYincia âe 30 de Maio ultimo sob n.o 9, 
não sé verificar na referida Ilha a impossibilidade, 
que se suppuzera, de cumprir o determinado no 
n rt. 3. o do citado Decreto, claro está que foi con
seguida ob e subrepticiamente a Ordem mencio
nada, e como tal é 1nsubsistente. O que o dito IJre
sidente cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em n de Agosto de 
~8:JL- Antonio Pinto Chichorro da Oama. 

~a mesma data se expedio Portaria a Alfandega 
da Córte no sentido desta Ordrm. 

--
\. :26~1.- FAZE~DA.- EM a DE A<~OSTO DE f834·. 

S61ve duvi(las a respeito da cob1·ança da taxa do sello ele 
Jiccn~·as de Oratorios e Capellas. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, PrQsidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tendo presente o officio de 1 O de Juluo ultimo, en1 
que o Reverendo Bispo de Marianna pede se lhe 
declare se o sello de 20$000, que se deve pagar 
pelas licenças de Oratonos e Capellas, é extensivo 
a todas as vezes que se pedirem as suas proro
gações, ou deve ser cobrado sómente na occasião 
da primeira concessão de taes licenças; resolveu 
em sessão do Tribunal que, emquanto a Asseni
bléa Geral Legislath a não decla'rar o art. 4. o da Lei 
de 8 de Outubro de 1833, limitando, como talvez 
seja justo, a taxa do sello das simples licenças 
temporaria~ de Oratorios ou Capellas, se deverá 
pagar a taxa estabelecida de 20$000, todas as vezes 
ttue ~e fizer ou prorogar a conr.essão. O qu,c o 
Inspeetor da Thesouraria da Ptovincia de Minas 
Gcrac~ eumprirá. 

Thes()tJro :Publico Nacional em !) de Agosto de 
1f{H.-Anfonio t'info Chichorro da Ci{Y}na 
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!V. zi'ü.·-JíARI:\JL\.-E.u S DEAGO?.Tü DE 1834. 

Dá providencias áccrea das irregularidades. c J?Otavt'\l exl~a
Yio nas contas aprcsenLadas pelos Comimssarws dos nuvws 
de guerra. 

Continuando a appareccr, não só as maiores ü1·iJ':
gularidades e nolavel extr~vio ~os contas, que são 
apresentadas pelos Comnnssnnos dos navws do 
gnrrra ao Contador da Marinha, que bem S@ esfnrc;:a 
em cumprir, como Fiscal, com as obrigações dü 
seu cargo, ma:-; ainda addições, como 32 varas t~e 
lona no\·ll pcdidag, tendo-se depois acrescentado 
1 oo, c emendado tanto o p(•clido, como o livro da. 
despeza, em que apparc'ccr.n agora 132, c alé cerla 
quantidade (lc carne reecll1da, sem se dar despel~i 
de toda; c nüo sendo possiYcl comprehender·<-se 
como 4:J arrobas c ft libras de cnrnc verde produ
zisspm por urna H'Z a hnrdo 7\., c 21 libras, c~ 
por outra 2:> arrohns, e H .. lihrns, 72, 27 libras; f! 

ht'·m assim como 2 hGis produzissem justamente 
1 o arrobas, e 1 O li bras, quí~ consumio a guarnição 
em dous (lias, sem differcnça de uma libra, o que 
indubitavelmente é rnuita CX(H~ç:w! Tudo isto pra
ticado por Francisco Antonio Pereirn, Comrnissario 
que foi demittido, c servira na Frngata Campista, 
de que <~ Commandante o Capitão Tenente Pedro 
Ff'rrcira de Oliveira. A Regencia em Nome do Im
perador, não podendo fazer tão máo conceito dos 
Ofllciaes da Armada Nacional c Imperial que os 
julgue eonniventes, e nem devendo desculpar-lhe~; 
'a condescendencia con1 esses Commissarios pouco 
zelosos, que um dia podem comprometter a honra 
de OLliciaes, que se esmerão em conservar, como 
objectos de maior valia, o patriotismo, zelo pelo 
serviço, ceonomia da Fazenda Publica, e pericia na 
sua. arte, excita a Officialidade da referida Armada 
a ler, e estudar attentamente o Regimento Provi
sional, e Leis da Fazenda, a pesar bBin a sua po
sição, e a considerar que lopgos e assignalados 
serviços muitas vezes desapparecem, e flcão eclytJ
sados poe uma pequena condesÇendenein, ou inad
vcrtencia, e por demasiada confiança; e De.termina, 
emquanto nüo dú out·ras providencias, que d'ora 
em diante nos doeumentos das eontas do.s respec
tivos enearregados se declare por extenso a quali
dade e qtwntidade dos generos, reprlida depois 
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esta nas margens em algarismo; que os lan~amentos 
nos Livros sejão feitos sem espaço algum em branco 
üntre uma e outra partida; que as conferencias, de 
que tratão os arts. 19 do Tit. 4.0

, e 1i Tit. 5. 0 do 
Alvará de 7 de Janeiro de ·1797, se pratiquem todas 
t.ts semanas, como manda a l.ei, c não de ,15 em 
,f5 dias, como se 2stá observando; c ultimamenta 
que os Officiaes do detalhe cumprão. o dever, qtH? 
lhes impõem o citado Alvará no al't. 6. 0 do Tjt. 2. 0

, 

e art. 78 do Cap. 2. o do mencionado Regimento; 
confiando a mesma Regencia, que os Commandantes 
das embarcações da sobredita Armada, sendo os 
primeiros rcsponsaveis por tudo quanto occorrer 
a bordo, se dedicaráõ ao melhor desempenho de 
seus deveres, e terão em hrio e pondonor evitar 
todas as occasiões, em que se possa duvidar ela 
sua probidade e honra. O que participo a Vm. para 
::,ua intelligencia, e para o fazer constar por esse 
1)uartel General á herdo de todos os navios da 
Armada. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em i <le Agosto de 
4 H34:.-AntéJ'O José Fc1•;·ci1'a de B1·ito.- Sr. l•'rd.ll
dseo Bihiano de Castro. 

N. 27~ .-IMPERIO.-E)I 8 DE AGOSTO DE 183i. 

Os Cirurgiões approvados pela cxtincta Academia Mcdwo-Ci
rurgica, que prtí)tender-em se doutorar, sào dispensados do 
pagamento das taxas estabelecidas no art. 21 da Lei de 3 de 
Outubro de 1832. 

Sendo presente á Hegencia em Nome do Impe
rarlor o requerimento ele Francisco José de Araujo 
e Oliveira, Cirurgião approvado pela extincta Aca
demia Medico-Cirurgica desta Côrte, no qual pede 
ser isento do pagamento das taxas de que trata o 
art. 2~ da Lei de 3 de Outubro de 1832, visto estar dis
pensado para o doutoram1,mto em 1nedicina de toda 
a frequencia, · segundo a disposição do art. ~8 da 
l,ei, sendo apanas sujeito aos exames que por este 
~.rt i:go são determinados ; A mesma Reg·encw, C ou ..... 
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formando-se com as razões em f(Ue V. S. se fund;A 
para informar a favor da pretenção do supplicante, 
Ha por bem deferir-lhe na fórma que requer, ficando 
este deferimento em regra para os casos semn-· 
lhantes, en1quanto a Assembléa Geral Legislativa não 
determinar o contrario. O que manda participar :• 
V. S. para sua intelligeneia, e a t1m de que assim 
o faça constar nessa Faculdade. 

Deus Guarde a V. S.-l)aço em 8 de Agosto dt' 
1834.-Antonio Pinto ChichorTo da Gama.-Sr. Do-· 
rningos Ribeiro dos Guimarües Peixoto. 

---
N. 272.-GUt:RRA.-EM H DE AGOSTO DE ~1831. 

As Thesourarias das Provincias não tem ingercncia alguma nos 
· armazens de artigos bellicos. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solueão ao officio de v. E:x 
n.o 16 tenho de ponderar a .. V. Ex. que as Thesou· 
rarias das Províncias não tem ingerencia algum•· 
nos armazens de artigos bellicos, assin1 como nà I) 
tinhão as extinctas Pagadorias. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em H de Ago.sto de 1834. -Antéro José Fern~eü·a 
de Brito.-Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

--
N. 2'73.-MARINHA.-CONSULTA DO CONSELHO SUPREMU 

:M:IUTAR EM 11 DE AGOSTO D:E 1834. 

Fazendo extensiva ao Corpo da Armada e Artilharia da Mà-· 
rinha a Resolução de Coftsulta de 21 de Junho do corrente 
anno. 

Senhor.- Mandou Vossa Magestade. Imperial, por 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha de 31 de Julho deste anno, que o Consellln 



-:!Oi.>-

Suvremo .Mitítar· Consulte novamente subre o requeri~ 
mento junto do 2.0 Tenente da Armacla Gerardo Joãu 
Damaz1o de Souza Freire, visto não marcar a Lei, 
em virtude da qual se suspende o meio soldo aos 
Officiaes, presos por culpas, que rnereção proces
sar-se, o momento, em que tal suspensão ueve ter 
lugar; e sendo pratica constantemente seguida no 
Exercito reter-se meio soldo dos Oíficiaes, que tent 
de responder a Conselho de Guerra desde o dia em 
que são nomeados o Presidente e Vogaes para o 
mesmo Conselho: consulte com etTeito o que pa
recer sobre esta pretcnção . 

. Ainda que seja pratica constante ~eguida no Exer
cito reter-se o meio soldo dos Offictaes, que tem de 
responder a Conselho de Guerra, desde o dia, em que 
são nomeados o Presidente e Vogaes para o mesmo 
Conselho, entende o Conselho Supremo Militar que 
semelhante pratica não é conforme ú disposição do 
art. 2. 0 do Alvará de 23 r.Je Abril de 1790, para os Ofli
ciaes do Exercito, que diz que a todos aquelles que se 
acharem presos, ou para o futuro o forem, por culpas 
ou accusações que mcreção processar-se, se lhes re
tenha unicamente a metade do seu soldo, cmquanto 
se não mostrarem livres por sentenç.a final; á vista 
da litteral disposição do sobredito artigo, o Conselho 
Consultou em 9 de Junho proximo passado que o 
Alferes J<'rancísco Joaquim Bacellar fosse nssístido 
com a porção do meio soldo, desde a data da sua 
apresentação, que por culpas mereceu ser proces
sado, foi Vossa Magestade Imperial Servido Hesolver 
a dita Consulta em 20 do dito mez, Conformando-se 
com o Par@cer do Conselho, e que ficasse em regrn, 
para os casos identicos, cuja Resolução corroborou 
a opinião do Conselho, e neste sentido se expedirão 
as competentes Provisões; e não havendo Ordenanr.a 
primitiva para o Corpo da Armada, que determine "o 
soldo, que devem vencer os Officiaes, quando forem 
presos1 "Rara serem julgados em_ Conselho de Guerra, 
o Conselho fundado no mencionado Alvará, Con
sultou a 14 de Julho ultimo, sobre a pretenção do 
2. o Tenente Gerarei o João Damazio de Souza li'rt:ire, 
preso, cumprindo sentença, que se deve observar 
com os OffiCiaes da Armada o disposto no referido AI- . 
vará, por conseguinte comprehendido o supplicante 
na disposição do art. 2°, porque foi preso e accu
sado por culpas, que mereceu ser processado, e por 
isso declarado nüo ter direito á restituição da me-
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tade do seu soldo, que lhe foi relido, desde o di~7 
da sua prisão, por ter sido conden1nado por sen, 
tença final. 

Portanto, tendo o Conselho de Consultar ,nova
mente sobre a Ines ma pretenção do supplicantc) 
reporta-se ao que a tal respeito já eonsultou em 1 4: 
de Julho deste anno, ·na conformidade da Lei; -igual-· 
mente o Cons~lho teve em vista na mesma occasiã.u 
a Determinação de Vossa Magestade Imperial, por 
Sua Imperial Resolução de 20 de Junho ultimo, peln 
Repartição da Guerra, relativamente ao Alferes Fran·· 
cisco Joaquim Bacellar. 

Rio de Janeiro H de Agosto de 4834.-Moreira.
A lmeida.-Brito. 

A Regencia em Nome do Imperador.-Seja exten
siva ao Corpo da Armada e Artilharia da Marinha a 
Resolução de Consulta de 20 de Junho do cürrente.
Paço em 9 de Setembro de i834. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAUUO MONtZ. 

A ntéro José Ferreir·a de [}ri tu 

N. 274.-JUSTIÇA.-E~I ~2 DE AGOSTO DE 4834 . ., 

A Regencia em· No me do Imperador o Senhor Dorn 
Pedro li, em resposta ao seu officio de 9. deite mez. 
Manda declarar que, além da relação semanal qw' 
or~se publica, deve Vm. m~am:lar.publicar_'tqd-Qs es 
mezes uma relação geral dos escravós rêeolfiído:J, 
á prisão do calafiouço ·durante·· o mez, e não reclv -
rnados, com d~claração circumstanciada de set:s 
nomes., signaes e mais clarezas, que forem neces
sarias, bem como dos nomes dos senhores e suB<:' 
habilitações, c quando não appareça quem os rc 
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ci ;c ;: .~ .m ::-:'.~:s contados desde o tempo da 
n;. ei~~": ~,:,o r d·~: ~~nção no calabouço, Vm. os porá 
ú .~pos cfo J íz dos O.rphãos para proceder a 
respeito, ·'c,,dw ·,i·· rratica com os. ~ens de ausentes . 
. Deus Guanle aYrn.--Paço em 12 de Ag.osto de 48.'14.. 

-.Aunelian(),de_,Stntza e Oliveira Coulinha.~sr. Juiz 
ue Og~ito .chefe.:"; de Po1icia da Côrte. 

N·. 21,õ •. -JUSÍIÇ\.- EM 13 UE AGOSTO DE 4834. 

Pel'tcnce á jurisdicção atlmlnistrativ.a do. Jujz dos Orphãos a 
!lecisão sobre rumos e títulos dos atrendatarios dos terrenos 
JH~rtencentes aos Iudios. 

Em soluç.ão aos dous quesitos sohre que Vm. con
snltou o Governo, em seRofficio de 23 do mez pas
sadpr:::Jle.$.Olfe\l a Rege.~cia em Nome qo Impe_rador, 
quantO ao 1. 0 que a Vm. compete a av1ventaç.ao dos 
rumos e preenehimento dos títulos dos arrendata
rios dos terrenos .pertenc~nte~.-. aos Indios do . seu 
Mnnicipio, .quando es!lls (,};iligencia& se puderem fa
zer e desempenhar pelo exerci cio de sua jurisdiccão 
simples1nente administrativa, havendo harmoniâ e 
acco~!J.9 ~~tre_. os eol}frpnta~te,s ··ma~. q~e, ~o caso 
de tb!(16r!ft~· quê'[a~ n~eessarto o htigw com con
testaçao e dtseussao ·entre as ·partesi deve Vm. re
mctter"'a;"'quest·ã() ·ao- eoafiechhento das Justiças o r .. 
dirrarias; e quanto ao,segundo, que da mesma sorte 
lhtfêorrtpete_ad.mittir as justificações de dividas acti
vas ou passtvas dos casaes, de que fizer os inven-

!a~.! .. Q.·.·s.~·.·,t····.fl. ~ .. iW4 .. ~.·.· :i~\.111· .. ·.-.~ ........ J~ .. o. ""·· .. s. ua .. in····s···l··.g. qifi ... ean_ .~ .. ·~a,. ou 1 ncópte$fã:Jtei·"olareza -~ d.f~~Il%a~_ro.:: .ws.eussao ·· con-
tençwsa, d~vendo apurar-se 'Petan~e 'as c mesmas 
Just~~'l~L ,qrdinarias. todas as vezes que admittirem 
eonteyta.ço.es.. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rfu deJ'lfneiro en1 
1 :) de Agosto de 1834 . .-.. Aureliano de Souz·a e Oliveira 
Coutinho ....... Sr. Juiz de Orphãos do Municipio de 
Iguassú. 

··-
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N. 276.- DIPEniO.- Ku 13 DE AGOSTO DE ·t83L 

D~clai'a que ::t licença concerti(la a nm cidadão na qualidade de 
.Juiz de OI'phãos nao aproveita para o cal'go de Vereador. 

Manda a Regencia em Nome do Imperador, pela 
S-ecretaria de Estado dos Negoeios do Imperio, de
clarar á Camara Municipal da Yilla de Santo Antonio 
de Sá, em solução ao seu oflicio de 29 de Julho pro
ximo passado, que a licença concedida a Manoel 
~lartins Pinto, eomo Juiz de Orphãos daqueHe Mu
nicípio, não lhe aproveita para o cargo de Vereador 
da mencionada Camara. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Ago~to rlc 
18:31-.- Antonio Pi·nto ChichOITO da Gama. 

-···-

N. 277.-~L\RINHA.- EM H· DE AGOSTO DE 1834. 

Determina que o Laboratorio dos Fogos Artificiaes, pertencente 
ao Corpo da Artilhal'ia. da Mat·inha, fique d'ora em diante de
haixo da itnmediata direcção do Commandaute do referido 
COl'pO. 

A Regencia em Nome do Imperador, Conforman
do-se com o que em officio de hontem Vm. propu
zera , ácerca do Laboratorio dos Fogos Artifíciaes , 
pertencente ao Corpo da Artilharia da Marinha, Houve 
por bern Determinar, que o dito Laboratorio fique 
<fora em diante debaixo da immediata direcção do 
Commandante do referido C(jrpo , da mesma fórma 
que o estava dessa Inspecção. O que participo a Vm. 
para sua intelligeucia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em ~ l de Agosto de 
~83~ .. -Antéro José Per,~eira de B1"ifo.- Sr. Fran
cisco Hihittno de Ca~tro. 

-·· 



:~. 2'1-8.-JUSTIÇA.- E~i 1G DE .-\íiOSTü DR 1~3), 

Determina que a Camara IUunici~lal <lc l\fan~ar:Hiba procctl:t 
á nomeação de quem sii'Va de Juiz de OrphãQs no impedi
mcnto do acLuaL 

Tendo-se queixado Antonio Dias Corrêa e seus fi
lhos menores que, em consequencia de havercrn 
dado de suspeitos os Juizes de Orphãos e Municipal 
da Villa de Mangaratiba no cumprimento dos Depre
eados, que forão dirigidos ao Juizo de Orphãos desta 
Gidade, tendentes a acautelar e evitar o extravio dos 
bens pertencentes ao casal de que é inventariante , 
e que, tendo ficado como abandonados por morte do 
Capitão Antonio Joaquim Corrêa de Carvalho, estavão 
sendo delapidados por escandalosa cabala, a que 
não erão estranhas algumas autoridades; e havendo 
>rdenado nesta data ao Juiz de Orphãos sobredito 
que, em quanto não fosse nomeado outro Juiz, que 
deferisse ao suppHcant.e, désse e li e, como é de sua 
tigorosa obrigação, em beneficio dos Orphãos, todas 
;'}S providenetas para que taes bens se não extravias
sem e delapidassem: Manda a Regencia em Nome 
do imperador o Senhor Dom Pedro 11, pela Secreta
ria de Estado dos Negocios da Justiça, que a Camara 
Munic1pal da referida Villa, na conformidade do 
Codigo do Processo, nomeie quem sirva de Juiz dos 
Orphaos para o caso referido, pelo impedimento do 
nctual , como exige a boa administraçao da Justiça : 
o gue a referida Camara deverá ter sempre em vista 
,;1 fim de acudir-se as partes com o remedio prompto 
da Lei , todas as vezes que se offereção casos se
melhantes. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 1 G de Agosto de 
SS34-.'-Aureliano ele Souza r Olineira Coutinho .. 

-···· 



N. 2'79.--GUERRA.-EM 18 DE AGOSTO DE 18:H. 

n.cmcltendo a tabella dos ordenados que provisol'iamentc devem 
ser abonados aos empregados da Fabrica de feno de Ypa
nema. 

Illm. c Exm Sr.-Fiz presente á Regencia em 
Norne do Imperador o Senhor Dom Pedro li o officio 
de V. Ex. n.o BG com a talJella dos ordenados arbi
trados para os empregados da Fabrica de ferro de 
S. João de Ypanema, e julgando-os a Mesma Re
gcneia diminutos em considera~_;fw não só de quanto 
convem animar um tão rico e importante estnhc!e
cimentu, como a que, devendo taes empregados ser 
da melhor escolha, cumpre por isso que sejão 
nugmentaclos em seus vencunentos, e que satisfeitos 
cumprão com os seus deveres, Manda remetter a 
inclusa tabclla dos ordenados, que provisoriamente 
lhes estabelece, para que haja de expedir as ne-
eessarias ordens, prevenindo a V. Ex. de que os 
empregados só tem dir~ito ú percep~~ão dos orde
nados desde aquelle dw em que se apresentarem 
na Fabrica. 

Deus Guarde a v. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
mn 18 de Agosto de 183!~.- Antéro José Fe?·'rei?Yt. 
de Br·ito.-Sr. Peesidente do. Provincia de S. Paulo~ 

Tahella provisot'ia dos or•lenados que por Aviso da •fac~, 
tlesta se manda estabelecer aos empregados da Fabrica 
de fert•o de S. João lle Ypanema. 

A \moxarife Pagador ........... . soogooo annuaes . 
. Escrivão ...................... . 
Escripturario ................. . 
Pedagogo ..................... . 
Cirurgião ..................... . 
Capellão ...................... . 
.:\pontador .................... . 

600$.000 }) 
300$000 )) 
300$000 )) 
4.oogooo » 
300$.000 )) 
200$000 )) 

Nestes ordenados se deve comprebcntler qualquer 
vencimento que possüo ter pela Fazenda Publica, 

St>et·etaria de Estado, 1 R de Agosto de 'I R.% -= 
.A ntc>ro .lost: .FCPY'Ct~'rt de 8n'! u 
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I\. ~80.-l~AZENDA..-E;~r 20 DE AGOSTO DE ·183i. 

Solve duvidas a respeito do sello que devão pagat' ~s Provisões 
que ~nnualmente se passão aos Padres para uso de Ordens, 
para Ermidas, Procissões, Exposições do Sacramento, Provi
sões de Coadjutores e Capellãcs. 

Ar;ttonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
tctrno d'o Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberação tomada em sessão do 
TríJ>unal de ~ce.ordo com o parecer do Conset~eiro 
Prtcurador Fiscal, sobre officw de 8 de Julho ultimo, 
em que o Inspector da Thesouraria da Provineia de 
M-ihas expõe a duvida que occorre a respeito do 
seno, que deverá cobrar-se pelas Provisões que 
annualmenté se passão aos Padres para uso de 
Ordens; e pedindo se declare em que artigo das 
Instruceões de 14 de Novembro de 1833 deveráõ ser 
comprehe,ndidas as licenças para Ermidas, Pro
cissões, :Exposições .. do. Sacramento , Provisões de 
Coàãjtitol"és, e'Capellães: responde ao tlíto Inspector 
que' tlos referidos papeis só estão sujeitos ao paga
mento do seBo respectivo os de licença para Ermidas, 
por serem estas eomprehendidas na denominação de 
CapeUàs tnérícidnadas ·na tabella annexa á Le1 de 8 
de Outubro de 1833, e que ·devem continuar a ser 
isentos todos os outros indicados, que se não achão 
especificados na dita tabella, nem a este in1posto 
estavão d'antes sujeitos pelo Alvará de 17 de Junho 
de 1809. · 

.Thesouro Publico Nacional em 20 de Agosto de 
~s'jt.....:Antori.iQ~ Pinto Chiehorro da Gama. 

N. 281 .-FAZENDA. -EIII 20 DE AGOSTO DE 183.1·, 

Solve duvitlas a re::.pcito rlas hahilitaçõcs de herdeiro~ de 
defuntos c :mscnLcs. 

Antônio Pinto Chichorro da Gmna, Pre~irlAnfn in
tCJ·ino do Tribunal dú Thesouro Publieo l'iaciorw I, 
em conformidade de dclibcra~;ão tomada em sessi1o 
do Tribunal de <H.:eordo com o A viso tla Secreta ri i!~ 
de Esti.Hlo dos Negoeius di.l Ju~ti~_~a de 1 'J do corrcn!e 



em soiu~ão ás duvidas que occorTêrão ao l 1rocuradu 
:Fiscal da Thesouraria da Província de Minas Gl~rac:~
ácerca das habilitacões dos herdeiros dos 'bens dn:-; 
defuntos e ausente·s, responde ao ofiicio do Ins·
pector da referida Tbesouraria de 9 de Julho ultimo, 
para o fazer constar ao dito Procurador Fiscal, quf: 
o. art. ~o da Disp<?siçã<? P.rov)soria ácere~ da Adro! 
n1straçao da Justu;a Crnl nao revogou·ras determl·· 
nações do art. 2.0 § 5.0 da Lei de 22 de·Setembr,, 
de 1828, e da Lei de 3 de Novembro de 4:830.,.cLqtw 
os Juizes de Orphãos ainda são, na_ c __ on_fo:rm_ idi!(i'J 
dcllas, os competentes para as habilitações _ liv~ 
herdeiros dos defuntos e au~entes, todas as vez~';:; 
tlUe os bens existirem dentro dos seus respectiv~.L~ 
Termos, tanto ql!lando estão presentes, e residente> 
nos ret'eridqs Termos os que s6 pretenderem haL\
litar herdeiros do ausente, co.m,o q~~mdo os habi
litandos são de fóra, e a respeito del tes · erà ausen h· 
aquelle, a quem pretenderem succeder; da mesrn•~ 
s9rte que a1nda aos meS:ffiOS_ Juizes_compet~ indu,. 
bltavelmen~ em COl!it1Qll~nçn.lLP<\. Ql\ad!l Let de ::1 
de Novembro de 1830, fazer o lilventatlo desses bens~ 
a que à' antes procedião os Provedores dos defuntos 
e ausentes; cumprindo aos Fiscaes da Fazenda P~t, 
blica pedirem audiencia d~sses:processos _d0 bal1i,. 
1itaç0es todas as vez.~s. ,qu:e eàt~odãú. s~r,em ellas 
dqlosas,. {m pteJqg~cia~s 8.:, ~.ésma ,J'a%eilqa; . e- aos 
JuiZes satisfazerem as fo.rmahdades aa·Let de 9 de 
Agosto de l759, e mais disposições relativas á F;1_ ·• 
zenda Publica. - . . . · · 

Thesouro Publico NacionaL em 2Q • de Agosto ftt 
-t83i-.-Antonio P·into Chichorro dci"Gmna . 

....... 
N. 282.-JUSTIÇA.-EM 22 DE A.GOSl'O D~ 183t. 

Dcçlara que devem ser recebidos na mesma especie em q::1. 
forão emprestados os dinheiros do cofre dos Orpbãos. 

A.ccusando a recepção do seu officio de 30 \.i'~ 
Junho do cOJ~rente, em que pede explicações soiH''' 
a Jnaneira por que ~c deve ia~er a arrccadaçã0 •,.Í 



d.rlileü·os devidos ao cofre dos Orphãos, e que delle 
r~; rào extrahidos em moeda de prata, tenho a si
;.:Hilicar-lh~ que ao Presidente da Província já forão 
~.,xpedidas as ordens necessarias, determinando que 
ros:~em recebidos na especie em que forão em pres
Ltdus,, pois· que se existissem no cofre terião os 
urpilãos tido o lucro da differenca de valores, e 
nenht-lima~razão ha para que lucrem tal differença 
üs devedores. 

neus Guarde a Vm._;Paço em 22 de Agoito de 
t82': .• -Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.-Sr. 
uiz de Orphãos. 

N. 283.-MARINHA.-EM 22 DE AGOSTO DE 1834 . 

. üctem\lr.ta qoo·na Armada,B6llãO assente praça a marinheiros 
t~strangeiros, recrutados; e bem assim a indivíduos, recrutados 
'it:m se examinarem suas naturalidades, e mais circumstancias. 

Teudo~se mandado suspender o recrutamento em 
tnrra paraoCorp.co da_ A_rt_i ___ u ha_ria. da Ma __ rinha até se-
gunda .ordem, Determina a .Regencia em Nome do 
.i tn peradpr que na A~mada se· não assente praça_ a 
.tnarinhenos estrangeiros, recrutados; e bem assnn 
n indivi.dqos. recruf1tdos sem se examinarem suas 
n~turalidádes e· m'ais circumstancias. O que parti
cipo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Agosto de 
;dJ!i.__..Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Fran
;j~! o Bibiano de Castro. 

-···· 
~\. 284.- MARINHA.- EM 23 DE AGOSTO DE 1834. 

u~ Praticos estão sujeitos aos Inspcctorcs dos Arscnacs. 

\u~usando a recepção do officio sob n.o õ, com data 
~:"h do mez proximo findo, que Vm. dirigira á esta 
~?~crGtaria de Estado com ül:l eopias, a qu0 o nw~mo 
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se refere, e intcimdo elo seu conteudo, tenho de. sig
nificar-lhe, relativamente aos Praticas, que hav~ndo 
clles estado sempre sujeitos aos extinctos Intenden
tes, devem continuar a estar aos Inspectorcs dos 
Arsenaes. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 23 de Agosto de 1834.- Antéro José Ferreira de 
BJ~ito.- Sr. Inspector do Arsenal da Marinha de Per
nambuco. 

-···· 
N. 285.-FAZENDA.- E~r 23 DE AGOSTO DE 1834. 

Declara que as execuções que se intentar'em por parte da 
Fazenda Nacional nas Pro",incias, sejão dirigidas pelos I)rocu
radores Fisca('s das Thesourarias por ser da :ma competencia 
promover o Contencioso da mesma Fazenda. 

Antonio Pinto Chichorro do Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional; 
tendo presente o requerimento do Collector das Ren
das Nacionaes da Cidade de S. Paulo, em que se 
queixa do procedimento do Juiz de Paz do Districto 
do Norte da Freguezia da Sé da referida Cidade, que 
julgou não ser o Marceneiro Joaquim Elias da Silva 
'obrigado ao pagamento do imposto estabelecido pelo 
Alvará de 20 de Outubro de 1812; e pede providencL ,., 
para evitar que seja defraudada a Fazenda Naciona.;, 
deliberou em sessão do Tribuna], de accordo com. Q 

parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, que o erro 
e irregularidade havida em todo o processo teve ori
gem no desacerto do Collector, que chamou o Col
lectado á conciliação contra o Direito expresso no 
art. 6. 0 da Disposição Provisoria ácerca da Adminis
tração da Justiça Civil, e sujeitou ao conhecimento e 
decisão do Juiz de Paz materia, de que só podem co
nhecer os Juizes terrítoriaes de jurisdicção ordínaria; 
o que não teria acontecido se o Collector, como era 
do seu dever, obrasse por direcção do l)rocurador 
riseal da Thesouraria da Provincia, a quem compete 

ln·omover o contencioso ela :Fazenda Publica, e fisca
.ixar as execu~:õcs tlftll(l, não procedendo na •1twli-
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d;H :~ • Je Collector senão como simples Agente. O qwJ 
::11·. · .ipo ao Inspector da Thesouraria da Província 

· · :..;. Paulo para que ordene ao dito Collector que, 
:no nhstante a sen.tença.do Juiz de Paz, proceda sob 

,; ~;" eção do Fiscal da mesma Thesouraria pelos 
'tkl•L· Iegaes contra o referido Elias, e todos os mais 
:1' H\;'t;tado~ que se acharem incluid'os nos lançamen-

to~' le:1tos legn.Jmente. · 
Ti:usouro Publico Nacional em 23 de Agosto de 1834. 
J ntonfo Pinto Chichorro da Gmna. 

· · -íl ;l responsabilizar os Juizes ele Paz; que deixarem de com
f''·' cr ás reuniões da Junta de Paz sem motivo justificado, e 

, •J .ou~ras J>mvid~ncias. 

r:nL:~tandó â Regenc;ia.eql NQm~ do Im:.~rador, por 
~~rh: do Juiz de Paz do 1.0 districto da ViUa dé Can
' · to .de 16 do corrente mez, que a respediva Junta 
dt: !'<•;, _Q9jiVOPad~ para o· referido dia, não pôde ce
tei/tn· silà;S,$eisõe.svRQr se haye:rem reunido tão s6-
;1J•:'!ie quatro Juizes âe Paz: Manda a mesma Regen
r·i :i. e Lu _Nqme. do Imperador, pela Secretaria de Estado 
•. ::; Nng~J§sid·q:~ustiça, que p. ~Camara_M~nicipal .da 

_,, ~i•rt.-~Utã"V:'!tlâ"'Jffft.}~ responsabd1sa:r aos .Tutzes. âe Paz 
~:d·xarem de .comparecer ás reuniões da Junta 

'·' P~~~~, sem motivo justificado, e chamar os supplen-
;. ·. i.P'?-__ nct_. o._ o~_- ,J? __ ~r __ op_ rietarios se a __ ch_ e_ m verpadei_r~
'íJUltO liDP9S.SJbUitaâ~~' dando todas as mais provl-

·neJns,cpara que haJaQ ~empre as mesmas Juntas 
~:poças marcadas para as suas r~uniões, como 

· . ._.m aos interesses dos povos e á bóa administra .. 
'; tt Justiça. · 

;';;iacio do Rio de Janeiro Gm 25 de Agosto de 1834. 
/1 · ··eliano de·Sonza e Oliveira Cotttinho • 

••••• 
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N. 287. -JUSTIÇA.-EM 2;j DE ACOSTO DE 1 S3L 

neclar:t que as 2i horas de que falla o art. 2ãi. do Colligo 
do Jlroccsso devem ser contadas desde o momento da de
cisão elo .Jury, ~ resolve outras duvidas. 

Accuso a recepção do seu officio de 28 de Julho 
do corrente, em que pede esclarecimentos sobre as 
questões seguintes: 1. o se as 24. horas, de que falia 
o art. 254 do Codigo do Processo, devem ser con
tndas desde o momento da decisão do Jury, ou 
desde que o accusador é mandado notificar pelo 
Juiz de Direito para apresentar o libelle accusa
torio; 2. o se, niío vindo o accusador com li beiJo 
accusatorio dentro das vinte quat-ro horas, o <leve 
lançar e continuar os autos com vista ao Promotor 
Publico, para este o formar nos casos em que isto 
pó de ter lugar, ou o que deve fazer; 3. o se, não 

l)odendo ter lugar a intervenção do Promotor Pu-
1lico, se deve JUlgar a accusação perempta na re

ferida hypothese de nãf? apresentar o accusador li
bello no tempo mencwnado; 4. o se compete ao 
Juiz de Direito mandar dar baixa na culpa, na
quelles crimes particulares, em que não tem lu~ar 
a denuncia quando os réos tiverem obtido peraão 
dos otfendidos, depois de julgada a criminalidade 
pelo Jury. -

Fazendo este officio presente á Regencia em Nmne 
do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, Ella me or
dena que lhe responda, quanto á La, que as vinte 
quatro horas se devem contar desde o momento da 
decisão do Jury, por isso que o accusador se deve 
ar.har preparado e presente em Juizo, em virtude 
das citações, e editaes que precedem a convocação 
do mesmo Jury, na fórma dos arts. 236 e 237 do 
Codigo do Processo, e portanto ter logo noticia da 
decisão; e tanto a Lei os julga notificados que, se 
não comparecerem, são lançados de poder accusar, 
como é expresso no art. 221 do mesmo Codigo, não 
existindo lugar algum nelle d'onde se possa de
duzir a necessidade de nova citação. A' 2. a que, não 
vindo o accusador com libello accusatorio dentre 
das vinte quatro horas, deve ser lançado e o pro
cesso continuado com vista ao Promotor, para que 
tenha o mais rapido andamento, segundo as vistas 
do i11'!· 251 do Codigo. A' 3.a que a accusnçiio se 
tÍC'Yf' ]Uig':lt' pr~remptn 1111 hypnthcse df• nnrn SP, nm•-
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recer o lilJello, nem poder ter lttgar a intervenção 
do Promotor, pois não deve o réo estar eternamente 
sujeito á vontade do accusador, e soffrendo uma ver
dadeira pena, como o são os effeitos da pronuncia; 
e o accusador não póde mais continuar com a accu
sação. A' ~.a, que, não pqden~o proceder a accu
sação em virtude do perdao, e claro que alguem 
deve dar baixa na cul{)a, e que, na hypothese pro
posta, não pó de ser senão o Juiz de Direito. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 25 de Agosto de 
,1834-.- Aureliano de Sot~za e Oliveira Coutinho.
Sr. Juiz de Direito desta Comarca. 

N. 288.- JUSTIÇA.- EM 27 DE AGOSTO DE 1834. 

Declarando que o ~epoimento de te,stemunhas no Jury deve 
ser escr1pto, quando o reo o requerer. 

A Hegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Il, a quem foi presente seu officio de 
20 de Março do corrente, pedindo esclarecimentos 
para saber se os depoimentos das testemunhas apre
sentados no Jury devem ou não ser escriptos: 
Manda. declarar-lhe que, não se achando tal ma teria 
decidida positivamente pelo Codigo, deverá Vm. 
mandai-as escrever, quando os réos assim o re
quererem, pois, não resultando dahi inconveniente 
algum, póde ser de summo proveito ao réo, como 
na hypothese do art. 308 do Codigo em que o pro
cesso tem de ser revisto, e mesmo em outras hy
potheses, como a de ter o réo· de recorrer ao Poder 
Moderador, e querer apoiar-se em os depoimentos, 
e de querer perseguir as testemunhas e outros. 

Deus Guarde a Vm.- Pala cio do Rio de Janeiro 
en1 27 de Agosto de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de Direito interino da 
cidade da Fortaleza. 

4llilo 

DECISÕES DE !834. 28 
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N. 2S9 ....... JUSTIÇA. -E~t 21 ng AGOSTO t>t 183,. 

DetérttHna qtie os ~tri.canos aptJtêttéilditlos sejâo empregados 
· ltM obras publicas.· 

l'llfu. e Exm. St. - r..eveí ao conhecimento. da 
Re'À'ênthi em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro ll·O otficte de v. Ex. datado de ·2" do mez 
passo.d6, pedindo provideneias ácerca ·do destino 
gue devemder os africanos apresado~ p_or conlra
oondo; uq caso de serem .. J.·ulgada_s ju&.taS- as appre
hensões, e qlle as despeldls .que a :Nação .está fa .... 
zendo com taes africanos sejão approvadas, e.tenho 
de recommendar a V. Ex., em resposta ao dito offi
cio, que, não podendo .ainda ser exactamente cum
prida a Lei de 7 de Novembro de 4831, que os 
manda reexportar para .. a Costa d' Africa, por isso 
que na sua "8XecuQão s.e _ tem eQ'(}o.n.trado alguns 
obstaculos, emquanto a Assembléa Geral não os 
remover, V .. Ex~ empregará esses africanos com as 
cautelas daqueBa Lei e do Deoreto r.egula_mentar 
de 12 de Abril do anno subsequente, nas obras pu
bli~ dessa frQvipeia.~. como determina o Alvará 
L}e ~!i de J~atro de 4 Si 8, que deve por em quanto 
ter v1gor nesta parte sómente, . e não na qu~ manda 
arrematar os seus serviços, não só pelos abusos j 
qu~. dal1i .pqde resultar, e de fa(;to tem resuJ
tàd~*•- ç_~~o~ ijleS~lo .poJ;qu~. lles}a.· pá.r~e~ p~rec$,·.qu•: 
a Let mtada revogou o sobredito Alvarà, quand;, 
exis-e que sejão reexporiados. Quanto· às despez~~;., 
já teitas com o sustento e curativo dos mencionado: 
africanos, a Regencia.as manda approvar, e que sejii L; 

satisfeitas pela· quantia decretada para as eventuae 
e deolarar a V. Ex~ que até por este lado é util o 
seu eQll)rEMJo nas obras. p'Q})hcas 1 po.rque, tendo a 
Fa.tenda N'acional de despender jornâes com outrv~, 
trabalhadores, esse dispendio reverte a favór de,:~ 
africanos, e talvez mais modificado. · 

D.aus. Guarde a V. Éx.-Palàdo do Rio de Janeirü 
em 2~ de. Agosto de t 834.- Aureliano de Souza ._: 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Provincia {; ! 

Bahia~ 
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N. 296.-FAZENDA.-EH !8 DE AGOSTO D& 483i. 

Declara sujeitos ao impost6 da taxa $obre eserftYOS 66 qo~ 
se oceuparem em quaesqucr mister, uma vez que tanbão re .. 
sklenci~ plls VillllS ~ lugares em C\ljO Jimi~e ~ eobre J)cciln~ 
dos Predtps. 

A.ntt1nio Pinto ~hicbQrro da G~m~,1 Proshiellta in te,. 
rino do Tributwl do The~ouro Publico Nacion~j, ·em 
conformidade de deliberaçã() tom~da em sessão <lo 
Tribunal de a~cordo com o par(}Cef do Cc;mselheiro 
Procurador Fiscal, respond~ ao officio do Inspecto.r 
da Thesoararia da Província do Rio Grande do Sul 
de 27 de J"nho ultimo sob n.j) 3~, que foi appro ... 
vada a sua decisão , de serem sujmtos ao paga ... 
mento do imposto estabelecido pelo art, 5.~ § 5. 0 

da Lei de 8 de Outubro de 4 833 os esm·avofi occu .. 
pactos em olarias e charqueadas sitas dentro dos 
limites marcados na Villa do Rio Pardo para o pa,. 
gamento da decima dos predios urbanos, e os 
escravos que residirem dentro dos limites supra 
indicados, ainda que sejão empregados em SE}rviço 
fóra da Villa; por estar es;ta decis~o de conformi
dade com o disposto no referido t}rtig-o, e dos arts. 
a. o e õ. /) da8 InstrQcções de 4 3 de Dezembro de 
4833. 

Thesouro Publico Nacional etn 23 de Agosto de 
4834.-Antonio Pinto Chichorro ~ Gmna. 

-- . ~· . 

N. 29~. -JUSTIÇA. -EM 28' DE AGOSTO DE ~ 834. 

Esu·anha que a l\elação Ecclesiastic!l torpasse conhechncnto de 
feitos civeis depois do Codigo dQ Processo, c rcsolvcf}do oq(.ras 
duvidas. 

· Exm. e Revm. Sr.-Porão presentes á Rogencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
os officios de V. Ex. datados de 8 de Dezembr·o 
de 183~ , 23 <le Maio e 28 de Setembro do anno 
passado, o Lo servindo de informação ao reque
rimento do Desembargador Supranumerarío da He
lação Metropolitana, Antonio Jos6 do Amaral ; o 
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2. o acompanhando um numero do Diario da Bahia, 
no qual vinha inserta uma Portaria por V. Ex. ex
pedida e de que fazia tambem menção; e o 3.0 dando 
algumas providencias respeito ás duvidas suscita
das na Relação Metropolitana, relativamente ás re
gras que convinha seguir no julgamento das causas 
cíveis e crimes, depois da publicação do Codigo 
do Processo Criminal e disposição provisoria, ácerca 
da ·Administração da Justiça Ctvil; e ficando a mes
ma Regencia inteirada de todo o expendido em taes 
officios, e Portaria citada , Manda responder a V. 
Ex. que muito estranha a pratica ainda seguida 
na dita Relação Ecclesiastica de se tomar nella co
nhecimento dos feitos civeis quando em conformi
dade daquelle Codigo do Processo compete o seu 
julgamento ao fôro commum; e á sobredita Re
lação as causas puramente espirituaes, que men
ciona o art. 324, o que melhor se vê da letra do 
art. 8. 0 da Disposição Provisoria, que diz que os 
Juizes Municipaes ficão autorizados a preparar, e 
procurar todos os feitos cíveis até a sentença final 
exclusive, e Rara execução da sentença, por onde 
se conclue claramente que o Juizo Ecclesiastico 
não póde continuar a ter ingerencia, em materias 
taes , não prevalecendo o argumento de que na 
referida Le1 se não deu destino ás causas civeis 
pendentes neste Juizo, porque é evidente que em 
semelhante caso as de primeira Instancia devem 
ser remettidas aos Juizes Municipaes, e os de se
gunda Instancia ás Relações dos Districtos: por
tanto Manda a mesma Regencia que V. Ex. expeça 
as convenientes ordens para que fique de nenhum 
effeito a Portaria de 21 de Maio do anno passado 
nesta parte, e em todos os mais pontos que forem 
de encontro ás l.eis novissimas, e actKLalmente em 
vigor. 

Passando agora a responder a V. Ex. sobre os 
cinco quesitos de que pede esclarecimentos no 
officio de 8 de Dezembro de 1832, outrosim Manda 
a Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li declarar a V. Ex., quanto ao 1.0 que é 
evidente que um.a mesma pessoa não póde ser Juiz 
à quo e aâ qumn; e por isso é inadmissível que o 
Vigario Geral seja tambem Desembargador; quanto 
ao 2. 0 que nenhum fundamento tem, pois que o 
Alvará de 30 de Março de 1678 não exige que os 
Desembargadores sejão Beneficiados, mandàndo sô-
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mente preferil-os para os Beneficios, se ao Prelado 
e á Mesa da Consciencia e Ordens (então existente) 
assim bem o parecer; respeito ao 3. o que não póde 
uma renuncia ser de tal maneira admittida, sendo 
necessario que ella seja Rerfeita, para o que deve 
o Desembargador Chanceller ser compellido-a de
clarar se com effeito renuncia ou não ; quanto ao 
4. o que é abusiva a nomeação de homens não for
mados para Desembargadores da Relação Eccle
siastica, a vista do Alvará citado , o que poderá ~ 
ter lugar co1n dispensa da autoridade competente; 
e quanto ao 5. o finalmente, que se as licenças forão 
obtidas com causa verdadP-ua a tempo, dellas não 
deve prejudicar ao impetrante; se porém houve dó lo, 
ou falsa causa, então se deverá ver quaes os pre
tendentes, que tem mais tempo de serviço activo, 
atten(!endo-se sempre ao dólo para se julgar como 
espec1e de obstaculo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 28 de Agosto de 1834.- Aureliano de Souza e 
Olú,eira Cout-inho -Sr. Arcebispo da Bahia. 

-···. 
N. 292. -MARINHA.- E~I 29 DE AGOSTO DE 1834. 

Eleva a tlez mil réis mensaes o soldo que actualmente 
vencem os Praticantes de Piloto. 

A' vista do que Vm. representára em seu officio 
de 27 do corrente ácerca do soldo que actualmente 
vencem os Praticantes de Piloto ; a Hegencia em 
Nome do Imperador Ha por bem que o sobredito 
soldo seja elevado a dez mil réis mensaes, como 
percebem os primeiros marinheiros , visto serem 
aquellas praças necessarias a bordo dos. navios da 
Armada, emquanto elles derem provas de aptidão 
para o serviço. o que partieipo a Vm. para sua 
intelligeneia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 29 de Agosto ele 
1834.-Antéro .José FeY'reú-·a de Brito.- Sr. Fran
cisco Ribiano de Castro. -... -
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N. 293.-MARINHA.-EM 30 DE AGOSTO Dl! 1834. 

1\landa aboQar, em oecasião de grande faiM, ás praças d'os 
navios Armados, uma raçao de aguaroe11te. 

A Hegencia ~m Nome do Imperador determ!pa 
que eiil os na_ nos Armados ~e 9bone, por occasu~o 
de grande faina, uma raçao de aguardente as 
praças da sua guarnição; ficando ao prudente ar
bítrio do respectivo Commandante e Cirurgião in
dicarem quando se deva fazer semelhante forneci
mento. O que participo a Vm. para sua intelligenci::t 
e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 30 de Agosto de 
183.\.-Antêro José Ji'erreira de Brito.- Sr. João 
José Dias Camargo. 

····~ 

N. 294.-FAZENDA.-EM o 1.0 DE SETEMBRO DE 1834. 

Autoriza o estabelecimento de casas em Porto Alegre onde 
vá ser arrobada a carne verde antes de ir para os açougues. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente inte
rino do Thesouro Publico Nacional, tendo l?resente 
o officio do Inspector da Thesouraria da Provtncia do 
Rio Grande do Sul de 2 de Julho ultimo, sob n. 33, 
sobre as providencias que julga deverem adop
tar-se para prev~nir o extravio dos direitos de carne 
verde; em conformidade de deliberação tomada 
em sc~são do Tribunal, de accordo corr1 o parecet· 
do Cemselheiro Procuradm· Fiscal , autoriza o dito 
Inspector para estabelecer nos lugares, que propõe 
no dito seu officio, duas casas em Porto-Alegre, onde 
vá ser arrobada a carne verde antes de ir para os 
açougues, e para fazer extensiva esta medida a mais 
algumas Villas da Provincia, quando de outro modo 
se não possa promover a boa arrecadação e fiscati
zação do referido imposto. 

Thesouro Publico Nacional en1 o 1. o de Setembro 
de 1834. 

Antonio Pinto Chichor·ro da Gmna. 

-- -811 
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N. 295. - MARINJIA,.;...;. EM O 1. o DE SETEMBRO DE 183&-• 

.Determina . que se dê ás guarnições dos navios de guerra, 
estando ancora-do~, e onde fõr possível, em lugar de bolacha, 
pão freseo, e que ás embarcações pequenas, que sahirem a 
ct·uzar, se adiante dinheiro par·a carne fresca ou peixe. 

i)etermina a Regencia em Nome do Imperador que 
ás guarnições dos navios de guerra, estando anco
rados, e onde fôr possível, se âê, em lugar de bola
cha, pão fresco, sempre que este custe menos, ou 
lanlo como aquella; e que outrosim ás embarcações 
pequenas; que sahirem a cruzar, se adiante algum 
dinheiro para comprar (caso lhes proporcione occa
sião), carne fresca ou peixe em qualquer parte que 
a haja; assim o participo a Vm. para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço en1 o Lo de Setembro 
de 1834.- Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. João 
José Dias Camargo. 

N. 296.- FAZENDA.- El\1 3 DE SETE~IBRO DE 1834. 

Ordena que se não pague a Magistrado algum os seus vencimentos 
sem que esteja no exercício do seu lugar, ou tenha licença com 
ven_cimento de ordenado. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Tbesouro Publico Nacional, 
em c~nformidade de ?eliberaçã_o tomada em s~ssão 
do Tnbunal sobre Avtsú do M1n1stro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, de 27 de Agosto ul
timo, ordena:~ ."que nas Thesourarias das Províncias 
do Imperio se não paguem ordenados ou quaesquer 
outros vencimentos a Magistrados que não provarem 
legalmente que se achão no effectlvo exercício dos 
seus lugares, exceptuados aquelles sómente que 
apresentarem licença concedida ao Governo com os 
respectivos venciinentos na fórma da lei, ficando 
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responsabilizados os Thesoureiros que o contrario 
praticarem, e obrigados a repôr as quantias que in
devidamente pag61.rem; 2. 0 que nas referidas The
sourarias se desconte dos ordenados dos ditos 
Magistrados o que tiverem recebido durante o tempo 
que estiverão ausentes dos seus lugares sem licença 
do Governo, na qual se mencionasse que era eom 
veneimento do ordenado. O que o Inspector da The
s ouraria eumprirá. 

Thesouro Publieo Nacional em 3 de Setembro 
de 1834 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

-•a•• 

N. 297.- IMPERIO.- E~r 4 DE SETE1fBRO DE 1834. 

São accumulaveis os cargos de Vereador e de Juiz de I'az, mas, 
uma vez concedida a escusa de um delles, não páde ter lugar 
segunda opção. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia, D quem foi pre
sente o officio de V. Ex. de 7 de Julho passado, Manda 
em Nome do Imperador declarar-lhe, em solução á 
duvida nelle ponderada, que póde accumular os 
empregos de Vereador e Juiz de Paz o cidadào que, 
ele1to para ambos, se sujeitou a servil-os ; mas que, 
no caso de recusar por uma vez algum delles, não 
póde ter lugar segunda opção, devendo V. Ex., pelo 
que respeita aos outros objectos comprehendidos no 
mesmo offieio, dirigir-se ás Repartições competentes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro 
em 4 de Setembro de 1834.- Antonio Pinto Chi
chorro da Gama.- Sr. Bazilio Quaresma Torreão . 

. -··· .. 



N. ~98.-JUSTIÇA.-E~I 4 DE ~ETK\IBRO DE 183L 

Declara que as congruas dos vigal'ios devem ser pagas pela" 
'fhesour:u·ias das Pmvincias a que pertencerem. 

lllm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio de 
V. Ex., datado do L" de Julho deste mmo, em que 
pergunta se as congruas dos Vigarios das f1·eguezias 
do Araxá, Desemboque, Uberaba, Santa Anna do Rio 
das Velhas devem ser pagas pela Thesouraria dessa 
Provincia, ou pela de Minas Geraes; Manda a Regen
da em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
declarar a V Ex. que se não deve1n continuar os 
pagamentos de taes congruas e guizamentos aos 
Viga rios de semelhantes freguezias pela Thesouraria 
dessa Provincia, por serem despezas pertencentes á 
J-•rovincia de Minas, a quem compete, visto ter ces
sado o motivo por que se havião posto a cargo dessa 
Provincia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 4 ele Setembro de 1834.- Auí'·eliano de Souza e 
OliveÜ"a Coutinho. -Sr. PJ'esidenlc da Provincia c) r• 
Goyaz. 

N. 299.-- JUSTIÇA.- E'I 3 DE SETEMBRO DE ~83L 

Declara que) impedido o Chefe de Policia} <leve ser subsLiLuido. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento daRe
gencia em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
o officio de 12 de Maio passado, pf~lo qual V. Ex. 
participa que, em consequencia de ter havido con
testação entre o Juiz de Direito dessa Gomarca 
Gentil Augusto de Carvalho e o Juiz de Paz do 1. o 

districto dessa Cidade Silvestre Antonio Pereira de 
Sena, que duvidou reconhecer aquelle como sub~li
tuto do Chefe de Policia na ausencia deste, posto 
que assim tivesse sido deliberado pelo Conselho 
do Governo na s~:ssfío df' 2i rle "'Taio rio anno pas-

~· ··,t { 
(';;' . .7' 



- 2:2fi-

sado, convocára novamente o mesmo Conselho, e 
cst<>, revogando aquella antecedente Resolução, clc
clarára que o lugar de Chefe de Policia não deve 
ser substituído por impedimento ou ausencia do seu 
proprietario ; e a mesma Regencia, aquem foi igual
mente o officio daquelle Juiz de Direito a tal respeito, 
manda declarar a V. Ex. qne não póde ser appro
vada esta ultima deliberação do Conselho, por ser 
ella em manifesta e directa opposição ás disposicões 
do art. 6.0 do Codigo do Processo Cr·iminal, quê fez 
necessario o haver nas Cidades populosas ,um Chefe 
de Jlolicia, e dos Decretos de 29 de 1\larço c 15 
de Outubro de t 833 que se devem entende e e exe
cutar de uma maneira conveniente n preencher a. 
providencia dada pelo sobredito artigo do Codigo, 
para não ficar sem Chefe de Policia a tidade, como 
se julgou preciso, c para lwver neste Chefe as facul
dades indispensnreis para bem d•!sempcnhar as suas 
llltribuíções. Que menos digno de approvação, ou 
antes clJgno de estranhar-se pareceu o largo urra
zoado do Juiz de Paz no seu officio n.o ~·, quf', pa
recendo ditado mais por algum estimulo particular 
de indisp~sição pesso~l, que de zelo do serviço e 
do cumpnmento da Le1, apresenta ao mesmo tempo 
uma escandalosa subrersão da ordem e da bem 
entendida harmonia, qua convém haver entre as 
autoridades constituídas e os diiferentcs empre
gados na administração da Justiçn, sendo princi
palmente reprehensivel aquelle iuiz pela maneira 
com que exRressa e positivamente ordenára ao seu 
Escrivão a desobediencia ao dito Juiz de Direito 
Chefe ele Policin interino, como do mesmo officio 
se vê, e finalmente que o procedimento deste Juiz 
a tal respeito foi em tudo legal e attendive1. O que 
V. Ex. fará constar ao Conselho e aos dous Juizes de 
Direito para sua intelligencia e devida cxeeução parn. 
o futuro. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 5 do Setembro de 1834 .. -Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. PrPsidente rla Provincia 
do Purá. 

---



- 227-

., :300.-l\JARINHA.- E~1 5 DE SETE:3lBRO DE 1834. 

IkeLH·a 'que se não ,deve prestar escaler para .diligencias dos; 
!L !f;:rent~s~ .Juizes de Paz, e da Poli&f.1, $em que preceda ordem 
d :\ Seerotaria de Estado. · · 

1:m solução ao que Vm. expõe em seu .officio 
de hon~em; 'ácerca ·dos incony.~pt~nt~•: fí!t~/ésultão 
H o serYtço desse Arsenaltde;esta:~· qtilf~\ SeJDprc 
os esea.leres·do mesm(). áêcupad.os em· ·dihgenCias 
dn~ ditferentés'' .Jui~~''' de Paz, e da Policia, tenho 
de significar-lhe, qué d~'ora em diante se não deve 
pr~;:.:tar escaler a nenhuma ~as ditá5autoridades, 
sem q~e preceda ordem ~estâ Secretária de Estado. 

rwus' Gtiarde á Yni~.-l>açó. em ·5 de:, Seteinbro 
de ·i834._:_;_ Anteto José Ferreira de -B1"Íio.- Sr. 
Fr:mds~o Bihiario de Castro. 

-··9. 

I\:. 30·1. --- GUERitA . ..:... E~I 8 DE SETEliBRO DE 1 g3~í .• 

Hechra que os ordenados dos Cirnrgiões-móres de Pro-víncia 
devem-ser F3gos peJa R:eparttção d·o Imperio. 

lU m. e Exm. Sr.- Competindo á Repartição dos 
:'\egociosido Imperio o pagamento dos ordenados 
dos 6itu4'giões~mor~s de . Ptovincia, e não á da 
(;HerJ•a por ondtr·tem;.sido·abónàdtls~ Determina li 
Hei!( :ncifl' em Nome do bnperàdor o Senhor Dom 
Pt'd ro Il que por esta Repartição só mente se lhes 
pague até a data da recepção deste Aviso, devendo 
f! e~ entt"io -em H~nte ser. pagos,_ P.Or, ;tqUelltf' Repar
tlçao. do. ~mptJli_kh g,que: partretpo ta, V; Ex. para 
sun mt-elhgmama"'e .ettmprunento · pela parte ·que 
JH.'rtence a esta Repartição dos Negocios da Gúerra. 

Df.'us Guarde a V. Ex.-Pala cio do Rio de Janeiro 
em d de Setembro de ~834.- Antb•o José Ferreira 
de Brito.- S1·. Presidente da Província de ..• 



~\;. ;JO:!. -- JUS'H~:.\.- E~I 9 DE SETE)JBIW DE H~:J,:L 

!Jctermiua que a Commissão mixta bl':l'sileira c ingleza sobre 
o Ll'afico de africanos ~metta ao Pr·ontotor Publico cópia 
auLhcntica de Lodas as scntcnc;as para fundamentar a denuncia 
c accusação. 

Tendo a Com missão mixta sobre o trafico da escra
Yatura dado conta de que nas sentenças, que proferio 
sobre as embarcações empregadas no commercio 
de escravos, se lirnitára unicamente a declarar o 
artigo rlo Tratado de 23 de Novembro de ~ 826, em 
que os Cidadãos Brasileiros envolvidos naquelle com
mereio se achavão incursos, sem declarar todavia 
em referencia ao Codigo Penal o gráo de pena, que 
1hes deveria ser imposta, por se não reputar auto
rizada para mais que citar o artigo em que fôra 
infringido aquelle tratado, c havendo Franeisco 
Elesbão Corrêa Caldas, Piloto da Escun:J Duqueza 
de BTaganca, ultimamente condemnado pela mesma 
r.ommissão, exigido aquella declanl~1ão, por não s1~ 
reputar tamhem o Juiz 1\Iunicipal executor· da sen
tença para isso autorh.ado; Houve por ucm a Re
gcncia, em Nome do Imperador o SenfwrDon1 Pedro 
II, resolver que as sentenças proferidas pela sobre
dita Commissão. devendo ter o seu inteiro cumpri
ntento ácerca da condemnaç.ão e arreniataçào das 
embarcações e emancipa~~ão dos africanos nellas en
eontrados, pelo Juiz Municipal deveriãoservir quanto 
á pirataria, de que trata o art. i. o daquelle tratado, 
de corpo de delicto, para basear-se a formação da 
eulpa, e consequente accusação igualmente dos 
dehnqucntes, na conformidade das Leis ; cu mprinclo 
para esse fim que a Commissão mhta remettessc 
a Vm. cópia authentica de todas as senteneas, que 
se t~nllão já pt·oferido~ e para o futuro sê haJão 
de pr·oferir, para Vm. denunciar e proseguir então 
a accusa~<ão do delicto. O que communico a Vm. 
para sua intelligencia e devida exec~ução. 

Deus Guar·de a Vm.-Paço em 9 de Selemhro 
de 183L- Aureliano de Souza e Oliveir·a Coutinho. 
-Sr. Promotot· Publico da Côrte. 



N 30:3.- DlPEiUO.- E)1 ·1 0 DE SETDlBRO DE ·1 S3~-. 

Manda pagar a um S~c•·etario do Governo a diaria de Consc
nreil·o do Governo, por ser accumulavel o exercício dos dous 
lugares. 

Illm. e Exm. Sr.- Não havendo incompatibilidade 
no exerc1e10 simullaneo dos lugares de Conselheiro 
e Secretario dos Governos Provmciaes ; c tendo por 
isso a Regencia em Nome do Imperador resolvido 
que a José de Castro e Silva se paguem as diarias, 
que na primeira qualidade se lhe estiverem devendo 
na Província do Ceará; rogo a V. Ex. se digne ex
pedir para aquelle fim as ordens necessarias. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em ·1 O de Setembro 
de 1834.- Antonio Pú~to Chicho?'l'O da Gmna.
Sr. l\Iinistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
liazcnda. 

X. 30L- ~L\IUi'UfA.- E11 1'1 DE SETE~IBRO DE 1831-. 

Or·dena que o Intendente da ::\farinha da Bahia inspeccionc os 
navios da Armada ahi estacionados, e que uma vez no mcz, 
pelo menos , passe re,·ista aos estacionados. 

Como Vm., pelo cargo de Intend~nte da Marinha, 
que occupa nessa Província, seja Delegado do Mi
nistro Inspector Geral da Marinha, cumpre que ins
peccione os navios da Armada, que ahi se acharem 
estacionados e aportarem' quér armados, quér desar
ma dos, ou paquetes ; e passe uma vez no mez , 
pelo menos , revista aos estaeionados , dando a esta 
Secretaria conta do estado em que os acha , de dis
ciplina, arranjos, asseio, c de mais que occorra 
na occasião rle taes revistas, para ·a conservação dos 
referidos navios, prevenindo-o de que os respectivos 
Com mandantes, em virtude das ordens ora exr>c
didas, logo que chegarem a esse porto, e quando 
t•stin·rcrn a partir delle, deveráõ dar a Ym. toda:-; 
J~ inl'urm:.'c})u::;, partes , e lll\l['pt.b) l'OlllV llfiJticú.u 
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nesLa CÜI'le com o ()uarlel General da Mat·inha, n 
satisfazer a todas as requisições que Hzet· a bem do 
serviço nacional ; conündo que haja reciprocamente 
harmonia, attenÇão e co'rtezia militar, estabelecida 
para manutenção da ordem c maior regularidade 
do mesmo serviço. . 

Deus Guarde a Vm. - Palacio do Rio. de Janeiro 
em 41 de Setembro de ·1834.- Antéro José Ferreira 
de Brito.- Sr. Antonio Pedro de Carvalho. 

- Identicos aos Inspeetores dos Arsenars da Mari-
nha de Per·nambuco c Pará. · 

--
N. 300. - l\lARI~lL\.- E.u -1.2 DE SETE~IBRO DE ·t 831. 

Hclermina que nenhuma allera<Jw se fa(,:a a hnnlo dos navios 
da Armada sem approH«,;:lo das autoridades, á (tncm rcqui
sitaráõ o que precisarem , c dá providencias a bem da dis
ciplina c harmonia que deve reinar entre Olficiaes superiores 
e suballernos. 

Continuando a haver representações sobre a falta 
ele attenção de Commandantes subalternos, que nem 
se apresentão aos de maior patente , quando ehegão 
ou sabem de qualquer porto , e representando os 
Inspectores dos Arsenaes de l\'farinha que os Com
mandantes dos navios da Armada pedem olJjectos, 
ús vezes desnecessarios, mudão á seu capricho os 
arranjos , enxarchias , e mais cabos, sem prccisüo, 
e alterão quanto encontrão a bordo ; cumpre que 
Vm. faça constar por esse Quartel General a todos 
os Conimandantes dos referidos navios que, tendo 
na Bahia o Intendente, e nas Províncias de Pernam
buco e Pará os Inspectores a mesma autoridade que 
o Inspector do Arsenal, e Quartel General da Ma
rinha desta Côrte, nenhuma nlteraeão deveráõ fazer 
a bordo, sem approvação daqueflas autoridades , 
a quem requisitaráõ o que precisare1n , de modo 
que o Presidente nada mande dar sem conhecimento 
e infortnv<.~iw ~cllas; que o Commandantc rnnis gTn
I{Un\.tu u11 iiHII,s·~~, dH~gando :1 tpt;_llqner ptlJ'l(•, tlt--
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Ycrú logo ser procurado a bordo pelo majs moderno 
ou menos graduudo, o qual 1nandará, no caso de 
haver inconveniente, o seu immediato ou outro Ofll
cial para a competente aprescntaçã0 ; praticando o 
mesmo todas us vezes que entrar ou sahir, e que 
os Comn1andantes superiores , quundo estiverem a 
dar á vela o farão constar aos subalternos, a fim· de 
poderem estes regular o seu serviço; indicando Vm. 
aos mencionados Commandantes o que hão de ob
servar, quando se encontrarem no mar; porque con
vem tonservar, a bem da melhor rcguJariaade do 
servi'=o n.acional , a maior disciplina e lwrmonia en
tre supenores c subalternos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 4 2 de Setembro de 
1s:a.- Antéro José ~Perrcira de Brito.- Sr. J;'mn
dseo Bibinno de Castro. 

---
N. 306.·- :FAZENDA.- Eu ·f2 DE SETE~JBRO DE 1834. 

Manda observar na entr:.ula e descarga de quaesqucr embar
cações, em porLos onde não houver Alfandcg-a, as disposições 
que abaixo yfw dcclara!las. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Tbesouro Publico Naciowq 
~m conformidade de deliberaroão tomada em sessão 
do Tribunnl, ordenn que nã entrada c descarga. 
de quaesquer embarcações em portos onde não hou
ver Alfandegas se observem as disposições constan
tes dn. copia junta: o que o Inspeclor da Thesouraria 
da Provincia de..... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 12 de Setembro de 
18iH.- Antonio Pinto Chichorro da Gmna. 

Disposlc:êh•s de que h•ata a m•tlcm supra. 

QualquH· embarcação que trouxee a sru hoedo 
nwr-c:Hiorins est!'angeii·as, que ainda não tc·nhão pago 
~.tir,·it~-'::~ th, tOlblllllD ~-·m idgum;1s dn~ \lf:dldt•gns d0 
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ímperio, c as dcscmlJarcar em portes de li c ondr 
a não houver, será apprehendida com toda a Sllt\ 
carga pelaprineipal autqrid.açl~ Jl)dieiaria d_o lygar, 
e fC!llettJda .. aú ~n~pectQ r da, Alfap<je~ga do _A: I() __ qc 
Janetro, Bahu1, ~Pernal}tQuco ~ l\lnranhao l -P.arà ft R to 
Grande -do Sul , qua] destàs lhe ficar rnais proxima, 
c ahi vendidas em leilão publico com as forrrinJi-
dad~s estabelecidas. _ 

O producto da arremataç~o, depois de deduzidos 
os direitos competentes,· e toda a dcspeza que se 
houver feito com a apprehensão e remessa da em
barcação e sua carga, pertence a autoridade appre-
hensor~ -

As mercadorias descmbarcadas de taes embarca
ções nos portos, onde não houv~r Alfandegas, serão 
apprehendidas em qualquer parte onde se ~charem, 
e com ellas se procederá como com as exlravjadas. 

-Quando se houver feito a apprehensão do navio que 
ns desmnbarcou , serão por elle remettidas , se
guindo-se em tudo o mais o determinado no artigo 
antecedente. 

Quando se não haja podido fazer a apprehensão 
do navio, serão remettidos, pela primmra ~?mbar
cação que dahi sahir, ao Inspector da Alfnndega 
mnis proxima, acompanhadas de uma lista circum
stanciada, e ahi proceder-se-ba como com as mer
cadoria~ extraviadas, sendo pa~o logo pela Alfan
dega o frete e todas as mais aespezas, as quaes 
se indemnizaráõ depois pelo producto das merca-
dorias. . . 

A embarcaçào que tiver a seu bordo mercadorias 
que ainda não tenhão pa~·o direitos de consumo em 
alguma das A lfandegas ao Imperio , e obrigada de 
força maior, justificada perante a competente au
toridade dó lugar, procurar algum dos portos onde 
não hüuver Alfandegas, e ahi chegar em tal estado 
que não possa seguir sua viagem sem se refazer dos 
obje.ctos indispensaveis pai·a ella, os poderá -com
prar nesse porto com licença da dita .autoridade , 
e embarcai-os depois_ de pagos· os· impostos e di:.. 
reitos, a que forem sujeitos nas Mesas, ou Collceto
rias de Rendas Publicas. 

Quando á embarcnç:.ão neeessite descarregar tpc}a' 
ou pnrte ela carga, o poderá fazer procedencio:...sc 
como nos easos , em que por igual necessidade o 
fazem taes rmhn_rcaçôcs nos portos, onde !Hl Alfnn
dPga~, enlil a dllf('renl_:a tflH' narln porlc·ra n~nder 
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do seu carregamento , e que o de.po~ito das m.crca
dorias se fará por ordem da pnnctpal autortdade 
tlo lu~ar depois _de inventariadas , Q conferidas pelo 
manifesto , ou hvro da carga, redobrando as cau
telas para que se não estravtem.-Conforme.- João 
Maria Jacobina. 

N. 307.- G OEftRA. - Ell 4 3 DÉ SEtEliBRO DE 1834. 

Os Presidentes <las Províncias não estão autorizados para re
mover os Otllciaes de umas para out1·as I}rovincias. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Perlro II, a quem foi presente 
os requeri~e~tos dos Majores da e~tincta 2:a Linha 
dessa ProvlUCla da Parahyha, FrànClsco Xav1er Mon
teiro da Franca e João Sabino Monteiro , em que, 
queixando-se de terem sido removidos arbitraria· 
mente para a Província de Pernambuco, pedem re
gressar á essa; Manda advertir a V. Ex. que os Pre
sidentes das Províncias não estão autorizados para 
fa~et• taes remoções. O que participo a V. Ex. para 
sua intelligenCia e governo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro 
em 43 de Setembro de 1834.- Antéro José Ferreira 
de Brito.- Sr. Presidtnte da Provincia da Parahyba. 

····-
N. 308.-GUERRA.-:gll 4 3 nE SETEYDRO DE 1834-. 

Os Instructores da Guarda Nacional não são nomeados pela 
Repartição da Guerra. 

Il1m. e Exm. Sr. -Em resposta aos seus ofiicios 
n. 0 ' 5-t e 53, servindo de inforrnação aos requerimen
tos dos Majores de 2.• linha da Provincia da Parahyba 
Francisco Xavier Monteiro e 1oão Sabino Monteiro, 
em que, queixando·Se de terem sido mandados arbi
tr3riamente para essa de Pernamhucn, pedem re-
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gressar áquella, e serem alli empregados na instr-h:
ção das Guardas Nacionaes! tenho de communicar a 
v. Ex. que já por Aviso d.e 1q d«:? eorrents se o~denou 
~o r~estdente daquell~- Pr.ovtncta~ que. os. Sl}pphca.nles 
ficarao pertencendo .a mesma ProvJncia da Jl(lrahyha, 
como na mesma data se communicou a V~ Ex. •:· 
quanto á outra pretenção que os Instructores r::1 :• 

Guarda Nacional não são nomeados por esta Repar~· 
tição dos Negocios da Guerra. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro 
em 13 de Setembro de 183L- Antéro Jo~é FerreúYt 
de Brito.- Sr. Presidente da Provinda de PernÇl.m-
buco. · 

N. 309.-l\JARINHA. -E~I 15 DE SETEliBRO DE 183~-

Os Officiaes pertencentes ás guarnições dos navios de guetT:l 
. estacienados na Província, ou que a eUa aportarem, não podem 

desembarcar, nem ser emprc~adas n'outro serviço, sem (~x~ 
pressa determinação desta Secretariâ de Estad(). 

Illm. e Exm. Sr.-Resolvendo a Regencia em Nome 
do Imperador que os Officia~s pertencentes ás guar· 
nições dos navios de guerra, estacionados nessa Pru · 
vincia, ou que a ella aportarem, não passão desem
barcar d'ora mn diante dos mesmos,. ou ser emprc-· 
gados em algum outro serviço, sem expressa deter·· 
n1inacão desta Secretaria de Estado, não obsta H te 
quaesquer ordens anteriores a semelhante respeito ; 
assim o participo a V. Ex. para seu conhecimento, 1: 
execução, prevenindo-o de que esta disposição conl
prehende igualmente os Officiaes, que-afli se achare.m 
com licença, os quues não poderão ser nomeadc,s 
para emprego, ou com missão, seja ella q\]al Jôr, ,sem 
que preceda a mencionada determinação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 45 de Setembro de 18:l4.- Antéro José Ferrei~'-a 
.de Brito.- Sr. Presidente da Provincia de Pernam
buco. 

- No mesmo sentido aos Presidentes das outrn:: 
Pruvincias. . _ __.,,, .. 
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N. 31 0.-MARINHA.-EM 45 DE SETE~lBRO DE 4834. 

:"''ão são:eomprehenditlos na disposição de Aviso de 11 do cor
rente os navios coro mandados .·por Otficiaes Gencraes, nem os 
que, excedendo ao numero d.e dous, forem em expedição sob 
o· couunando de Ofticlal de qualquer patente. 

Em additamento ao Aviso de 11 do corrente, no 
"~ual se declarava ser Vm. , pelú cargo de Intendente 
·la Marinha nessa Província, Delegado do Ministro 
fnspector Geral da Marinha, e poder, como. tal, passar 
revistas e inspeccionar os navws da Armada, que ahi 
:;e acharem estacionados ou aportem, quér armados, 
IUér desarmados, e ainlla os paquetes; tenho ora de 

;;ignificar-lhe que naquella disposição não são com
nrehendidos os navios commandados por Officiaes 
:;.eneraes e nem os navios, que, exeedendo ao numero 
de dous, forern em alguma expedição sob o com
mando de Oflicial de qualquer patente. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 
í 5 de Setembro de 4 834.- Antéro José Ferrei'ra de 
Brito.-Sr. Antonio Pedro de Carvalho. 

- Idem aos Inspectores, Jacintho Alves Moniz 
Barreto, e Guilherrn~ Cypriano Ribeiro. 

-···-
N. 341.- MARINHA.- CONSULTA DO CONSELHO SUPUE)!O 

MILITAR DE 4 6 DE SETEl\IBRO DE 1834. 

:Manda abonar comedorias aos Pilotos embarcados. 

Senhor. -Mandou Vossa Magestade Imperial , por 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha de 28 de Julho deste anno, que o Con
selho Supremo lriUitar consulte com effeito o que 
parecer· sobre o requerimento junto de Henrique 
Pires Branco, Piloto, e embarcado em o navio de 
guerra &tla Maria, .onde se acha exercendo as 
funeções de Piloto e Escrivão, tendo por estes exer
cf.cios só ~osooo mensaes, pede se lhe concedão as 
cotnedorias relativas, ern attenção ao · grande tra:
balho que tem. 
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Os 1.08 e 2. os Officiaes Pilotos, e Aspirantes de 
Pilotos don umero da Armada, quando forão creados 
pela· Resolução· de 40 de Fevereiro de· 4798, ;se 
lhes regulou· os vencimentos de soldo, quér em
barcados , como em te..rra , sem com tudo perce
berem comedorias, as quaes tem sido posterior
mente concedidas por diversos Avisos a ditferentes 
Pilotos, por Graça especial , segundo a inforn)açiio 
tlo Contador da Marinhà , que junto sobe; e quando 
os Pilotos embarcados tambem servem o lugar de 
Escrivão, vencem além do seu soldo a correspon
dente gratificação; e não· havendo Lei que deter
Inine abonar-se comedorias aos Ofllciaes Pilotos , 
empregados no serviço da Armada: parece ao Con
selho que só por Graça se póde conceder ao sup
plieante as comedorias, que implora. 

Rio de Janeiro, 5 de Setembro de ~1834.- Mor.eira. 
-Almeida.-:- Brito. · 

A Regencia em Nome do Imperador. - Sejão aho· 
nadas as comedorias aos Pilotos embarcados. 

Jlaço em 16 de Setembro de 4 83t.. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA •. 

JOÃO BRAULIO :MONIZ. 

Antéro José Ferreira de Brito. 

-···-
N. 3~12.-MARINHA.-EM 16 DE SETEMBRO DE 1834-. 

os Comman<lantes d8s navios da Armada estacionados nas Pro
víncias, se1opre que occorra qualquer ~lteratão nas praçás do 
corpo da Artilharia da 1\farinba, dest."lcadas à bordo dos mes
mos, a devem participar ao respectivo Commandante. 

A Regeneia em Nome do Imperador, á vista do que 
representára o Commandante do corpo da Artilharia 
da Marinha no officio incluso por cópia, com dáta de 
·hontem ; Manda que Vm. expeça por esse Quartel 
General as necessarias ordens, a fim tle que ~s Com-
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mandantes dos navios da Armada, estacionados nas 
l'rovincias, sempre que occorra qualquer alteração 
nas 'praças do -dito corpo, destacadas a bordo dos 
mesmos, a participem aquelle Commanrlante, como 
convém a bem da regularidade do serviço. ,. 

.. Deus Guarde a Vm. -Paço em 16 de Setembro de 
1S:H.-Antéro José Fcl~reü~ade Brito.-Sr. I<'rancisco 
Hibiano de Castro. · 

~-I li E 

N. 313-.:.-.:\IARINHA.~EM 18 DE SETEllBRO DE 1834. 

Manda abonar -ao t.o T.enente da Armada Manoel lgnacio dos 
Santos, desde que fóra enearrcgadu do ensino do apparelho :t 
companhia dos Guardas Mar·iuhas, as comedorias que lhe per
tencerem. 

A' \'ista da inform·a~ão do Contador da Marinha, que 
acompanhou o officw dessa Intendencia de 20 do 
corrente, ácerca da pretenção do f •0 Tenente da Ar
mada Manoel Ignacio -dos Santos, encarregado do 
ensino do apparelho á companhia dos Guardas Mari
nhas por Avtso de 22 de Agosto ultimo: cumpre que 
Vm. haja de lhe mandar abonar as comedorias, que 
por semelhante encargo lhe pertencerem, e desde 
_que entrou no exercicio delle. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 18 .de Setembro do 
1834..-Antéro José Fen"eira de Brito.-Sr. João José 
Dias Camargo. 

• •••• 

' o ~ í 

'N'.' át't~MARINHA~~EM i8DESÊTEMBRO DE 4834.. 

Determina que as guarnições de todos os navios desarmados 
. sejão municiadas com almoço de café, pão, ou bolacha. 

·. A' vista do que representAra o Commandante da 
Náo Pedro Ilno officio, que acompanhou o seu da
tado de honte~, Determina a Regencia em Nome do 
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Imperador que as ~uarnições dos navios desarma
dos sejão municiaoas com almoço de café, pão, ou 
bolacha. O que participo a Vm. para sua intelhgencia 
e execução. . -

Deus Gunrde a Vm.- Paço em 18 de Setembro do 
4834.-Antéro José Pereira de Brito.~sr. Francisco 
llibiano de Castro. 

-·-
N. 3-15.-GUERHA.-EM 20 DE SETEBBRO DE·4'83í. 

Communi~·a que do 1.0 de Outubro pro-ximo futuro em diante, 
os ordenados dos CmJ•regados da Fabrica da Polvora serão os 
indicados no Regulamento de 1t de Novembro de tsaa. 

Prevenindo a Vm. de que os ordenados dos em
pregados da Fabrica da Polvora lhes deveráõ ser 
abonados mensalm~nte depois de vencidos, tenho 
de communicar-lhe igualmente que do t. o de Ou
tubro proximo futuro em diante taes ordenados serão 
os que indica o Regulamento de f·1 de Novembro 
de 1833; por isso que estão conclui dos os trabalhos 
atrazados. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 20 de Setembro de 
4834-.-Antéro José Fer··reira de Brito.-Sr. ~lànoel 
Joaquim Pardal. 

N. 3f6.-MARINHA.-EH 20 DE SETEMBRO tJE 483i • 
• • - I : : ' ; ' • • : ~ •• 

Dá providencias árerca dos Commandantes dos Paquetes· e 
· · Tmrll'pOrtes; · · ··· 

Tendo de diminuir-se a lotação dos Paquetes, f~que 
Vm. na inteUigencia de que, além da ôiminnição, 
que h a de haver na marinhagem, devem já os Mestres 
~ervir de encarregados nos ditos Paquetes e Trans-, 
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portes, e desembarcar os Dispenseiros e Officiaes 
tmmediatos , por desnecessarws; e rle que mos
trando a expenencia ser contraria á disciplina e brio 
militar, que nos commandos dos Paquetes estejão 
Officiaes de Marinha, que entrão na escala das Pro
moções, Determina a Regencia em Nome do Impe
rador. que, Jogo· que vão· appareceni:lo Pilotos de 
probidade, sejão estes os Commandantes dos men
cionados Paquetes; cumprindo portanto que Vm. os 
proponha, para se ir fazendo esta· substituição, e á 
proporção resolver-se ácerca do encarregado e Es
crivão. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 20 dü Setembro 
de 183~. - Antéro José Ferreira de Brito. -Sr. 
Francisco Bibiano de Castro • 

.... 
N. 3t7 .~l\IARINHA.-EM 20 DE SETI!.llBRO DE tS3i. 

E' prohibida totalmenle a conducção de generos de cornmercio 
de uns pàra out1·os portos, á bordo dos navios de guerra, sendo 
sómente permittido receber a bagagem dos passageiros. 

Sendo presente á Regencia em Nome do Imf)e
rador que a bordo dos navios de guerra se tem 
conduzido de uns para outros portos generos de 
co.mmercio, ao que muito se oppõe o Regimento 
Provisional, e a discip1ina de taes navios: Manda 
que por esse Quartel General se faça constar a todos 
os Officiaes da Armada que lhes é não só totalmente 
prohibida a conducção dos referidos generos, e de 
quaesquer outros que atravanquem os navios, que 
devem andar sempre desembaraçados,. para poder 
manobrar, mas airida permittido,. quando houverem 
de transpo-rtar passageiros, receber a bordo sómente 
a bagagem dest~s p~ra a .viagem .. o ~que participo 
a Vm. para sua tntelhgenCta e execuçao • 
. Deus Guarde a Vm.- Paço em 20 de Setembre de 
1834..-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Fran
cisco Rihiano de Castro. 
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N. 318:-MARINHA. -EM 20 DE SETEliDRO DE 4 834. 

Determina que jámais os Commandantes dos navios de guerra 
anauchem com os seus Officiaes~. e que estes formem um só 
rancho, assim como os Officiaes de prõa. 

~onstando ·á Regencia em Nome do Imperador 
que alguns Commandantes dos navios de guerra 
arranclião com os seus Officiaes, e que estes fazem 
n1ais de um rancho, praticando e mesmo os Officiaes 
de prôa; Determina que jámais os Comrnandantes 
arranchem com seus Officiaes e que estes formem 
um só rancho, assim como os Officiaus de prôa; 
visto ser o contrario disto inteiramente opposto á 
disciplina, economia e policia dos navios, e não 
1nenos reprovado pelos melhores otliciaes da Ma
rinha de todas as naçôes. Esperando a mesma Re
gencia não ter de notar que ns suas ordens sejão 
i1ludidas. O que participo a Vm. para sua intelli .... 
gencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Setembro de 
483i.- Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. Fran .. 
cisco Bibiano de Castro. 

--·-
N. 3t 9.-MARINHA.-EM 20 DE SETF.MDRO DE 4 834 •. 

Determina que os Officiaes que commandão nal'ios desarmados 
sejao contemplados na eicala dos embarques. 

A Regencia em Nome do Imperador Determina 
que os officiaes, que actualmente com mandão navios 
desarmados, sejão contemplados na escala dos em
barques, como se estivessem desembarcados •. O que 
parttcipo a Ym~ para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde ·a Ym .-Paço em 20 de Setembro 
de 41836..-Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. J1'ran
cisco Bibiano de Castro . 

... ... . 
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N. 320. ~JUSTIÇA.- EM 22 DE SETEMBRO DE 183(; .. 

.A's Assembléas Provinciaes · compete decretar a separação das 
varas jUdiciaes. · 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. 
de 17 de Junho deste anno, a Regencia' em Nome do 
Imperador o Senhor·. Dom . Pedro 11 Manda declarar 
a v: Ex. que, competindo hoje pela Lei das reformas 
à Assembléa .Legislativa Provincial. dar decisão dos 
objectos que V. Ex. expõe ·no mesmo officio sobre a 
separação da Vara do Cível, do Termo do Municipio 
dessa Cidade, que actualmente existe ànnexa aos 
JUizes de. Direito da Provincia .e do ordenado mar
cado para o lugar de-Juiz do Civel creado; logo que 
fôr installada a dessa Provincia deverá submetter
lhe os mencionados objectos para resolver como 
fôr justo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Setembro de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho,-- Sr. Pre~idente da Provincia do 
Pará. 

... ... -

N. 321.-MARINHA.-EM 22 DE S.ETE~BRO DE:48,3t 

}lauda estabelecer nos navios armados uma caixa onde se re
colha . o producto das economias das sobras das rações da 
equipagem. · 

Constando á.· Regencia em Nome do Imperador 
que a bordo dos · navios de guerra se fazem bem 
entendidas economias. das sobras .. das rações da 
equipàgem,,qu~ são applicadas a bene~cio do rancho, 
nao estando a1nda r~ulado qual SeJa a pessoa que 
deva encarregar-se de,, taes economias ; Determina 
a Mesma Regencia que d' ora em diante. se estabeleça 
nos navios armados uma caixa onde se recolha o 
producto daquellas economias a cargo do · Official 
Immediato, do Official Commandante da Tropa, e 
do Escrivão; e não hav~ndo Official de Tropa, de 
um outro Official da Marinha, nomeado pelo Com"" 

DECISÕES DE 1834. 31 
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mandan~ do na~io, ,os quaes formaráõ 'tlmê;l admi
nistração para, de accordo com o Commandante, 
ar,:e,e;~ar J) p.r~4ucto ~e de~peJldel~Q·, e!Jl beu~ficiQ 
da rêspectiva equip.agem; na() podendo os iridivi.:. 
duos que passarem de uns para outros navios1 ou 
desernq~rcar~m, recla.mar COl:ISa .alguma .. A aqmi
nistr~ao ®ncord.ar(\ em que haja u.ma escr.1pturação 
ligeir4 &i~pl~s, · ~ ~r~ rnen8(almente conta ~o .co.m
m~n44~ {la ,qqantw. ."que r~nd.e~\1, da que fm des
pendiqa, e da ~que ·extste em cau~,,. para q\le elle 
a enyJ.e 8iO QuartelGeneral, e este á Secretaria de 
Esta(J.Q. O que p.~rticipo a Vm. para sua intelligeucia 
e ex~u~-ão. · 

Deus Guarde a Vm . ....,.paço em 12 de Setembro de 
183~.~Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro . 

... --···-
N. 322.-FAZENDA. -EM 22 DE SETEMBRO DE 1834. 

Os Empregados publicos só podem ser suspçnsos de seus em
pregos por crimes de responsatiilidade. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberação tomada em sessão 
do· 'fribunal de accordo com o parecer do Conse
lheiro Procurador Fiscal , responde ao officio do 
Inspector da Thesouraria da Provincia do Rio Grande 
do Sul de i2 de Julho ultimo sob n. o 43, que nesta 
data officiou ao Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça para que expeça suas erdens 
ao Iuiz :de Direito da Comarca do Rio Pardo para 
il~o impedir o exercício dos Collectores pronun
ciados por crimes que não sejão de responsabili
dade, ·visto que, segundo a genuina intelhgencia do 
có~igo d,Q Pro~esso, ~ prattea constantemente se
guida, ~o por \aes cr!mes podem os Empregados 
pub,licos ser suspensos do exereicio de seus em
presQ&· 

Thesouro Publico Nacional, t~ de Setembro de 
183t. .--An-tonio Pinto Chiehorro da Gama . ... -
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N 3~3.~PAZÊNbN..~H~ 2t rlE sEfiVmtO' DB t&a4,. 

Trata $Obre os fi:atlotes dos Thesoureir.~ .G~raes, ~ Go~çiJa~itos 
do G~verno poderem , ou ·não cdritr~ctar com a . Fàzenda 
ff o Fiscal s·er ou não obrigado a. citar a lei éo\- i(tie fdtidat 
o seu· J)arecer. 

Xnt'onio Pinto Cbichorro da G'ama, P'teside-h-fu irt .. 
terino do Tribunal_ do 'i'he-sGtttd Publiéd rftéio'llal, 
tendo· p-resente o otficio do PteSidebte' d<i jiJ.'dYincia 
do Rio Grande da Norte de· 26 de Maío ulVimO' sob 
n. o 78, que acompanhou o do Inspector dd 'i'h.esou~ 
raria da dita Província da mesma data s·ob n • .., 25, 
pedindo esclarecimentos: 1. o se os fi·ado-res de The
sourarias Geraes podem contractar com a Fazenda 
Nacional: 2. o se os Conselheiros do Governo, tendo 
de approvar os actos de todos os contractos, podem 
ou não lançar nas arrematações, ou serem fiadores 
dos arrematantes: 3. o e ultimamente se o Procurador 
Fiscal deve ou não citar a lei sobre que funda a 
·sua opinião: deliberou em sessão do Tribunal em 
resposta ao 1.e' qctesito, que a qtútlidad'é de' áctu'al 
fiador de qualquer contraeto, e transacção cele
brada com a Fazenda Nacional, ou de ernpregct, ou 
de encargo a ella relativo· não serve de obstaculo 
a ser admittido esse fiador á nova fiança, uma vez 
que em . tempo competente se mostre sem duvida, 
e· com a neéessaria idon~dade, e' a:bonaçã·o eomo· 
se deduz do- Decreto de 3 deAgost& de f19&; qnanfu 
ao 2.0

, que os Conselheiros ao Govern'6 rtns Pro.;. 
vincias, a cujo cargo está a ái'provWçâa _das_ arre
matações dos coritractos. de· ·~eeeita ou de'spéZa 
pub-lica, não pdde'rll entrar netfes nem· coma arre,;.. 
mat8'ntes, n:ern co~_o, fia'dores,. pel!i juridica razãll' 
de não podérem aecnn:tular as ttntrltdndes de p(lrtes 
e Juizes ; . quanto ao. 3. o . que o . Pr()Ctirador .Pist!ai 
não é, g'eral e· absohitaímertte faUànldc, obrigitda· a' 
ci~r sempte alguma léi' em qu.e funde_ a sua ~fni~ô, 
porqu"e' autori~ttdo' pelçY serr Regi~nto -~a'. tt:W_d~·_4: 
de Outubro de 1831' arts. 2& e 77 a tntértrôr pàfeé'er 
s·ohre o~' obJectos de exêcu~ão de l~(põde, e .. deve 
f'azel-o hvremente sob sua responsabilitlnde se@ild-o 
entender, e· autorilado iguafm'ente para prof)dr às 
medida~ que ju!gar neeessari~s pa!a a~ m~lt!orameri.to 
da admtnlstraça.o, arrecadaçao, d1str1bUIQao e fisca· 
lização das Rendas Publicas, e bens da Nação, da 
mesma sorte o póde e rleve fazer com ~oda a li-
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herdade; pois que nem a execução de uma lei póde 
ser seinpre conduzida e apoiada pelas disposições 
de outras sendo muitas vezes singular, e sem ana
logias, nem seria proposta verdadeiramente dita de 
novas medidas,' a que tivesse de ser forçosamente 
subordinada ao jâ disposto nas leis expressas ; 
cumpre porém que apresente explicitas as razões 
em que fundar o seu parecer, ou proposta, e indicar 
expressamente a lei d~ que as deduzir todas as vezes 
que as inculcar como d·e direito escripto e positivo. 

• O ql}e participa ao sobredito Inspector para sua 
intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Setembro 
de ~834.-Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

-··· 11' 

N. 324.-FAZENDA.-EM 22 DE SETEMBRO DE 1834. 

Declarando o modo por 9ue. póde ter lugar a restituição de 
stza ja paga. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal de accordo com o parecer do Conse
lheiro Procurador Fiscal responde ao officio do 
Inspector da Thesouraria da Província do Rio Grande 
do Sul de 16 de Julho ultimo sob n. o 40, que para 
ter lugar a restituição de siza paga, quando se arlega 
não se ter effectuado o contracto da compra, ou 
venda, a cujo titulo se adiantara, é preciso que os 
re~lamante~ apresentem s~ntenças dos respectivos 
Juizes Terr1tor1aes, que os JUlguem desonerados do 
pagamento, e com direito á restituição; por ser esta 
materia que d·antes competia aos Juizes de Fóra, 
e Ordinarws, na qualidade de Juizes das sizas, con
forme o Alvará de 3 de Junho de 1809, ora da com
petencia dos Juizes Territoriaes, que os substituirão. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Set~mbro de 
1834.-Antonio Pinto Cihchorro da Gama. 

' ..... 
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N. 325.- JUSTIÇA.- EM 23 llE SETEMBRO DE ~ 834. 

Ao poder judiciario compete julgar a apprehensão dos africanos. 

Illm·. e Exm. St·.-Devolvendo a V. Ex. o pro
cBsso dos africanos apprehendidos ao Sargento-Mór 
Joaquim Vieira da Silva Pinto pelo Juiz Municipal 
da Villa da Pomba servindo de Juiz de l>ireito, que 
acompanhou Q seu officio de 1 O do corrente , se 
me olferece dizer a V. Ex~' que o Governo nada 
tem a providenciar sobre este ohjecto, por perten
cer exclusivamente ao Poder JudiCiario a. sua de
cisão, tendo unicamente a recommendar que no 
caso de serem os mesmos africanos julgados livres 
por terem sido importados depois da Lei que pro
hibio a sua introducção no Brasil, V. Ex. os faca 
empregar com as devidas cautelas nas obras pu
blicas dessa Província, remettendo uma relação de 
seu numero, nomes e signaes para serem reexpor
tados na conformidade ôa mesma Lei, logo que 
o Poder Legislativo deliberat· sobre a maneira cte 
tornar exequivel .. ~sta tnedida. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 23 de Setembro de ·1834.~ Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.-Sr. Presidente da Prov1ncia 
de Minas. 

····-·-·---· 
N. 326.- JUSTIÇA.- EM 24- DE SETEMBRO DE 1834. 

Os Juize~ 1\funicipaes devem substituir nos seus respectivos 
termos"" aos de Direito. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida exposta 
por V. Ex. em seu oflicio n.o ·105 de 9 de Agosto 
uHimo, tenho a declarar a V. Ex. que os Juizes 
Municipaes em seus respectivos. Termos devem sub
stituir os Juizes de Direito das Comarcas quando 
impedidos, embora nellas hajão mais de um Juiz 
Municipal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 24- de Setembro de 1834.-Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.-SJ'. Presidente da Província 
do Piauhy. 

·· Oileiilw 

4 
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N. 327 .... JUST~A. __.EM 24 DE SETgMBRO nE ~·S:t4. 

Declara que, não sendo o crime de responsabilidade, não 
tem lugar a suspensão senão quando julgado , ou preso o 
accusado. 

Respondendo ao seu officio de .17 do' cotrente, 
cump~e-me dectarar a V~. que, não sen.do o crime 
do Juiz de Paz do 5. ~ .. Districto desta V1tla: de res
ponsabilidade eomo Juiz, não tem lugar a sua sus
pensão, se não quando fôr competentemente jul
gado, ou quando fôr preso, no caso de não ser 
afiançavel o seu crime. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 24. de Setembro de 1834..-Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de Paz do 7. o Dis
tricto da Vi lia de S. João do Principe . 

....... 
N. 328.-JUSTIÇA.- EM 25 DE SETEMBRO DE 1834. 

Ordena que sem o prévio pagamei1to dos novos e velhos 
direitos se não expeção títulos ou concessões. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo representado o Con
selhfüro Procurado!"' Fiscal do Tribunal do Thesouro 
Publico que, corn grave prejuízo da Fazenda Na
cional, se tem deixado nas Estações competente~ 
de observar exactamente a disposição do § 12 do 
art. 2. 0 da Lei de 22 de Setembro de 1828, que 
abolio os Tribunaes das 1\lesas do Desembargo do 
Paço, Consciencia e Ordens, cumpre que V. Ex. ex
peça · as mais terminantes ordens ao Presidente da 
Relação dessa Província e a todos os Juizes de Di
reito assim criminaes como civel, Juizes dos Or
phãos, Municipaes e de Paz, para que tenhão a 1naior 
vigilancia na expedição dos papeis e títulos das con
cessões que em virtud~ daquella Lei hoje competem 
aos seus respectivos Juizos, sem que tenha pre
cedido o pagamento dos novos e vellHilS direitos na 
conformidade do respectivo Regimento, e das Ta-
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l:Jellas que ultimamente se publicárão, com a ordem 
de 25 de Janeiro de 1832 sob pena de responsabi
lidade daquellas autoridades, e de todos aquelles 
que derem cumprimento a taes papeis e .títulos sem 
que tenhão satisfeito os direitos respectivos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 25 de Setembro de 1834.-Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Provincia 
da Bahia. 

-Na mesma .conformidade a todos os Presidentes 
das Províncias. 

-111 T 

N. 329.-MA.fllNHA.-EM 25 DE SETEMBRO DE 1834. ,,. 

Determina que ~·ora em diante j~ais se dêem commandos 
de naviOs armados a Segundos Tenentes. 

Oppondo-~e á boa ordem do serviço e disciplina, 
que Segundos T~nentes com mandem as embarcações 
armadas em guerra, do que sem duvida resultão 
muitos inconvenientes ; e havendo grande numero 
de Primeiros Tenentes capazes e de reconhecida 
idoneidade: Determina a Regencia em Nome do· Im
perador que d' ora em diante jmnais se de em com
mandos de navios allmados a Segundos Tenentes, 
quando por sua lotação, taes navios devão ter mais 
de um Official a bordo, incluindo o Comrnandante. 
O qu~ participo a Vm. para sua intelligencia e exe-
cução. , 

Deus Guarde a Vm. -Paço "em 25 de Setembro 
de 183t..-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

--------·· 
_, 

.. ) 
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N. 330.- JUSTIÇA.- EM 30 DE SETEMBRO DE 1834. 

Declara que só por crime de responsabilidade tem lugar a 
suspensão do empregado publico. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Sr. Ministro da Fa
zenda officiado contra o procedimento do Juiz de 
Direito da Comarca do Rio Pardo, por ter entendido 
que um Collector das Rendas Publicas, pronunciado 
ROr crim~ particular, deve ser suspenso do exercício 
âo seu emprego; Ordena a Regencia em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro li que V. Ex. faça 
constar ao referido Juiz que só por crime de res
ponsabilidade tem lugar a suspensão de qualquer 
Empregado Publico, e não por crime particular, e 
que consequentemente o Collector em questão de
verá continuar no exercicio do seu emprego até 
que seja sentenciado e lhe resulte pena, salvo se 
a pronuncia o obrigar tambem á prisão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Setembro de 1834. -Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho.-Sr. Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul. .,. 

- . . ~··... _,. 

N. i:J3L-FAZEND~-EM 30 DE SETE~IBRO DE 1834. 

Providencia sobre o caso de apresentação de bilhetes do Banco 
falsos para pagamento de direitos. 

O Ajudante do Inspector da Alfandega desta Côrte 
fique na intelligencia, em resposta ao seu ofiicio de 
22 do corrente, de que, quando se apresentem nessa 
Esta(,;ão bilhetes do Banco falsos, ou falsificados, 
deverá d0lles fazer-se appr·ehensão por terrno es
cripto pelo Escrivão da Alfandega, ou quem suas 
vezes fizer, assignado pelo apresentante e duas tes
temunhas, com todas as declara~ões relntivas ao dia 
e hora e lugar da apresentação, a pessoa do apresen
tante, e as razões da suspeita da dita falsidade ou. 
fldsificação, o qual termo assim lavrado deverá re· 



rnctter-se justamente com os bilhetes ao Juiz de 
Paz do districto, indo o apresentante em custodia 
para se proceder aos te:t:m,os legaes da f~rmação 
da culpa. O que cumpnra, fazendo prev1amente 
dar publicidade a esta ordem para prevenir o de
licto, e não haver occasião para tal procedimento. 

Rio de Janeiro em 30 de Setembro de 1834.
Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

N. 332.-FAZENDA.-EM 30 DE SETEMBRO DE 1834. 

Declara que os Directores dos Cursos Jurídicos no cxercicio 
de lentes tem direito aos dons vencimentos de um e outro 
emprego. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente in
terino do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal sobre Aviso da Secretaria de Estado 
dos Nego cios do Imperio de ~ 3 do corrente, em que 
se decfara que os Directores dos Cursos Juridícos, 
que se acharem no exercício de lentes, tc1n direito 
ao vencimento de ordenado de um e de outro em
prego; ordena que na Thesouraria da Província ele 
S. Paulo se pague nesta eonformidade ao Dr. Carlos 
Carneiro de Campos o que se lhe estiver devendo, 
e assim se continue emquanto clle occupar ambos 
os lugares: o que o Inspector da ref~rida Thesou
raria cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Setembro de 
4834·.- Antonio Pü~to Chichorro da Gama. 

DECJSÕF.S DR iS3i. 
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~. ;n:L-)fARlNHA.- l<.:ll 't DE OUTl'BRO DK Htl4. 

Estabelece regra para encommendas e remessas de madeiras, e 
lembra a conveníencia de um só ponto para deposito dcllas. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se em di[ferentcs datas 
feito para essa Província pedidos de n1adeiras; De
termina a Regencia em Nome do Imperador que 
sejão quanto antes satisfeitos; e que desde já se en
commend~ para ahi, além daquallas, as madeiras 
eonstantes- da nota junta, que se fazem precisas para 
consumo do Arsenal da Marinha desta Córte em um 
anno, c devem começar a ser para cllc conduzidas 
no priucioio do anno que vem ; recommendando 
que sejão \la melhor CJ.Uali<lade, c collocadas em uni 
só ponto, d'onde se hão de transportar para aqui; e 
ordenando que estabelecida esta disposição, como 
regra, se entenda que no fim do anno de~ 835 se deYc 
encommendar e apromptar a remessa de 1836, e 
assim por diante, emquanto se não mandar o con
trario. O que tudo partieipo a V. Ex. para sua in
telligencia, c e-xpedição das convenientes ordens a 
este respeito. 

Deus Gn:11·dc a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 2 fi,~ Onillbl'n dü 18JL- 1Lilà·o Jo.-;,J Pco·eint 
de D,'ito. -Sr. Presidente da Pruvinch ch BahiJ. 

Nota da'i madeiras a que se ref•~r~ o ·""viso dc~<>ta. •lata, e 
se fazem precisas pat•a consumo cl3 Arsf"n:d da 1\l:uiub~' 
:desta Ct"n·te ent un1 anno. 

Pranchões de vinhatieo e puturnujú de r.ompri
mento de 20, 2.5, 30 e :J:j pés; largura ·12, Hi e 20 pai
legadas; grossura 5, 6, 7 e 8 pollegadas. Quantidade 
80 a ·fOO pmnchões. Tabons de vinhatico de differen
!es dimcnsôns.- eomprimentos 20, 2:) c 30 pés ; 
gTossura 2, 3 c 4 pollegadas. Quantidade !)0 a 60 
duzias. 

Secretaria de E:-;iatlo dos Negocios da Marinha em 
·2 de Outubro de i RTL- José Cuper'lino de Jesus. 

-No mesmo s;•n!.idt1 Ut).:; Prestilentes da:; outro~ 
.Prorirwia--;. 

-·-



N. 3~U..- l USTIÇA .·--- E~r ()DE OLTUHW DE ·18:H. 

01·dcna que o réo ahsol\'ido seja lop-o posto em liberdade, 
embora a parte recorra ua sentença. 

SQhre o:-; esclnrecimentos que Vm. pede em sen 
officio de 31 de Agosto ultimo, :)cerca dos arts. 271 
e 301 do Codigo ()o Processo Criminal, cuja dispo
sição Ym. nüo ache clara, ten l10 de respe.nder a Vm. 
que a Regeneia em Nome do Imperador, n quem foi 
presente o dito officio, niio achou fundamento na sua 
duvida, sendo claro que o réo deve ser posto crn 
liberdade, logo que seja absolvido pelo Trihunfll 
competente na fórrna do art. 271, embora a parte 
accusadora intente, em virtude do art. :w1, qualquer 
recurso, o qual nunca é suspensivo da absolvição do 
aceusado. 

Deus Guarde a Ym.- Palaeio do Rio de Janeiro 
cn1 6 de Outubro de 18:34.-Aureliano de Souza e 
nzit~eira Coutinho.- Sr. Juiz de Direito da Comarca 
de Nnzareth, Provineia da Bahia. 

N. 335.- GUElUL\ .-- E:u: G DE OUTUBIW DE :f834. 

Declara a m~HlciJ'a por que os Oiliciaes do Exercito devem dirig·ir 
os seus requerimentos ao Gov~rno. 

lllttl. c Exm. Sr.- Devendo os Militares do Exercito 
Brasileiro ser possuídos ele bons sentimento~, in
dependencia c nobreza de caracter, e não devendo 
por isso continuar na pl'atica humilhante de se 
servirem de empenhos para obterem bom deferi
mento ús suas pretenções, ainda mesmo quando 
ellas são justas; fazendo com este aviltante recurso 
não só retardar o deferimento dellas, como tambem 
pôr em duvida a sua justiça: Determina a Hegeneia 
em Nome do Imperador que, d'ora em diante, os 
militares, que se servirem de semelhantes meios, 
sejão punidos como desobedientes ús ordens supe
riorc~) c quo, quando tcnhào cln dirigir os seus rcqnc-
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nmentos au Uuverno, devem re~oncf' pes:-;oalrneuie 
ás competentes autoridades para os rernettercrn ú 
Repartição da Guerrn, na certeza de que não serão 
recebidos senão na Secretaria de Estado da mesma 
Repartição, ou na residencia do Ministro della, o qual 
sempre é prompto em fallae ás partes, quando é 
procurado; fazendo-lhes V. Ex. constar que este ex
pediente é mais breve do que o outro, que além de 
Indigno é rporoso, pois que muitas vezes os protec
tores, para rnclhor servirem procurão outros, o que 
faz demorar as decisões de suas pretcnções,_ pro
curadas amiudadamente na mesrna Secretana de 
Estado, quando ninda estão os requerimentos uo 
poder de taes protectores. O que partieipo a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 6 de Outubt·o de 
-1834.-Antb·o José Ferrci1·a cleBt·ito.- Sr. Manoel 
da Fonseca Lima e Silva. 

---

N. 3~i6. -MARINHA.- EM 6 DE OUTUBRO DE 183~-, 

Determina que os navios pequenos, que não possão ter Cirurgião 
a bordo por falta de commoflos, tcnhão todavia uma botica. 

Deter-minando a Rcgencia em Norne do Imperador 
que os navios pequenos que, por falta de commodos, 
não possão ter Cirurgião á bordo, tenhão todavia 
uma botica, com o seu receituario e explica~;ões con
veni~ntes; assim o participo a Vm. para sua intelli
gent.la e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paeo em 6 de Outubro do 
1834.-Antér·o José Ferrei;1 a de Brito.- Sr. Fran
eisco llibiano de Castro. 



N. 3~.n.- MA I UNHA.- EM () DE OU1TBlW DE 18J,L 

1\Ianda fazer constar, que pal'a S@licit:w-se despachos c empregos 
não é nccessario reconer a empenhos. 

Convindo pôr termo á pratica aviltante e india-na de 
nlilitares, que, desprezando a honra, esquecidos da 
nobreza de sua pl'oíissüo, ousão recorree a empe
nhos, quando solieitão despachos, empregos e bom 
exito em suas quasi sempre injustas prct~nçõcs: 
Ordena a Regt~ncia etn Nome do Impcradur que, por 
esse Quartel General, se fa~;a eonslar ao Corpo da 
Armada e ao de Arti\haria tia Marinha, que tacs em
penhos serão semprerepellidos; e advertir uüo sô 
IJL&rOS indivíduos de um e outro Corpo, que tiverem 
requerimentos, os pod,~rfto entregar na competente 
Secretaria de Estado ou na resideneia do Ministro da 
Reparti~;ãn, o qualji~mni~ sc nega a fallar aos que o 
fH'ocur·üo, nws ainda que se a despeito desta adver
tencia houver algum que i'ecorra a ernpenhos, atea
zará a sua pretencão, porá em duYida a sua justi<_:.a, 
c terá a punição côrrcspondentc á fnlta de cumpri
mento das ordens. 

Deu,s Guarde a Vm.- Paço em 6 de Outubro de 
1831.-Antéro José Fe1~r·eira de BrUo.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Ca3tro. 

N. 338.-~lAlUNIL\.-E~I 6 DE OUTUBRO bE 18:JL 

Determina que os Otliciacs da At·mada que estiverem doenlc~, 
e não se apresentarem na Inspeqão de Saude, srjào coHsi
derados como promptos. 

Determina a Regencia ·em Nome do Imperador 
que os Officiaes da Armada que, estando doentes se 
não apresentarem na Inspecção de Saudc, scjão 
considerados como promptos; bem como os qu(~ 
forem julgados doentes na dita Inspeccão, nãu cle
darando esta que prcdsào de passeios,''e que eorn= 
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tudo se apresentarem em toda a parte, eomo :·>t 
gozassem de perfeita saude: o que participo a Y Dl, 

para sua intelligeneia c exeeuç.ão. 
Deus Guarde n Ym.-Paeo em 6 de Outubro •lt' 

1834.-Atdéro José F'errâ?·a de Brilo.-Sr. Fr:w
Cisco Bibiano de Castro . 

. ···-
N. 339.-:\IAlUNilA.-E:\1 7 DE OUTUBHO DE 183~ . 

.. ifí;. 

Determina que d'ora em diante se nomêe pat·a ag }lequerr~:: 
embarcações de guefl'a um Piloto desempenhando ao mcf;HJi't 
tempo as obrigações de Escrivão. 

Havendo-se por Aviso de 16 de Julho deste au1u 
ordenado que se nomeasse um Piloto, para, corno 
tal, servir a bordo da eseuna Bella Maria desent
penhando ao 1nesmo tempo as obrigações de Esc-ri rúo 1 

Determina a Regencia em Nome tio Imperador, que 
esta disposieão se observe d'ora em diante áee,·ca 
de todas as [Jequenas embarca~ÕeS d.e guerra. Ü lJ LW 
participo a Vrn. para sua intelligencw. c governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paeo em 7 de Outubro tk 
183L-Antéro José Fe;Teirá de Eh·ito.~Sr. João .Josl'· 
Dias Camargo. 

N. 3-iO.-l\IARINIIA.-E~I 7 DE OUTUBRO DE ·183L 

Determina que os Commandantcs dos navios de guerra, t.J':HJs 
portes, etc., que houverem de sahh· de um para outro porto, 
mandem na vespcra receber as malas na Administraçan dt~ 
Correio. 

Devendo os Commandantes dos navios de gue.rr·a. 
transportes, e quaesq~er embarcações do Estado, 
que h ou verc1n de sah1r do porto onde se acharem 



para um outro do lmperio, ou para. 1\)ra delle. (nüo 
sendo positivamente ôeterminado o contrario), logo 
que tenhão ordem para a sua sahida, participar 
com tempo á Administração do Correio, e mandar 
na vespera receber as malas; previno disto mesmo 
a Vm. para sua intelligencia c para que, por este 
Quartel General, assim o faca constar aos sobre-
ditos Commandante~. ·· 

Deus Guarde a Vm .--Paço em 7 de Outubro de 
ts:n.--Ant~,·o .JostJ FcJT('ira de Brito.- Sr. Fran
dsco Rihiauo d<~ Castro. 

_______ ......,. __ 

~. 3t I. -F:\ZE~DA .-E~I 7 llE Ot:'ITDIW fiE ·IR:l L 

Todos os Empregadog Puhlicos em geral, ·salvas as excepçües 
do Decreto de 2 de Março de 1~33, sào obrigados a apre
sentarem attestaçõcs de frequencta de seus empregos para 
poderem receber seus ordenados. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Presidente inte~ 
rino do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, 
deliberou em sessão do Tl'ihunal, em resposta ao 
oilicio da Thcsouraria da Província do Pará de 12 
de Junho ultimo, n. q.·J, declarar ao dito Inspector 
que todos os Empregados Publicos, quo não forào 
pelo Decreto de 2 ele ~larço tlo anno passado des
obrigados da apresentação das attcstações de fre
qucncia de seus empregos para receberem os seus 
ordenados, dcveráô com eifeito apresentai-as na con
formidade do art. 1 O:J da lei de t de Outubro de 
183,1. 

Thcsouro Publico Nacional em 7 de Outubro de 
·18:H.-Antrmio Pinto Chichorí'O da Garna. 
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N. 3/a-,2.-J:I'AZENDA.-EM ~10 DE OUTUBRO DE 1834. 

A taxa de heranças c legados não póde ser recebida em prcs
taçües, salvo porém o caso de ch·curnstancias especiaes, que 
devem ser su.bmcttidas á decisão do Tribunal do Thesouro. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade da deliberac.ão tornada--em sessão do Tri
bunal, declara, em n~\q1osta ao officio da Thesou
raria da Província da Bahia de ~12 de Agosto n.o 107, 
incluso no do respectivo Presidente de 14 do mesmo 
mez, que em regra nào póde ter luaar o receber-se 
por prestações 3: taxa das h.eranças e legados, porque 
a Let não pcrmllte esta forma de pngamento; mas 
que, quando occorra algum caso que por suas par
ticulares circumstaneias apresente vantagens á Fa
zenda Nacional em se admittirem as prestacões, 
deverá representar especial e especificaâamente ao 
Tribunal para resolver o que convier. O que parti
cipa ao Inspector da sobredita Thesouraria para sua 
intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 1 O de Outubro de 
~83~.-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 343.-GUERRA.-E~I H DE OUTUBRO DE 1834. 

Declara quaes os Officiaes que tem ou não direito a gratificação 
addicional marcada na Lei do 1. 0 de Outubro de 1834. 

Em resposta a sua representação de 1 O do cor
rente mez, tenho de communicai· a Vm. que os Of-
1lciaes empregados como Conselheiros e Vogaes do 
Conselho Supremo Militar, e bem assim o Secretario 
de Guerra tem direito, c devem vencer a gratificação 
addicional marcado naLei do Lo de Outubro de ·1834 · 
l{Ue o D~rector e Vice-pirector da Fabrica da Polvora: 
os Officwes Engenheiros empregados em Commis
sões do Ministeri~ da. ÇJ-uerra, os Qfficiaes empye
garlos n<l Aradcrma 1\TthtnT, os Offictacs em serviço 



nas Fortalezas ou e1n ontro tcmporario t.ern igunl 
direito á seren1 abonados; que Hnalmentc os Offi
daes dos Corpos e os a elles addidos empregados 
na in~lrucrão ·d·as Guardas Nacionaes não tem di-
reito. " 

Deus Guarde a Ym.-Paco em ,11 de Outubro de 
183L-Anth·o José Fc;Tch~a de Bt·itn.-Sr . .Tos{• rlP 
rasrtmcellns l\TrnrZI'S de Dnunmond. 

N. :l1í.-M.\JU~HA.-E~r H DE ounmno DE nn1.. 

hccJat·a que se deve descontar o meio soldo aos Ofticiaes tlestl•~ 
o dia •~m (lUC se determinar qMe respondão a Collselho <le 
tiuena, mesmo uo caso de o requeret·cm. 

EI_D solução . ao que representara o Contador da 
Marmha no officio que acompanhou o seu, datado 
de hontem, tenho de significar-lhe que se deve 
descontar o meio soldo aos Officiaes, desde o dia 
em que se determinar que elles respondão a C:on
selho de Guerra, mesmo no caso de o requererem. 

Deus Guarde a Vm.-Paro em H da Outubro dn 
1834.-Antéro José Fcrreirrt de Brito.--Sr. Joilo Jo;;(~ 
Dias Camargo. 

N. :34G.-~L\Hl~HA.-E~I ,1,1 DE OLTLBJW DE l~tl'1. 

Determina que continue a ter inteira ohservancia o disposto 
uo Aviso de 30 de Janeiro de 1833, •rue manda ·ttespcdit· com 
causa justificada até mesmo aos mestres da~ Otliduas dcs~~~ 
Arsenal. 

Illm. e EXm. Sr . ....__ Determinando a Regcneia ~~m 
Nome do Imperador, ú vista do que no officio da 
e6pin ,iunta reprrjs•~ntúra o TntrmdPntc dn M1uinlw 

:u 



de::;sa Provinda, (lUG continue a ter ínl.eit·n obser
vancia o disposto no Aviso de 30 de Janeiro de 18:l:J, 
visto ser da competencia de mesmo Intendente dcs
pedii· com causa justificada dos trabalhos do Arsenal 
até mesmo aos mestres das respectivas officinas, que 
na cont'ormidade do Decreto de 17 de Março de 18;32, 
são reputados jornaleiros, e ser esta pratica aliás 
seguida no Arsenal da Mat·inha da Côrte a mais con· 
sentanea á conservação da disciplina em taes esta
belecimentos, c á regu laridadc do serviço publico: 
assim o participo a V. Ex. para sru devido conhe
cimento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do Rio de Janeiro 
em ·li de Outubro de ~t8:H.-An./h·o José Fm~í~ci,·a 
de Bi·ito.-Sr. Presidente da Província da Bahin. 

N. :HG.-JUSTIÇ.\.-E\r I :s DE OIJTEBRO DE 1 ~t) L 

Determina que scjão arrematados os servi~ os dos nfr kanos 
· sob certas coiHli\'ÕCs. 

A Regencia em Nome do lmRcrador, vendo não ler 
passado ainda no Corpo Legislativo medida alguma 
para a prompta reexporta~~ão dos africanos ilhcita
mentc mtrodnzidos no Impcrio, como havia solici
tado o Governo, c como o determina a Lei de 7 de 
Novembro ele 1831, vendo crescer as despezas com 
os quo farão depositados na Casa de Correcção; con· 
~>iclerando que uma grande parte dessa despeza {~ 
improficua, pois que é feita com mulheres c crian
~~as, que alli não pr·estão servi~~o algum nas obras da 
tlita casa: Tem resolvido, em quanto não é possível 
razel-os reexportar, que se adopte a seguinte medida. 
Fazer arrematar os servieos dos que não forem pre
'~isos aos trabalhos publicas da dita obra com as Gon~ 
<li~:ões seguintes: 1. a, que os arrematantes se sujci
taráõ a entregar os ditos afl'icanos logo que a Asscm
hléa Geral decidir sobl'e a sua sorte, e o Governo os 
tiver ele reexportar; 2. 0

, que só os possão arrematar 
pessoas deste l\lunieipio de reeonlweida probidnde 
c inl.t!il't.~Ztl.; :L", tjllt-~ as JWS~ons, qm· arrematnn•m os 



serviços das mulheres, serão oi.JI'igaúos a levar com 
e lias algumas das crianças, e a tratal-as e educ;al--as 
com todo o desvelo, havendo por isso attenf~ão a que 
a compensação dos serviços seja rnais suave ·aos arre
matantes; 4·. 0

, que fallecendo algum desses africanos, 
será obrigadc=> a dar parte ao Juiz de Paz respectivo 
para este fazer a inspecção do cadaver, na fórma do 
De,creto de 4 2 de Abril de 183,2, ·e remetter o auto ao 
Chefe de- Policia, a fim de se fazer a nota competente 
no livro propl'io, onde se achão inscriptos os nomes, 
signaes, etc., dos mesmos africanos; ·5. 0

, que acon
tecendo fugir algum deve o arrematante ,imrnediata
mente dar parte ao Juiz de Paz. respectivo, e ao Chefe 
de Policia para expedir as ordens para sua captura ; 
6. 0

, que no acto da entrega ao arrematante o Juiz por 
interprete fará conhecer aos africanos qlie são livres 
e vão servir ao m'rematante, mediante um modico 
salario, que será arrecadado pelo Curador, que se 
lhes nomear, depositado no Juizo dá arrematação, e 
que servirá para a sua reexporta cão. E como antes de 
adoptar esta medida Deseja a mêsma Regencia Ouvir 
o seu parecer a respeito, 'ordena que V. S. o dê com 
a possivel brevidade. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em ·13 de Outubro de 
1834,...;.... Aureliano de Souza·· e Olivei'fYt Cozdinha.-
Sr. José Antonio da Silva '!aia. 

N. 3í7.-:-FAZENDA.-E,f 13 DE OUTUBRO DE i83L 

Sobre a serventia vitalicia de empregos, e pagamento de uo';os. 
direitos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Trihunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade de deliberaÇão tomada en1 sessão do Tri
bunat- sobre officio do Inspector da Thesnuraria da 
Pro:yincia do Maranhão do 1. o de Julho deste anno 
sob n.o 29, pedindo esclarecimentos: 1. o, se os ser
ventuarios, de que trata o §.5.0 do Regulamento dos 
novos direitos de 11 de Abril· tle 1661, são só mente os 
que crão nomeados por autoridade competente nos 
impcditnentos dos proprictarios que não tinhão li-
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cença.de poderem al'rendar os oftieios, ou se tarnlwm 
são inclmdos os serventuarios · na fónna da Lei e os 
que na falta de nmneacão destes. são providos ·P€llas 
autoridades. perante-qúem servetn, e mesmo os quo 
pertenciiio a subditos )lortuguezes; 2. 0

, sç no caso 
de serem ·incluídos estes devem ·;pagar os novos· di
reitos confortne a lotação do offl.mo, ou -se só mente 
das duas terças partes· que luürão; 3." e finalmente, 
se no caso de deverem pagar o: poderão fazer pela 
!>.=~parte dos respectivos vencimentos os que os Live..., 
rcn1, e-por prestações annuaes· pugas a quarteis. os 
que não tiverem' ordenado; em re~posta Ordena: 
quanto ao h 0 éfOOsito que, na conformidade do sobre~ 
dito Hegimento, devem pagar novos direitos lodos os 
provimentos de serventias dos officios sujeitos a 
!~stas imposi_ções sej.ão cllas vi-!alicia~ ou por tempo 
uwerto 4 ou êmquanto durar. o 1mpedtmento do pro ... 
prietario; quanto ao 2. 0

, que se deveráõ. cobrar os 
novosdireitos,,como aetualmentese pratioa, conformo 
a lotação por intei1'o dos officios providos; e quanto 
tlO 3.0

, que se admitta o pagamento dos novos direi
tos, ou por desconto das quintas pat·tes dos or·de~ 
nados, ou por prestações razoaveis, só mente aquelles 
que actualmente se achão providos sem se lhes ter 
eiigido l<tl.pag<tmento, e ~1ão aos que novamente sf:~ 
promoverem, os quaes dever4õ,pagaros direitos antes 
de se lhes expedirem os títulos na fónna das I.eis. O 
que participa ao sobredito Iôspoctor para sua intel
Jigcneia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em f 3 de Outubro de 
~s:JL-.Llfanocl do LVascimento Castro c Siha. 

N. iH8. -F,\ZENDA . ..,.,.E"I ·13 DE OUTCBRU DE ·18:>1. 

Declara que sá ao Tt·ibuual do Thesomo compete expcdh'ordeus 
ás Theso~rari:,ts sobre a.Athtlinistraçãu da l?az.enda;; 

l\Ianoel do Naschncnto eastr•o e Silva, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico: Nacionat; tendo pre
i'leute os ofiicios do Presidente da Província do-Pará 
de 13 de Maio sob n.o 4-5, que acompanhou· a copia do 
otUdo por ello dirigido ao InspL'fAor da respectiva 



T1JCsouraria, dando as pt·ovideneias que julgar indi~
pensaveis para a obscrvtmcia das I..cis sobro o estado 
dHquelln Rcpartiçflo, c apontando varios abusos que 
(.linda hoje se pmtieüo nella , e o de 16 rle Junho 
deste anrio sob n.o 56, em addilamento no primeiro 
eom a copia do officio pelo qual cxigio da Thesou
raria vnrios livros c documentos para serem exa
minados em Conselho do Governo; tendo ouvido o 
Tribunal, e e1n conformidade de deliberacão neste 
tomada, respondo ao sobredito Presidente ÍJUC com
quanto ns providencias por elle dadas sejflo in
euutestavelmente boas por estarem em conformi
dade com as I.eis, todavia é ao Tl'ibunal do Thesouro 
que compete pela l.ei de 4. de Outubro de ~ts:H, ex
pedir ordens ás Thesourarias sobre objectos da Ad
ruiuistraciío da Fazenda Nacionul, e quauto aos livros 
e doeunientos que cxigio para serem examinados 
perante o ConscJJw do Uoverno, cumpre que este 
nmnêe uma Cornmissão para ir á Tllcsouraria fazt~t· 
ali i as averiguações e exames necessarios, quando 
não bastem os osclarecimen~-0s verbaes que houver 
dos respectivos Empregados, na fórma do art. 1 ·13 
da citada I..ei, nunca porém subindo da Heparti~Jw 
a pretexto algum os livros c documentos della. 

Thesouro Puhtieo Nacional em 1:3 de Outubro de 
183L- Jlwwcl do JVascimcnlo Castro e Silta. 

--

lL~eotllrHCIHl tod;•s as IH'O\'itlt~udas para o cstalJeled!llenlu da 
t:ulonia de de;;radados em S. João das Duas Banas. 

lllw. c .Exm. Sr. -Havendo a Hegenda em l\ouw 
do Impcradür, avista do que pondéra o Presidente 
da Provincia do J>ará , em seu officio de 17 de Junlw 
preterito da copia inclusa, resolvido que se crt~e 
uma co1onia de degrDdados na meswa Provinda 
110 lugar denominado S. João das JJtws Barras, na 
eont1uencia dos rios Aruguaya c Tocantins, com 
quem confina: Ordena a mesma Hegenein qun V. l~x. 
vela sua pttrtc, c de v.ceordu eutu u·:; Pre~idt•tttej 



das rcfcriuas Provindas, de todas a::, providencias 
necessarias para que se realize quanto antes aquelle 
estabelecimento, e tenha a precisa seguran~<a, afim 
de não se evadirem os criminosos para elle enviados; 
bem como que remetta a esta Secretaria de Estado 
relações, assim dos réos sentenciados que quizerem 
que as suas penas sejão commutadas em degredo 
para a n1encionada colonia, como dos que V .. Ex. 
julgar conveniente que sejão para alli mandados, 
fazendo sentir a todos os Juizes a conveniencia que 
ha em designarem nas suas sentenças o referido 
lugar, quando houverem de condemnar algum réo 
a degredo na conformidade do Codigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio ~lo nio dt~ Janeiro 
em 14 de Outubro de 183L- A ur·cUann de Souza 
e Oliveira Cmdinho.-Se. Presidente da Provineia de 
l\Iato Grosso. 

P. S. As relaç;ões dos réos que V. Ex. tiver de re
metter devem ir aeompanhadas de eertid<lo authen
tica de suas respectivas sentenças com informações 
cireumstanciadas do tempo que catla um já tem es
tado preso, da sua conducta durante a prisão, das 
circumslancias aggravantes ou attenuantes de seus 
crimes, etc. para se lhes haver respeito no tempo 
da commutaeão. -A1treliano de Souza e Ol'iveira 
Coutinho. .. 

N. 350.- FAZEXDA.- E~l H> DE OUTUIHlO DE 183í. 

R~mcttc m'Jllelo pal'a o balanço das AdmiuistJ·açõcs dos Correios 
nas Proviucias. . 

l\lanocl do Nascimento Castro e Silva, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em eonf'or
midade de deliberação tomada em sessão do Tri
bunal, ordena.que, nas Ad.ninistmções dos~ Correios 
dess.a Provincw, nos bt~lanços geracs que dao da ~ua 
recu1tu c despeza, se s1ga a normu que mur~u o 1u-
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duso modelo, devendo outrosim apresentar pela 
mesma fôrma balanços mensaes , haja ou não li
quido qué deva recolher-se aos cofres da Thesou 4 

raria~, · 
O que participo ao Inspector da Thesouraria da 

Província de .... para que a· tal respeito expeça as 
necessarias ordens. · 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Outubro de 
f83t.:....;.. Manoel do NasCimento Castro e Silva. 

• 



• 

RECEITA. 

OQI\IIf.IO TJ;:Rl\.ESTI\E, 

lmporlancia das rartas coRduzidas 
pt>los Corrdos de ten·a •.... , .. 

COR R ElOS MARITI:\IOS, 

lmportanr.ia provenif'úte das car· 
tas pelos J)aquetes ••.• , •.• • •.. 

Idem de fretes e passageiros •••• 

Idem por embarcações mercantes. 

Idem de cartas francas de S. Paulo. 

Idem de seguros ............... . 

Idem avulsas •••... , ..•••••••.•• 

Idem de assignaturas .•••.••••.. 

PRATA •. t•APF.I .. r:onn:r. TOTAL. 

! 
.! 

~ I 
I 

Rs .••• -~s- --~-~-.~- --s-

N. 11. Para· os Corr<'ios centraes snhlr:Jia~sc 
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vincla de .... no anno financeiro de t.833 a 4834. 

PRATA. PAPEL. COBRE. TOTAL. 

-- ---- ---
DESPEZA. 

Importancin despendida com oroo 
uadQs dos erupn~gados •..•••.•.. $ ~ 11 8 

hlcm salat·í0 dos Correios •.••.•••• s ~ ~ 11 

Idem da 4..a parte do frete da carga 
dos Commaud;mtcs dos Paquetes .• s 8 s 8 

Expediente .•••.•.......•.••..•••. S· 9 fl s 
Consumo das cartas retardadas •.•• 8 8 s s 
Cartas em ser ..•.••••••.••••••.•• 11 11 8 s 

---------
Rs •••• s s g s 

o que diz re.speito aos Correios marítimos. 

:n 
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N. 354.- MARINHA.-Eu15 DE OUTUBRO DE 183'«.. 

~I:lHda que os moços brasireiros, qne d'ora em diante pretende
rem a praça de Praticantes da Armada, só a possão obter desde 
a idade de onze a quinze annos. 

A Regencia em Nome do Imperador, Ap.provando 
o que Vm. propuzera em seu officio de hontem, Ha 
J?Or bem que os moços brasileiros, que d' ora em 
uiante pretenderem a praça de Praticantes da Ar
mada, só a possão obter ·desde a idade de onze a 
quinze annos, apresentando para isso a necessaria 
certidão. O que participo a Vm. para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 15 de Outubro de 
183l-.- Antéro José Ferrewa de Brito.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

-··· 
N. 352.-MARINHA.-El\I 46 DE OUTUBRO DE 4834. 

Determina que o Official encarregado da pilotagem seja igual
mente incumbido de dar aos Praticantes lições de navegação 
pratiea e de apparelho. · 

Em additamento ao A viso de h ontem, Determina a 
Regencia em Nome do Imperador que a bordo dos 
navios de guerra o Official encarregado da pilotagem 
seja igualmente incumbido de dar aos Praticantes 
lições de navegação pratiea e de appa-relho. O que 
participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 16 de Outubro de 
1834.-Antéro José Ferrezra de Brito.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 
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N. 353.-MARINHA.- EM 46 DE OU'fUDRO DE 483-í-. 

1\lánda r001etter para a Cõrte, sempre que fôrpossivel, rapazes 
de t-6 a 20 am1os para serem empregados ua Armada e Artilharia 
da 1\larinba. 

t!Um- e Exm •. Sr.- Tendo a Regencia em Nome 
do -Imperador, por Aviso de 4 4 de Junho ultimo, 
MaBdaclo sQbr'estar no_ engªf·~mento ·ou. recruta
mentorordea1ldo, em 24) de .Tu lio do anno!'passado, 
porquauto mui pouca gente vinha que pudesse ser
vir, por ser qtJaSI toda composta de velhos, casados 
e aleijados, o que augmentava as dés"Rezas desta Re
{)artição, pois ella era obrigada a fazel-:os regressar, 
âe$pen(~en!]o,eom isto. muito J,pa}s ;, tp-davia, c.res
cende d1anam~nte a ;falta' de, :grmnetes: e soldo. dos 
para os navios da Armada e Corpo de Artilharia da 
l\Iarinha: Determina ora a mesma Regencia que 
V. Ex. haja de remetter, sempre que possa, rapazes 
ile 4 6 a 20 annos, robustos, solteiros, e que não sejão 
pretos. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rin de Janeiro 
em 16 de Outubro de '18:34..- Antéro José FerTeira 
de Brito.- Sr. Presid~nte da Provinda da Bahia. 

N. 3lH.- MARINHA.- E11 16 DE Ot;TCintO DE ·t83i. 

Detet•mina ao Presidente da Província da . Bahia ql.Ic sd:-t 
tr:msrerido p:ll'a lugar mais vantajoso ao publico o celleiro de 
dentro <to Arsenal da l\larinha dessa Provinda, e pcrmitte 
c1ue as. eq1bárcac;.ões <\e mantimentos, em. occasião de má o 
tempo, se áb1'igucnt na calde!ra desse ,ArsenaL 

Illm. e Exm. St·.- Sendo inc<!mtestavel a neces
sidade de mudar-se do Arsenal da Marinha dessa 
Cidade o celleiro fjUC existe dentro do mc;srno, como 
se vê não só da informação por V. Ex. dada em seu 
officio de 2:3 do mcz finâo, sob n.o 66, a que acom
panhou a do respectivo Intendente, mas ainda dP,
outras muitas anteriores, e das íJJ.!C ultimamente S!~ 
n!Jtivcn\o nc-:::;ta Côrte; e consisl'fnclo a difi1cutda-dc· 
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de semelhante mudança, não tanto na falta de um 
edifício,. para onde se passe o rcf'En-ido celleiro, o 
qual nà(} será custoso encontrar,. como na_dc uma 
caldeira, que abrigue do te·mpo as embarcações de 
mantimentos; a Regencia e-m Nome do Imperador,. 
para remover os citados inconvenientes. Ha por bem 
D:eterminar definitivamente que o ceUeirG seJa trans
ferido para o lugar mais vantajoso ao- -publico ; e 
outrosim permittir que as mencionadas embarcl'ções 
de manthnentos, em occasiào de máo tempo, se 
abri~erà ·m,1 ~ldeira doArsenaf, emqu~nto' não ti
verem outr·a; e-spetaUOOia;mesmaRegencta que esta 
sua determinação ssja pontualmente executada. 

Deus Guarde a v. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
en1- ~6 de Outubro de 4834-.-Antéro José Ferreira 
de Brito.- $r. Pr~s.iden't~_ da Prov~nciada Bahia .. 

-···. 
N. 355. -FAZENDA. -E11 18 DE OUTUBlW DE ~f83L 

Ordena que se não inscreva nos livros auxiliat·es do Gt·ande 
Livro da Divida Publi2a quantias meno-res de 400$000 • 

. Manoel do Nascimento Castro e Silva,. Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade de deliberação tomada em sessão do Tri
bunal de accordo com o parecer do Conselheiro 
Procurador Fiscal, Ordena que na Thesouraria da 
Provincia de. . . . se não inscrevão no Livro auxi
liar do Grande Livro da Divida publica daqnella 
Provincia, n~m paguem pelo credito estabelecido 
na ~ei de· t:li d;e Novembro de 4 &21, as dividas pro
vententes de· ordenados, congruas, soldos, farda
mentos, pensões, tenças. e compra de generos peJa 
Fazenda Nacional que não chegarem a quantia- de 
400$000; porque taes dividas na fórma do art. 9ã 
da Lei de 2'1. de Outubro de 1832 devem ser pagas 
em dinheiro pelas sonunas que·para esse fim forem 
annualmente c_ onsignadas nas -respecti':as. Leis de 
Orçamento. O que o Ihspecter da retenda The
souraria cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de OutubTo de 
1831.-.Llfanoel ddtNascimento Cast1·o e Silva . .. , ... 
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:356.-FAZENDA. -EM 18 DE @UTUDRO DE 1834. 

H•:t'ilra'que os Fieis das Tbesourarias não carecem para exercer 
1::', s&us ell'lpregos de outro titulo mais que as- nomea~:ões 
fios ThesQUl'eirus. 

~.faooel,-do Na,scimento Castro e Silva, Presiderite 
rlo Tritmnal do Tbesouro Publico Nacional, em con
fonniotit.tQe de'ilelmeràção tomada em "Sessão do Tri
t~~m:d'i;.em solução a duvida' occorrida em algumas 
Thesoorarias. P~ovinciaes sabre a ~rórma do, provi
Tih·nte do lugar ,de>:Fiel !do· Thcesoureiro das ditás 
T!lf~~omarias, deelarà ·que estes empregados não 
;;;·l~cis.;ip ,de outro titulo mais do que as nomeações 
do.; rrhe,S~!ireiro~ ma:pdadas CU!IQ.t);fÍf ~pelos lnipec
~ ore,;:,· abnn:do-.se~lhas · assentilfflento. 

O que P?rtidpà ao _Irispector da Thesouraria de ... 
j)nrn sua mtelhgenCia. 

Thosouro Publico Naci()nal em 18 de Outubro de 
l t:J1 - Afanoel do Nascimento CastJ·'o e Silva. 

N. 357. -JUSTIÇA.-Ex 18 DE OUTUBRO DE t834. 

J•t·d.n·a que o escravo abandonado pelt> s~nhor deve sel' 
reputado livre, e resolve outras duvidas. 

Hecebi o seu officio de 1 O de J'ulho do corrente 
r>m que propõe as seguintes duvidas: 1. a se, timdo 
v Jnry atisolvido a dous escravos,_ que forão aba~d~
n;vlosá noxa por seu senhor, voltao estes ao cativei
ro, ou se por e3se facto devem ser reputados livres; 
:·!.a se~ sendo um :réo pronunciado por·um Juiz in
competente por não ser nem do· domicilio, nem da 
'.~nipa, p.óde o Juiz de Direito, ·como tal julgar a 
prc·nuncia. illegal e o réo. despronunciado; 3.8 se 
Iet:do·havtdo uma pronuncia nulla, póde o mesmo 
J tHz, na mesma qualidade, despronunciar o réo. E 
lPndo levado este seu offieio ao conheeimento da 
·:\c~·Emcia, Esta em Nome do Imperador o Senhor 
~~~n1 ~edro I~ me ordena lhe rcsponcln, cpumto a 
;;nuH~Ira duvida, que tendo o senl1ur abaudorw.clo 
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os escravo:-;, 0 tendo-se recusado á obrigação, que 
tanto lhe incumbia, direito nenhum póde lioje con
servar sobre os ditos escravos, antes se devem re
putar livres, mandando-lhe Vm. passar um titulo, 
que lhes assegure a sua liberdade. Quanto a se
guuda e terceira duvidas, ellas são identicas, pois 
que a incempetencia do Juizo constitue a nullidade 

, da sentença; porém nenhum dos casos a· um Juiz 
de Direito compete jul~ar da validade, ou não va
lidade de uma pronuncia; pois que, competindo ao 
Juiz de Paz o direito de pronunciar pelos arts. 134 
c seguinte3 do Co digo ·do Processo Criminal, ao 
Juiz de Direito só ·compete julgar por meio de 
recurso, se o pronunciado ·deve ficar sujeito á 
prisão c livramento , ou se só a livramento, 
como é expresso no art. 29.\ du mesmo Codigo; 
pertencendo o direito de tomar conhecimento da 
prémuncia pelo mesmo meio sómente ao Jury, como 
se evidenCia pelos arts. 173, 17 4 e 242. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro 
Cin 18 de Outubro de 1834.- Aureliano de Souza 
e Oliveira Coutinho. -Sr. Juiz de Direito da Co
marca de Sunto Amaro de 1\Iaroim. 

----·----
i\. 308.- JuSTIÇA.- E~I '18 DE OeTCDHO DE 183'!. 

nceiara q11c a aicada (~os Juizes de Paz está verdadeira c 
ri~orosamenlc fixada no art. 12 ~ 7. 0 uo Codigo do Procc~so 
Criminal. 

Foi presente á Regencia em Norne rlo Impcrade>r o 
Senhor Dom Pedro II o seu ofiicio, datado de 19 do 
rnez passado , no qual expondo qtH~, tendo occor·
rido duvidas na sessão dos Jurados desse Termo de 
S. Cn rios por não querer o .Jnry da accns<H.<iío tomn t' 
eonhc .. ~imento de alguns processos de crime de uso 
de armas def'ozas, pela razão de f!UC, sendo este crime 
po]icinl, ao Juiz de Paz eompctia o seu julgamento 
na fórma do nrt. 12 ~ 7. 0 t~ art. 206 do Codigo do 
Processo Cr·iminal, havendo a notar-se que tnes prn
ecssos j(\ tinhão sido dclinitivamcnte julgados em 
prim~~ira_ in~tancia no Juiz? rle Pnz, e levados pol' 
<'r'í'~'1hí,::tcl ~~ Jun!i1 re~pci'ttY<l. qn~~ r·.·~·!l~<Jr tn!ndr 
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delles conhecimento, e os remetterá aos jurados com 
o fundamento de que a pena marcada ao uso de 

. armas defezas no art. 3.0 da Lei de 26 de Outubro de 
1831 excede a alçada concedida aos Juizes de Paz no 
art. ~ 2 § 7. o do Co digo do Processo ; pede ao Governo 
esclarecimentos que cortem as duvidas suscitadas 
sobre a maneira de entender-se as disposições do 
art. 206 do mencionado Codigo, na parte em que 
incumbe aos Juizes de Paz conhecerem ex officío 
~as infracções da Lei Policjal, por qu.ererem uns que 
Isto se entenda com relaçao, e debaiXo das restric
ções do mencionado § 7. o do art. 12, e sustentarem 
outros que aquella disposição é absoluta, não sendo 
senão uma confirmação do art. 5. o da Lei ele 6 de 
Junho de 1831 ; e Ordena a mesma Regencia que se 
responda a Vm. que a disposição do ~rt. 12 § 7. ~ do 
Codigo do Processo Criminal é uma verdadeira e 
rigorosa fixação de alçada nos Juizes de Paz em 
materia crimmal, e não se póde ampliar peJa outra 
disposição do art. 206, que, não oíferecendo uma 
expressa e positiva alteração deve entender-se su
bordinada a regra geral, e indistinctamente estabe
lecida no sobredito art. 12 § 7.0 para deverem os 
Juizes de Paz procederem nos termos do art. 228 em 
todos os casos de crimes, cujas penas excederem ás 
designadas no mesmo artigo. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro 
e1n 18 de Outubro de 1834.-Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz da 3.8 Comarca da Pro
''incia de S. Paulo. 

N. 359.- GUERRA.- PROVISÃO DE 20 DE OUTUBRO 
DE 183!1-. 

Declara quacs são os crimes puramente militares. 

A Regeneia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Fa1.. saber a vós, Presidente da Provincia 
do Rio de Janeiro, que sendo-lhe presente a repr·e
sentação do Pr0sidonto d:1 Provjnr,ia da Hahin, sobre 



-272-

a duvida, em que se tem entrado na Junta da Justu.>! 
da mesma ProviJ?eia, á vista de alguns processos w·: ~~ 
a eUa são remettldos dos conselhos de guerra, quwls 
os crimes que na. phrase do art. 8. o do Cbdigo fi n 
Processo Criminal se devem considerar como ru ''{i
mente rnilitares, visto que o dito artigo os n~_r~ 
exemplifica, achando-se os Vogaes embaraçadn':i t.: 
d.iscordes so_bre t~l objecto, pedindo .~.~esm-o Pre
sidente provtdencras a respe1to, questrvao de regra 
naquella Junta de Justiça; Mandou ·eopsult~1r. o 
Conselho Supremo Militar de' JOstiça, e co'nfornwn
do-se int'eiramente com o pareee-r do Jllésmo CnLt
selho: Ha por bem, por· sua ímnm.diata e: Imporia i 
Resolução de 47 de outubro, tomada sobre consuíta 
de 20 de Agosto _do presente .anno,. ~eterminar--r.;:;,; 
que, emquant.o"nao houv·er 1m exp1Ic1ta, se extrem.e 
os crimes militares dos crimes Civis, para ·o fln1 do 
cumprimento· das dispósif}Ões do P,re~Uto·códígo do 
Processo Criminal, repataado-se ·crimes Jl1erametlie 
militares todos os dec.larados nas leis militare:., e 
que só podem ser commettidos: pelos cidadãos a tb
tados nos Corpos llilitares do Exercito, ou Arnwi.JH, 
como são : 1.0 os que vio.Ião a santidade e religio:_~a 
observancia do juramento prestado pe1os que l\Sst>n-

-f tão praça; 2.0
· os que offendem a sutiordinação e l·'J:l 

disciplina do. ~xercito e Ar.l!lada; 3.0 <JS qu~ _altt:rúo 
a ordem, pohe1a e economia do serviço mthlar t:m 
tempo de guerra ou paz; e. 4. o o excesso ou abas o 
da autoridade em -occasião do serviço, ou influendfl 
de emprego militar não exceptuados por lei, que 
positivamente prive o deJinquente do fôro mililnr. 
Cumpri-o assim. A mesma Regencia o mandou p••los 
merribros do Conselho Supremo Militar abaixo assk" 
nados.- José Victorino de Vilhena a fez nesta Côr·;-·; 
e Cidade do Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de O ti 
tubro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu~ 
Christo de 1834.- José Joaquim de Lima e Silva a tJ~' 
escrever e subscrevi.- Luu da Cunha More ir(! . 
.José lrfanoel de Ahneidí:f. 



-273-

·~. 360.- JUSTIÇA.- E'r 22 DE OliTUBRO DE H~3L 

Au.'> Juiics de Direito compete convoca1· o .Tury em um 
Município~ embora não se tenha reuuido em outros. 

Accuso. a recepção do seu officio de 23 do mez 
piíSsà.dO:, em que pede saber se pó de convocar o Jury 
dessa,Villá.para a sua segunda reunião, visto appro
x i rn;xr-;SC o pr[tzo. della ; mas por p~re.cer-lhe ~bstar 
\I íH't~ 3~8 do Coct1go do Processo Criminal, pois que 
ainda' o referido Tribunal se não reunio em todos os 
Termo~ dessa Comnrca; ao que tenho a responder-lhe 
qn0 o cíladoartigo do Codigo de maneira alguma lhe 
pôde servir de embaraço, porquanto elle se refere 
aos Tuga!t~s que se achão debaixo da jurisdicção de 
um mesmo· JuiZ cte Dir·eito, e fazendo os,J;uizes Mu
nicipaes intel'inarnente ria falta destes as suas vezes, 
porem ~ó nos respectivos Termos, é neste caso a elles 
que cUtíliH~e. dar andamento aos processos e fazer 
julgar os ré os dentro dos mesmos Termos, convo
e<lndo o Jtiry nos prazos rnarcadQS, empora se não 
tenhão aind'a teunido em outros Municípios da 
n1esma Comarca. entendendo-se o art. 318 sómenlc 
;; t'espeito dos Juizes de Direito, os quaes a lei quiz 
que attendessem a todos os lugares igualmente, o 
t1i:íopreferir uns com detrimento de outros. 

Deus Guarde a Vm. - Palacio do Rio de Janeiro 
4:rn 23 de Outubro de 183.L-Aureliano de sm~.,za e 
fJliveira Coutinho.-· Sr. Juiz de Direito interino da 
B:.ura Mansa da Província do nio de Janeiro. 

N. 36L-FAZENDA .-E~I 24- DE OUTHBRO DE ~834. 

Declara que as despet.as dos processos para a cobrança dos 
impostos devem set· feitas poc conta da commissão, arbiti·ada 
ao respecLivo CollecLor, sendo isento das custas os que pro
nu~verem execuções coutra devedores da Fazenda NacionaL 

:\Taneel do Naseimento Castro c Silva, Presidente 
Tribunal do Thesouro Publieo Nacional, tendo 

~:'c sente o otneio de 1 ~ de Jul!to ultimo, sob n. o [1 ~ 
OECTSÕF.S DF. :183i. ~~ :) 
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em que o Inspcctor da Thesouraria da Província do 
Rio do Rio Grande do Sul dú conta de haver respon
dido ao Collector do lUo Pardo que as despezas dos 
processos para a cobrança dos impostos a seu cargo 
devem ser feitas por conta da eommissão que lhe 
fôra arbitrada na fórma do Regulamento de 14 de 
Janeiro de 1832; em conformidade de deliberaçào 
tomada em sessão do Tribunal, de accordo com o 
parecer do Conselheiro I)rocurador Fiscal, confirma 
a decisào do dito Inspcclor, não obstante qualguer 
ponderação do Colleetor, que não veio junta ao ofiicio 
citado, posto que della faça menção; com declara
ção, porém, de que os Collectores encarregados de 
promover as execuções contra os devedores da Fa
zenda Nacional são isentos do pagamento de custas 
do mesmo modo que quacsquer outros Fiscaes, na 
fóri?a do q~w dispóe a Ordenação Li v. 1.0 Tit. 24 § 28, 
e L 1 v. 3. o TI t. G 1 e § 3. o 

Thesouro Publico Nacional em 21. do Outubro de 
18:5-l. 

Jlfanorl do ..._Vásci;iu'nto Cast?~o e Silva. 

N. 3G2.-FAZENDA.-KII24· DE ovTunno DE 183L 

Ao Thesouro c Thesour:n·ias Provinciaes compr,tc a jurisdicç·ão 
volnntaria, e aos .Tn!zes tel'l'iloriaes, a jmliciari:J. com recurso 
para ás H.ela<,.:ôcs. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Pu blieo Nacional, deliberou 
em sessão do Tribunal, do accordo com o parecer elo 
Conselheiro Procurador fiscal, que a dipos,iç.ão do 
art. ~H da Lei de 4 de Outubro ele 1831 não ·obsta á 
execução e cumprimento da Lei de 27 de Agosto de 
1830, art. 7. o; do Regulnmcnto de 7 de Outubro de 
183 11, art. ~ti); do~• du ::28 de~ Jnn(;iro de '! 832, r~rt. H ; 
de 13 de Marc.o do n1c::m1o anno, art. H ; du :iH cl1~ 
l\Iarço de ii8,J:J, art.. ·18; e de ou!ens, ern que se trm 
~ommettido ft ddinitiva deci:_;,~w c1c Tk•':rJuru r.; d~\S 



Thcsourat·ias Provinciaes ns redanutc.ües dos Collcc
tores das H.endas Nacionaes e dos co"t\ccla.dos ; por
que a citada Lei de i de Outubro, que organizou o 
Tribunal do Thesouro e as Thesourarias , confor
mando-se com o que está expresso no art. ~170 da 
Constituiçüo, a.ttribuio a este Tribunal e mais Repar
tições Fiscaes, com a denominação de- Jurisdicçiio 
voluntaria-, o que é relativo ao Contencioso admi
nistrativo, que d'anles era exercitado pelo Erario, e, 
na maior parte, pelo Trihunat do Conselho da Fazenda, 
na fórma da U~i de 22 de Dezembro de 1761, c vem a 
ser tudo o que veesa sobre a intelligencia. e cumvri
Incnto das Leis de Fazenda, uo qnc diz respeito are
ceita e despeza I!adonal, arre~a~açã<~ c co~llalrilidade 
das rendas publwas, sobre a !Iqutci-<H.;ao c U.JUStamento 
de contas do Thesouro Pubhco com os seus respon
saveis; e .sobre a fixação das respeclivas quotas de 
direitos e impostos, que devem satisfazer os contri
buintes e collcctados; c declarou pertencer aos 
Juizes territoriaes, com recurso parn ()s Relações, o 
Contencioso Judieiario comprehendido na especial 
denominação de- Jurisdicção contenciosa-, que 
d'antes era da privativa attribuiç~w do dito Tribunal 
do Conselho da Fazenda, e tinha por uni(~O ohjecto o 
proces~ar e decidir as execu~~õcs promovidas contra 
os devedores da Fazenda ~acionai compellidos a 
effectuar os pagamentos do que já se acha apurado e 
liquidado pelos meios administrativos. O que parti
cipa ao Inspector çla Thesouraria de .... para que 
fique na intelligencia de que, sendo de jurisdicção 
voluntaria, ou simptes1nente administrativa, a decisão 
definitiva do Thesouro c Thesourarias de Fazenda 
sobre os recursos dos Colleclores c collectados, para 
fixar a quota de quaesquer direitos ou contribuições, 
nào é fundada a duvida, constanle do seu officio de 
26 de Setembro ultimo, que veio incluído no do 
Presidente da mesma Provinda de 30 do referido 
mez S()b n.o 9·1. 

Thesouro Publico Nacional em 2~ de Outubro de 
4834. 

Jlanoel do Nascimento Cast'i'O e Silva. 
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N .. 363.-IMPERIO.-E~I 24 DE OUTVBRO DE 1~;::;:. 

Ordena que a remessa ao Thesouro Publico das cont:\·: t,s 
despezas a cargo da Inspecção das Obras Publicas seja ft'!'~~ 
por intermedio desta Repartição. 

Convindo, para a necessaria exactidão da cont<J
bilidade no Ministerio do Imnerio, que as pe~:,; :.; 
e estações por elle encarregadas de quaesquer dcs
pezas, em vez de enviarem directawente as :;u:1s 
contas documentadas ao The~ouro Publico, a::. r e., 
mettão áquella Reparticão, para se tomarem n . .; 
precisos apontamentos," e se lhes dar o competente 
destino: Manda a Regencia em Nome do Imperudor 
que Vm. assim o -pratique a respeito das Obras Pu· 
blicas a seu cargo, apresentand«J com cada uma th::~ 
ferias, que· devem vir em duplicata, os documentos 
que legalizarem a despeza aa antecedente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 24 de Outubro rk 
1834.-Antonio Pinto Chichorro da Garna.-Sr. :\la~ 
noel José de Oliveira. 

-No .mesmo sentido ás demais Repartições sujPtt:;s 
a este Ministerio. 

-···-

N. 36.L-MARINHA.-EM 25 DE OUTUBRO DE 1834, 

Determina que se abone ao 2.0 Tenente da Armada ~IanoC'i 
Ignacio Bricio os vencimentos de Commandante, durantr~ u 
tempo em que, como tal, servi o a bordo de uma canlloncin .. 

A Regencia em Nome do Imperador, Attendenú·~ 
ao que representou o 2.0 Tenente da Armada Manoel 
Ignacio Bt·icio, sobre cujo requerimento, que reverte. 
com os documentos annexos, Vm. informára em 
officio de 22 do corrente, Ha por bem, que ao sup 
plicante se abonem os vencimentos de commaÚ-· 
dante, durante o tempo em que, como tal, estt>\'f: 
a bordo de uma canhoneira, e que d'oru em cli{Jr•~~. 
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~ ;~ pratique o mesmo com outros e.m identicas cir·
t.•Jmstancias. O que participo a Vm. para sua intcl
Ugenoia e execução. 

Deús Guarde a Ym.-Paco em i5 de Outubro de 
1R34-. -Antéro José .F'erreira de Brito. -Sr. João 
José JJias Call)argo. 

N. if65'.--'MAR1NHA~-E:~I 21 DE OUTUBRO DE 1834. 

Dando providencias ácerca dos meninos brasileiros .orphãos, c 
desvalidos, t}Ue a bordo dos navios de guerra aprendem as 
vrimelr:;ts letras, e toda a obra de marinheiro. 

A Regencia em Nome do Imperador, Approvando 
u que em officio de 25 deste mez Vm. propuzera 
;·~(~erca dos meninos brasileiros, orphãos e desva
lidos, que se achão a bordo dos navios de guerra, 
para aprenderem as primeiras letras, e toda a obra 
de marinheiro, Ha por bem que, ernquanto durar 
'I menoridade daquelles indivtduos, não sejão elles 
contemplados nas lotações dos ditos navios; e que 
ontrosim, depois de instruidos nas primeiras letras, 
:.;;t~ lhes ministre, como aos Praticantes, as lições de 
f'ilotagem pratica, não devendo porém marcar-se
i hes o tempo , porque hão de servir; ser-lhes-ha 
lod.av:ia vedado desernbarcar'-sem .obter licença para 
isso~· e serão no caso ·de a~sim o fazerem, consi
e:lerados como desertores. O que participo a Ym. 
para~-ua intellig~ncia e expedição das convenientes 
ordens por ~sse Quartel General. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Outubro de 
4 83i.~Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 
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N. 3<36.-FAZENDA.- E}I 21 DE OUTUBRO DE 183L 

Nenhum empregado de Fazenda, dos comprehendidos no art. 41 
da Lei de 4 de Outubro de 1831, é isento do poulo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao 
officio do Inspector da Thesouraria da Província da 
Parahyba rlo Norte de 2 de Setembro proximo pas
sado n.o 45, pelo qual participa que, em confor
midade do art. 1 0'1 da lei de 4 de Outubro de 1831, 
n1andou incluir no ponto todos os empregados da 
Thesouraria, Repartrção do Sello , e Contabilidade 
milita~·, duvidando, porém, se, á face do art. 104 
da cilada lei, devnm ou nào ser sujeitos ao ponto 
o Thesourciro e Ofíicinl Maior da Secretaria, por 
isso que suas nomea~;ües siio sobye proposta do 
Inspect0f Geral: declara ao sobrechto Inspector da 
Theso'uraria que nenhum empregado de Fazenda, 
dos comprehendiclos no mencionado art. 1 0'1, é isento 
do ponto , devendo em cada Heparti~;ão haver um 
livro para. isso destinado, conforme no rnesmo se 
determina. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Outubro de 
4 834.-Jlfanoel do Nascim,ento Castro e Silva. 

N. 367.-JUSTIÇA. -E11 29 DE OUTUBRO DE 4834.. 

Dá instrucções p wa a arrecadação dos serviços dos africanos. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li, vendo não ter passado ainda no C.orp() 
legislativo medida alguma para a prompta ree"por .. 
tação dos africanos illicitamente introduzidos no 
Imperio, como havia solieitade o Governo Imperial, 
e como determina a Lei de 7 de Novembro de 1831 ; 
vendo crescer as dcspezas com os que forão de
positados na Casa de Correcção; considerando que 
uma grande park~ dessH despezt~, é improfícua por 
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ser feita com mulheres e crianças, que nenhum 
servico prestão nas obras da referida Casa, atten
dendÔ a outras considerações, como sejào 0 melhor 
tratamento e civilisação de taes africanos: Ordena 
que Vm., entendendo se com o Chefe de Policia, 
a quem ora se oflicía a respeito, fnça arrematar os 
servi~:-os daquelles africanos nlli d2positados que 
não forem precisos aos trabalhos da meneionada 
obra, seguindo em tudo nesta medida ás Instruc
ções, que acompanhão este Aviso, assignadas pelo 
Conselheiro Official Maior desta Secretaria de Estado, 
João Carneiro de Campos. 

Deus Guarde a Vm.- Pac,o em 29 de Outubro de 
1831-.- Aureliano ele 8ouz;.l e Oliveira Coutinho.
Sr. Juiz de Orphúos desta cidade. 

Instrueçi'•cs qu~ aeompanllào o A viso desta (lata. 

~ 1. o Separados os africanos que o Chefe de Po
licia, de intelligencia com a Commissão Inspectora 
das Obras da Casa de Correcção e com o respectivo 
Administrador, julgar necessarios para coadjuvarem 
os trabalhos da mesma obra, preferindo os que JÚ 
se achão aprendendo officios e tem mostrado màis 
amor ao trabalho, serão arrematados os serviços 
dos quo restarem de um c outro sexo com as con-
dições seguintes: _ 

1.a Que só os possao arrematar pessoas deste 1\fu
nicipio de reconhecida probidade e inteireza e só 
entre estas se clt~ prcfereneia a quem mais o1Ierecer 
por anno pelos serviços de taes africanos. 

2. 0 Que os arrematantes se sujeitarúõ nos termos 
da arrematação a entregnr os ditos africanos, logo 
que a Assembléa Geral decidir sobre a sua sorte, 
ou o Governo os tiver de reexportar, e a vestil-os 
e tratai-os com toda a humanidade, permi.Uindo 
que o Curador os visite mensalmente para verificar 
se, nesta parte, é cumprido o contractú. 

3.a Que as pessoa_s, qu~ arrematarem os serviços 
das mulheres, serao obngadas a lev:1r com cJJas 
algumas das crian~:as 0 a crlucal-o5 com todo o 
desvelo, _havcn(~O por Isso attr~11~~üo 3 que a paga 
dos SCfVJÇOS Sf'JD lH'Ste !'ClSn rn;1j~ SUíiYC :-l'1S ;q'f,~~ 
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matantes. O prudente arbítrio do Juiz. regulln\1 c:~w 
distribuição como julgar .mais conveniente f: ;1 hem 
da humanidade. . 

4. 8 Que, JaUecet)_dp;.algum des~es afr·icano~, :f\:;·~-
o arren1atante oprigâ,d{.).a dar parte immHdiatamcntt' 
ao Juiz de Paz respectivo para a inspecção do (~.H
daver na fôrma do Decreto de 4 2 de- Abril de ·f 8~t?. 
e ao Cura.dol'. p~rn a ella nssistir, :~p.r,esent:mdo o 
mesmo· auto aD Juiz da arrematação p~ra n verba 
competente. E~te Juizo.remetterá depois ao Chefe 
de Pnlicl~. para, ·(@r W,i.ixa Q.Q _Ljyro da .inspeGt.,:.J.o 
de taes africanos. · .. . j •• • _ 

5.• Que, aconteeendo fugir, d~yeyá o a,rrernatantü 
lag()_d~r,·.p~ú·te ao J;uiz_. de, Pat;.::qô seujlistt'id.o e 
ao Cheié- de Policiá para ·expédição das ordens ne
cessarias para· a sua captura; e não apparcc.endo 
será obrigado a justificar a fuga, e as diligenci<.1 c.: 

que empregou para a prisão do fugido. E por quanVJ 
nesta parte póde haver muito abuso, ilca mudo 
recommendaflo ao JuiZ'''a"..re-scolha das pessnns de. 
muita probidade e inteireza, a quem s6 penniUirú 
a arrematação, embora pessoas suspeitas ou de 
equivoca conducta offereção maiores quantias pelos 
serviços .. c;los, Vlj3Smos afriç~nos;. 

6.·- Que no·acto da entrega ao arrematante o Juiz, 
por interprete, !'ará co~hecer aos af.rican_os que: ~üo_ 
livres, e. que. va~ servir em componsa~ao ,do sus-
tento; vestu~rib .e·,ttataménto, e mediante mn mo-
tlice sala rio- ·que será arrecadado annualmente ne1o 
Curador que se lh~s nomear; depositado no e'c1fte 
do Juizo da arrematação, e servirá para ajuda du 
sua ret~xportação, · quando houver de se verUicar. 

§ 2.0 No acto da arretnatação, o Juiz fará enti'\}gar 
a::> africano em uma pequena lata, que lhe pél-· 
tierá _ao . -g~,SCf>ÇO uma earta declaratotlia . de que f; 

Jivre,:J~, a~ iiJ .. tl seus serviços ~o~arrematados ~~ 
F.~' .• indo na. mesma: carta, inscriptos os sig·nae:-; 
nOJne, ·sexo e idade presumível do africaNo.~ 

§ 3. o O Juiz nomeará um Curador, que será 
provado pelo Governo e terá a seu c~rgo.: .t. o 

calizar tudo quantQ fôr a . bem de .. ~es africancs. 
tanto daqua.Ues cujos ser:viço.s /~e--árr,(}B}awem, co·· 
1no dos que ficarem trabalhaudo nas obras publwa~;. 
propon~o ás autoridades competentes quanto j·_; !g-;t r 
convenwnte ao seu tratamento, e para que se ILe 
mantenha a sua liberd,ade .. ;,. 2, 0 arrecadar annu'J\
rnente o snlario que fôr estipulado, P fazer dr•li'~ 
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en;_;',~ga cam as escripturações necessarias ao Jyizo 
arrematação. Por este trabalho perceberá o Cu

rador uma commissão de dez por cento ~ quanto 
nrre.cadar. O luiz proverá sobre o modo d.e fazer 
H eseripturação com a clareza necessaria, e fis
í~ai.izará o Curador no desempenho de suas attri
t•Ui(~ões. 

~-~.o Concluída a arrematação, fará publicar pt~los 
J (h'naes quaes as pessoas que arrematál.'ão os ser
viços dos mesmos africanos , .Quantos !lrreAtatou 
cada pessoa, e os nomes, sexo, 1dade e stgnaes dos 
que cada individuo tiver arrematado. 

Secretaria de Estado dos _Ne$.ocios. da Jn~tiça em 
29 de Outubro de 483&..-Joao <Jarnezro de Campos . 

..... . 

N. 368.-GUERRA.- EM 29 DE OUTUBRO DE 1834. 

nech,ra que, sempt·e que se fiz,~•· communicação á Pagadoria 
Jas Tropas de promoção, ou passagem de qualquer Ofllcial 
da Província do Rio de .Janeiro para outras Províncias, e ppra 
o Corpo de Artilharia de Marinha, deverá alli passar-se a com-
1"~~,.-mte guia ao despachado. 

Fique Vm. na intelligencia, e mande estabelecer 
como regra, na Pagadoria das Tropas da Côrte, 
que, sempre que se lhe fizer communicação de pro
moçáo, ou passagem de qualquer Otlicial da Pro
vinda do Rio .de Janeiro para. as outras Provi.ncias 
t' para o Gorpo . de Artilharia de ~lar.inha • .deverá 
alh passar-se a competent,e guia ao despachado, logo 
·rue a peça. 

Deus; Guarde a Vm. -Paço em 29 de Outubro de 
183L -At1téro losé Ferreira de Brito.- Sr. José 
tie \"J.sconceltos Menezes de Drummond . 

..... 
líEt:lSÕES DE 1834. 
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N. 369 .-MARINHA.- EM 29 DE OUTUBRO DE 4 834. 

Determina qne o disposto na Portaria da Repartição da Guerra, 
de t7 de Abril do corrente anno, se faça .extensivo aos O:fti
ciaes da .Armada.t e Corpo de Artilharia de Marinha, a res
peito de suas rewrmas. 

. U~terminando a Regencia em Nome do Imperador 

.que o disposto na Portaria, que da Repartição da 
Guerra fôra d!ri~ida ao Conselho. Supr~mo Militar 
em 47 de Abril ao corrente anno, se faça extensivo 
aos Officiaes da Armada, e Corpo de Artilharia da 
Marinha, sobre não admittir mais requerimento al
gum ·para reforma, sem que venha munido de attes
tação de uma Junta de Saude , que reconheça a 
impossi~ilidade em que se ~chão os ~u.pplicantes 
de continuar no serviço; assim o partiCipo a Vm. 
para seu conhecimento e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Outubro de 
4834.-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. · 

N. 370.-JUSTIÇA.-EM 30 DE OUTUBRO DE 1834. 

-Declara que os Juizes de Paz .devem pedir aos Juizes de Di
reito os necessarios esclarecimentos para Q bom desemp. 1ho 
de suas attribuições. 

. Em resposta ao seu officio de 20 do corrente, em 
-que pede lhe declare-se ao Juiz Municipal compete 
-ou não conceder licença para uso de armas defesas 
, e formar processos aos que as trouxerem sem li
cenc;.a-; tenho a dizer-llie que sobre este e outros 
semelhantes objectos, deve Vm. dirigir-se ao Juiz 
de Direito dessa Comarça ao qual compete dar-lhe 
todos os esclarecimentos para o bom desempenho 
de suas attribuições, como é expresso no. art. 46 
§ 9.0 do .Codigo do Processo criminal, e na sua 
falta deve dirigir-se ao Governo da Provincia. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 30 de Outubro de 1834.-Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr. Juiz de Paz do 1.0 Districto 
de Guaratinguetá. -···· 
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N. 371 .-FAZENDA.- EM 3f DE OUTUBRO DE 1834. 

Ordena que os Inspectores das Thesourarias Provinciaes re
mettão aos Presidentes das Províncias no principio de cada 
mez uma certidão do ponto dos Empregados das Reparti-
ções da Fazenda. . 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente, 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ordena· 
que o Inspector. da Thesouraria da Província de .... 
remetta ao Presidente da mesma, no principio de 
cada mez, uma certidão do ponto de todos os em
pregados das diversas repartições publicas, do mez 
antecedente, indicando as faltas com causa ou sem 
ella. ,_ ,.• 

Thesouro. Publico Nacional em 3f de Outubro de 
'lfi34.-Manoel do Nasci1nento Castro e S-il'l)a. 

N. 372.-MARINHA .-CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO 
!IIILITAR DE 3,1 DE OUTUBRO DE 1834. 

1\'landa que a Resolução de 2 de Março de 1827 , em Consulta 
de 5 de Fevereiro do mesmo anno , seja extensiva aos Ofll
ciaes da Armada, e do Corpo da Artilharia da Marinha. 

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por 
Portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha de 15 deste mez e anno, que o Conselho 
Supremo Militar Consulte corn effeito, o que parecer 
sobre o requerimento junto de Felix Correa da Silva, 
1. o Tenente da Armada, em que pede se lhe pague 
o excesso do soldo de 2. o e 1. 11 Tenente, desde o 
dia 4 2 de Outubro de 1827, dia , em que se lhe 
mandou contar esta antiguidade pela Resolução de 
Consulta de 22 de Janeiro de 1833, até a data da 
sua promoção de 18 de Outubro de 1829. 

Ao Intendente da Marinha da Côrte, em Aviso da Se·· 
cretaria de Estado da Marinha, de f 5 de Março de f 826, 
Mandou Vossa Magestade Imperial declarar, sobre 
a pretenção do çapitão de Fragata Francisco de 
Assis Cabral e Te1ve, que, requerendo pagamento 
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do soltlo, por ter sido promovido, entrando ;u 
cala no lugar, que lhe pertencia por sua anHgut-· 
dade. que o Decreto de to de Ma1o de ~ 825 <-JUe o 
pt'omoveu. á este posto, lhe manda contar sümente 
a antiguidade, como lhe pertencia, e não O<~ res
pectivos vencimentos, em cujo caso se acha eorn
prehen4içlo o su.pplicante Felix Corrêa da Sil v P, que. 
sendo·i;•Ten~nte da .Armada, passou~ 1.0 T~:~r11nte 
pefa Reso1ução de 22 de Janeuo de 4833, ~l qual 
lhe conferio unicamente a sua antiguidade~ e não 
os vencimentos de soldo; nem consta a este Con
selho que o sobredito Aviso se deixa de observar, 
nem o ~upplicante declara o nome de algum dos 
Ofticiaes, qqe nas suas circumstancias tenlia obüdo 
os accresciDTtJS de soldo depois do dito Aviso: com
tudo, tendo o Conselho presente a Resoluçüo de ~ 
de Março de ~ Si7, em Consulta de 5 de Fevereiro 
do mesmo · anno, sobre igual pretenção, de 'jf;nawl 

. Rodrigues de Moura, Capitão âe Caçadores de ·1. ti 
linha, que Vossa Magestade Imperirl reso]vc:l mc.m" 
dar pagar o accrescimo· de ioldo, desde o dia em 
que lhe foi declarada a antiguidade, e fic.ar ern 
regra.-Parece ao Conselho que, á vista desta Jm
perial Determinação em favor dos Officiaes do E:".c r-· 
cito, é igualmente justo que, seja extensirJ .'1LJS 

Officiaes da Armada, e do Corpo da Arti1ha ri5l da 
Marinha, em identicas circumstancias. 

Rio de'saneiro, 27 de Outubro de 4831-.-Moreú··a.-
Almeida.-Brito . .;_Lima e Silva. 

A Regen.çia em Nome do Imperadur. 

€omo parece.-Paço em 34 de Outubro de 18~·P,. --= 

FRANCISCO DE LDIA E SILVA. 

JOÃO. BRAULIO MONIZ. 

A..nter{) 1~&8 lfqiá-~it~a ·i/& Brito. 
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N. 373 . ..;..GUERRA.-EM ~DE NOVEMBRO DE 183~. 

Ordena que o telegra}lho, logo que reconheça o Pa:qu~te, deve 
immediatamente participar ao Oftieial-Maior tla Secretaria 
dos Negoêios Estrangeiros. 

Na co~ormidade do que me rol requesitado pelo 
~linisterio dos Nego cios Estrangeiro~:, fiqúe Vm. 
na intelligencia de que, logo gue o telêgrapho tenha 
reconhecido o Paquete, devel-o-ha Vm. immediata
mente fazer constar ao Official-Maior da Secretrria 
do referido Ministerio para prevenir a demora na 
entrega da mala; dando Vm. o motivo por que o 
nào tem feito assim até agora, se para isso tinha 
ordem. ··· 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ,t de Novembro de 
H33~.-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. José 
Policarpo Pessoa de Andrade e Silva. 

N. 374.-PAZENDA.-E}I 5 DE NOVEMBRO DE 1834. 

Ordena que se não ~ague aos Deputados, Q'tie fôrem Empreiados 
das Repartições do Imperio e Fazenda, no intervallo das 
sessões legislativas, os ordenados dos seus empregos sem quç 
tennão exercieio. 

Mdnoél d{) Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, en1 c0n
sequencia do A viso do Ministro e Secretario de Es
t?do dos Negucios dolmperio de 24 ~e Outubro.pr9-
x1mo passado, ordena a T~sourar1a da ProVInCia 
de •.. ~ que se não pague no intervallo das sessões 
legislativas aos-Deputados, que forem Empregados 
1ja Repartição do Impel'io, os ordenados dos seus 
empregos, sem que tenhão exerc.icio ; e em confor
midade de deliberação tomada ern sessão do Tri
bunal que se pratique o mesmo com os Deputados 
Empregados da Repartição da Fazenda, ficando sus
pensa a disposição do art. 3. o da Ordem do 1. o de 
Outubro de 1832, até que a Assembléa Geral Legis .. 
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lativa resolva o que convier a tal respeito, e salvo 
aos interessados o seu direito quando lhes seja fa
voravel a resolução. O que participa ao Inspector da 
so~redita Thesouraria para sua intelligencia e cum
primento. 

Thesouro Publice Nacional em lJ de Novembro de 
,1834.-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

•••• I 

N. 375.-1\IARIHNA.-EM !J DE NOVEMBRO DE 1834. 

Dcclat·a que aos Officiaes reformados de Artilharia da Marinha 
senão deve abonar a gt·atificação addicional. 

Em r~sposta ao seu officio de hontem, á que acom
panhou a representação do f:ontador da Marinha 
sobre a duvida que se lhe offerece de abonar aos 
Officiaes do Corpo de Artilharia da Marinha, tanto 
reformados, como avulsos, que se achão em com
missões, a gratificação addicional concedida pela 
Lei do 1. 0 de Outubro do corrente anno; e bem assim, 
se os Officiaes do Exercito, addidos ao mesmo Corpo, 
tem ou não direito á semelhante gratificação, e por 
ondé lhes deve ser abonada , no caso affirmativo ; 
tenho de significar a Vm. que aos Officiaes refor
mados se não deve abonar aquella gratificação; que 
os avulsos serão deferidos por esta Secretaria de Es
tado á vista das Commissões em f)Ue se acharem; e 
que finalmente os addidos só poderão ser pagos pela 
Repartição da Guerra. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Novembro de 
1834,.-A ntéro José F errei r-a de Brito. -Sr. João José 
Dias Carmargo. 
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N.376.-MARINIIA.-EM 6 DE NOVEMBRO DE 1834. 

Aos Officiaes da Armada empregados em Conselho de Guerra 
não pertence gratificação alguma por tal serviço. 

Acerca da representação do Contador da Marinha, 
que acompanhou o seu officio de hontem, em que 
pede esclarecimentos sobre a gratificação dos Offi
ciaes ·empregados em Conselho de Guerra; tenho de 
significar a Vm., para sua intelligencia e governo, 
que aos Officiaes assim empregaâos lhe não per
tence gratificação alguma pelo serviço de C0nselho 
de Guerra. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Novembro de 
1834.-·Antéro .José Ferreira de Brito.-Sr·. João José 
Dias Camargo. 

-···· 
N. 377. MARINHA.-EM 7 DE NOVEMBRO DE 1834. 

::\Ianda abonar rações de marinheiros aos sentenciados, que 
daqui forem tt·ansportados aos seus destinos nos paquetes. 

Tendo-se na data ele hoje expedido a conveniente 
ordem ao Inspector do Arsenal da Marinha, para 
mandar abonar ·rações de marinheiros aos senten
ciados, qne daqui forem transportados aos seus des
tinos nos paquetes; assiln o cummunico a Vm. para 
sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Novembro de 
1834.-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. João José 
Dias Camargo. 

-. ..... 
N. 378.-FAZENDA.-EM 8 DE NOVEMBRO DE 4834. 

~landa incorporar á Receita Geral os impostos applicados ao 
novo Banco. 

Manoel do Nascilnento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nac.ional, deliberou 

. ordenar que nas Tlwsoural'ias das Provindas se in-
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corpo rem á Receita Geral, . na f'órma do art. 38 da U;f 
de 3 de Outubro do corrente anno sob n.o 40, os im .. 
postos que pela Lei de 8 de Outubro do anno rns
sado se. applicárão ao fundo do novo Banco. O nue 
o Inspector da Thesouraria da Província de .... cu~c\
prírá. 

Thesouro ·Publico Naei'Onal em. 8 -de 0Qtubro de 
.f 834 • .....-M-cmoel d<J Nascimento Castro e Silva . 

.... 
N. 379.-MARINHA.-El\1 8 DE NOVEMBRO DE 4834. 

Dá providencias e estabele.c~ a regra a respeito de enct:Pc:., 
mendas, e remessas de madeiras para consumo do Arsenal i i, 
Marinha desta Côrte. 

Determinando a Regencia em Nome do Imperador 
que desde já se encommendem para ahi as made'u·ns 
constantes da nota junta, q~e se fazem precisas para 
consumo do Arsenal da Marinha desta Côrte em um 
anno, e devem come'.{ar a ser para elle conduzirh.s 
no principio do anno que vet;n, que sejão da melhor 
qualidaà'é~e coU.c:wadas ém. um só· ponto, d'onde se 
hão de transportar para aqui, e que, estabelecida esta 
disposição corno regra, se entenda que no fim dn 
anno de 1835 só deve encommendar, e apromptar a 
remessa de 1836, e assim por diante, emquanto se não 
!llan~ar o C?Ontrario; previno disto a y. Ex. pan sua 
Intelhgencia e expedtção das convernentes ordens a 
este .tespeito, e d~ que a mes!Da R~8en~ia· muito .re
commenda est,e obJeCto áçg~:tderaçao de V. ~x:, I em. 
brando .que em Una lia ~bundancia de madetras. e 
que ellas podem ser conduzidas e depositadas t'm. 
Tamandare, a fim de ir alli uma embarcação rccf:~ 
bel-as. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 8 de Novembro de 1834.-Antéro José FePreira 
de Brito. -Sr. Presidente da Província de Pernmn
buco. 
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380.:~ MARINHA.- EM 1 o DE NOVEilBRO »E 1834 . 

. H;\ rrovidencias ácerca das embarcações de guer1'a , paquetes 
e transporte~, que tiverem de 5abir de qualquer porto. 

Faça Vip-·.~ co~s,:t&r, JW?r esse Qua!l~l Gene~al, a 
torlns os Cornnnntdantes dns embnrcaçoes de guerra, 
paquetes . e transportes que na vespera dtà.' sahida 
de qualquer porto de\"em dormir a bot'do todos bs 
individuos dos rdspecUvos navios; gue os paquetes, 
1m v espeta da partida ·ründearáõ no poço , o. 1nais 
proximo da barra que fôr pQssivel, e que todas as 
:!~nbarcações no dia de darem á vela, nã:o havendo 
(Ju.tnt_o~dem superior, .déveráõ suspender, logo que 
pnncqne a clare~r b dta. . 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 1 O de Novembro de 
.i g:H.- Antéro José Ferreira de Brito.~ Sr. l?ran
ciseo Bióiano de Castro.· 

\ .. 3St .--MARINHA.-- El\11 O ni :NovimBRO DE ~1834. 

hcd:H'a que nos generós qne se mandárão vender por inuleis, 
wü.J se tlcvem comprehender metacs, cabos, e outros objectos. 

Fique. Vm. najntelligencia de que rios g-eneros, 
quo em Aviso de23 de Setembre ultimo se mandárão 
,-t·.iHler, p:nr inuteis, e não ser jámais applicaveis ao 
~ervi~:.o dos Arsenaes; não se devem comprehender, 
rneucs, cabos,. e outros o:Pjectos, qúé, apezar de 
velhos, e parecerem de nenhuma utilidade, todavia 
poss;}o vir a ter alguma applicação em um Arsenal. 

Deus Guarde. a Vm.- Paço em .to de Novembra de 
18:H,.-AntéroJosé Ferreira de Brito.-Sr. João 
Jo:-·-ó Dias. Camarg·o. · 

..... 



l'í. :i82. -JUSTIÇA.- E~I 1~1 DE NOVE!tiBRO DE 1831, 

Dctennina que, emquanto o Corpo Legislativo não der ns con
venientes providencias, os Escrivães da Corüa e I•az.enda de!$,a 
Cidade continuem a escrever nos feitos. 

A Regencia etn Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li Manda l'emetter a V. S. a copia inclusa do 
Deereto tle 6 do corrente, pelo q nal, querendo a 
mesma Regencia remover os embaraços e eslorvosr 
que o Conselheiro Procurador da Corôa} Soberania e 
li'nzcnda Nacional representou resultar de acha
rem-se as causas perteneentes á Carôa e Fazenda, 
depois da publicn~uo do Codigo do Processo Cl'i
mina\ , distribuidas pelos vinte e dous Escrivães 
actualmente existentes nesta Côrtc, houve por l1em, 
cmquanto o Corpo Ieo·ü:datiro nüo der a tal respeito 
as convenientes providencins, que os Escrivães da 
Corôa e Fazenda desta Cidade continuem a escrever 
f:m todos os feitos relali vos a seus officios prl rali
vnmente, como se praticava anlcs da publica~.:üo do 
Codigo referido , e disposição provi5oria áccrca da 
admjnistra~;ão da jusH~:a dvil. 

Deus Guarde a V. S.- Pneo em H de Novembro 
de ~t8:Vf .. -Auí·eliano de Sozc:a e Olivei?'a Coutinlto.
~r. Prcsidcllte da Hclnc:.<lo do Hio de Janeiro. 

seee• 

N. 383.-l.MPERIO.-EM H DE NOVE:dilRO DE 1834. 

DNcrmina que cous:1 alguma se receba a bordo das embarca
t;ücs , que uão seja de .boa qualidade, e dá providencias ácerca 
do exame a que se deve proceucr uos gcncros que forem rece
bidos. 

Com quanto a Regencia em Nome do Imperador 
esteja bem certif1"ada dos seus serviços ~interesse 
pelo desempenhl'1 dos seus deveres, todavia nem por 
]sso mo julgo dispensndo ík r·xcitnr o seu cuidado9 
a iim de fazer com CílH~ o-1 ~~ec: ... c:rnpregados subnl
lerno~~ c1~mpri1o em t1H.ln as suas obrign~~ões, e com 
especinlidndc no qno toca ú üconomia da Fazenda 
Vublien, oL1,iccto eslJ, sobro que fixo a minha par
Ucular attcw:fio, nüo s(, para que se ponpe o CjlH! se 
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nu;k:-, e não haja esperdicio , como para que os 
g(~rvn'tJS comprados, sendo os de melhor qualidade, 
n:~o o sejão por mais. ~o _que se vende n_o qterca~o, 
e nem por tn'enos com av1dez de econümiaS mal en
tendidas, quando o genero é máo, e que nem de 
D.T~H·.a convtrá receber: comtudo, ainda ha\'endo 
;mui b()a fé nos encarregados das cmnpras, podem 
üwitas-yezes ser iBudid~s, ~-rece.lier:; genero máo 
'}'()r <iHO preço, . e o pBSSimo ·e inuhl pela hareteza. 
~Jou l ufúrfuhâo, cyns-muitos generos são distribuido-. 
aos r .i.lYi()Sjá «;êrremcpidos, e de pessima qualídade; 
n cp1u lesa a. nação, e desacredtta a Repartiç.ão, -e 
arruin;t.:a saúde das guarnições; e por todas estas 
1 arúe::~ teJ).ho determinado que cousa alguma se re
eetu_ "- bqrd:<l~as eflJp~rcaçõ0s, q,ue ,n,ão.i~eja d#. boa 
qtul1dade; que ~~Jao abertos os .barris de carne 
pelos tampos, e não pelos batoques, como se pra
tica~ hem examinado o azeit~, e mais liquidos , pois 
que tem apparecidq a bordo o doce misturado com o 
de peixe, a manteiga com graixa ou sebo; e o 
nwb ú proporção ; o que de modo algutn quer o 
Gor;:;rno , ainda mesmo _que taes generos fossem 
eomprados p~lo seu valor re~l. Difficultosa em preza 
St~ria descobrtr se houve ou nao abuso nestas transac
f:/)C::) · IJ1as eu .estou muito, psrsuadido do contra
rio: principalmente sendo pôr mim reconhecida a 
intclligencia dos empregados, Chefes das Repartições. 
o mesmo Governo n1uito confia dos seus conheci
nwn:os, e apoiará as· medidas que Vln. propuzer 
pm·a fl.!_~autelal', e punir severamente os abusos e dcs-
cn id G:;. j 

Deus :Guarde a Vm.-'- Paço em H de Novembro de 
~ S3:í. ~ Ar.ttér<l"'úif'<'flff:/.i11P'PfJira: de Brito~·.,_ Sr. João 
Josó Dias Canmrgo. 

.. ..... 
l'C '38;\.-IMPÉRIO.-EM H DENÓVE~ÍBRO DE ~183L 

Os JuizC's"de- Direito. devení receber os emolumento.s respectivos 
nela nlbrica ·dos Hvros das ·multas· impostas aos Jurados que 
hlHarcm ás ·sessões. · 

Sendo presente á Regencia o offieio da Camara Mu
n icip~:'! da Villa de Santa Anna de Maroim na data de 11 
ür• <;:~lembro do corrente nnno, em qur, po.de dPei;-;.f•n 



- 292. -

<la duvida alli suseitadn, - se ao Juiz d.c Direito da 
respectiva comarc.a comp~te a percepção de emolu~ 
mentos pela rubnca dos livros das multas impostas. 
nos Jurados por falta de comparecimento em suas 
sessões: a mestna Regenc1a Manda e.m Nome do Im"' 
pcrador, pela Secretaria de Estado dos Ne.gocios do 
Imperio, declarar-lhe que , devendo. ser o dito livro 
:rubricado pelo Juiz. de Direito, o qual não se achu 
privado por·leia\

8
0'uma de perceber taes emolumentos,. 

e que sendo a esp.eza desta rub.rica regulada pelo 
respectivo Regimento dos emolumentos'-, uma das. 
legaes que upprova o art. 7 ~· da Lei do·1. o de Outubro. 
de 1828, nenhuma obrigação tem o dito Juiz de a 
fazer gratuitamente. · 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Novcmln·o dr. 
~8TL- Antonio Pinto Chichor!'O da Gama . 

•• • , • .,..$ 

N. 38t>.-FAZENDA.-E.u H DE l'iOVEllllRO DE 183L, 

ná csclarcciroentos áccfca !la compctcncia sobre :-.rrcmatação, 
de contt·actos, e Administração das Fazendas Naci'onacs tle gado, 
e outras quaesquer de propriedade nacional~ 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidcnto 
do Tribunal do Thesouro Publieo Nacional, em con
i'ot·midade de deliberação tomada em sessão do Tri""' 
bunal, tendo presente o oftieio. do Presidente da 
Província do Puwhy de ~'1 de Fevereiro deste anno 
sob n.o 107,_ pedindo esc1arecimentos; 1. 0 a eargo 
de que Repurtição devem estar as Fazendas Na
cionaes de gado; 2. o por quem devem ser admit
tidos~ ou despedi_dos os vaqueiros,. ou cri_adores; 
:3. 0 se devem estes ser ou não provisionados; 4. 0 

quem lhes deve tomar..:· contas; c. 5.~ se devem o_s_ 
Inspectores ruraes pagar novos dtre~tos de seus ll
tulos ; e ultimamente se as arrematações de COH-
1raetos, quér de H.eceita, quér de Despeza Publica 
da Provinda devem ser apresentadas ao Conselho 
-para nppronu;:ão, na conformidade da Lei de ~· do 
üutnlH'u 1..lu 1 ~Jl , antes da eutrcgn. do ran~o ~tQ, 
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::.rrematantc, ou depois. de colebi'ado o contr-·acto: 
responde, quanto ao ·1. o quesito, que as fazendas na-
ionaes de gado, bom como quaesquer outras que 

pertenção á Fazenda Publica devem estar a cargo 
da Thesouraria da _Província, a quem eompcle ;J 
wlministração, arrecadaçi\o. contabilidade, e íis
,:alização de todas as rendas publicas ; quanto an 
'::;.o, que pela mesma Thesouraria, ou pelo Inspector 
, i.ella é que devem ser admittidos e despedidos o~ 
·,:aqueiros, ou criadores, com informação dos rcs
_pectivos Administradores das fazendas, lwstacd~.; 
para titulo as simples nomeações, que serão feit(l~· 
paru cmquanto bem. servirem; quanlo ao 3. 0

, que 
:;s contas dos vaqucH·os devem ser dadas aos Ad
~ninistradores das Fazendas. e depois revistas «>. 

,pprovadas na Thcsouraria nas que dorem os mcs 
:nos Administradores, quo serão responsavcis pela:-· 
t'altas, erros e omissões que houverem; quanlü 
;W L o, que os Administradores ou Inspectores da~ 
referidas fazendas deverúõ continuar a pagar o~ 
novos direitos pelos titulos dos seus prov-imento:-: 
,·omo até agora. 

E. pelo quo pertence a exeeu~ão do art. 5G da 
;·.itada Lei de 4 de Outubro, cumpre que as aJTc· 
mutações de contractos sejão submettidas á appro
vação do Pr-esidente em Conselho antes de ultima-" 
d.as, como n1ui expressa c claramente determina (J 

rnesmo artigo, isto é, quando na Thesourarin, depob 
~te corridos os respectivos pregões, se tiver rece
bido o ultimo lanco de que se lavrará termo assi 
gnado pelo. licitani~, m.os antes de sG dar por fe
d}ada a praçat e entregar-se o ramo para pode~ 
ter lugar o ulterior p.~ocedimentu conforme o men-· 
!.~.i o nado artigo , ultimando-se a arrematação , ou 
,q:movando-se. O que participa ao Jnspector da The · 
::.;ouraria da sobredita Provu1cia para sua intelli · 
gencia. 

Thesouro Publico Nacional em 14 de Novemhr~ 
.~e 183L-ll1anoel da Nascimento Cc~stro e Silt·(~. 

··-
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l'\. 33G.- liL\R[\liA.-E~I 112 DE l\OVE~IllRO DE 188L 

Determina que antes de se pôr em pl'aLica ns disposições 
dos Avisos de 2i de Marco, de H e 1(; de Abril de 1832, 
á cerca tla tomada de contas e desembarque dos Commissa
rios c Escl'ivãcs da Armada, se communiquc á e~ta Secreíal'ia 
de Estado. 

Ficando em inteiro vigor os Avisgs de 2~ de Março, 
de H e 16 de Abril de t8:J2, relativamente ao tomar 
contas, e desembarque dos Commissarios e Escri
vães respectivos: determina comtudo a Hegencia. 
em Nome do Imperador que, antes que se penhão 
em pratica as disposições daquclles Avisos, haja 
de se participar á esta Secretaria de Estado, a fim 
de se deliberar, pois que, cmno tem aconteci
do, póde occorrer circumstancia, por que conve
nha espaçar-se a sua execuç.ão. O que parlieipo 
a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paeo em 12 de Novembro de 
1834.- Antéro José Fc1·rêira de Brito.- Sr. João 

., José Dias Camargo. 

aeee• 

N. 387.- MARINHA.- El\1 12 DE NOVEMBRO DE 183L 

Declara aos Command:mtcs das embarcações da Armada, en
tradas de noite, a hora em que devem dár parte da sua 
chegada. 

TAndo-se observado que 3lgumns embarcncões 
da Armada, entradas ele noite, dão parte da~ sua 
chegada no dia seguinte pelas 1 O, 11 horas, e até 
pelas duas da tarde: cumpre que Vm. faça constar 
aos Commandantes respectivos que, entrando de 
noite, e podendo enYiar a parte até as oito horas, 
assim o pratiquem; e quando não, que o executem· 
logo pelas sms horas da manhã do dia seguinte. 
Outrosim que, tendo as ditas embarcações de sahir 
a barra, e que, por qualquer incidente, o não possão 
fazer á hora determinada, hajão os mesmos Com
mandafltes de o participar im1nediatamente ao Quar
tel General. 

Deus Guarde a Vm .-Paco em 12 de Novembro de 
18:31.-Aniéro .José Fcrrei'l:;a de Brito.-Sr. Fnmcisco 
llilJiano de Castro. 



Os lega:lus para se libertarem escravos são sujeitos ao scllo 
de herança. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presiden to 
do Tribunal do Thesouro ]Jublico Nacioncü, em 
sessão do Tribunal, de accordo com o voto do Con
selheiro Procurador J?iscal, conformtlndo-se com o 
parecee elo Procurador l<'iscal da Thesouraria da 
Província de Minas Gcraes, que veio acompanhado 
do oflicio do Inspector da mesma Thesouraria de 
16 de OutulJro ultimo, approrou o pt·ocedimento 
do dito Inspcctor, mandando que o Collector da Yilla 
de Araxá nüo fizesse a restituiefto mandada fazer 
pelo respectivo Juiz de Paz ela" quantia de 1'1 $830 
de sello de hernnça pelo legado deixado por José 
Vieira dos Santos para liberdade de um escravo ele 
uma sua filJw. 

l'hesouro Publico Naeionnl em 1 il de Novembro 
11.· 183L-..L'Ianocl do ;.Vascimcnto Castl·o c Silva. 

N. 38().- G UEHRA. - E~r 13 DE NOVEMBRO DE 183L 

O:; Officiaes da cxtinct:l 2.a I.inha, que vencem soldo, não sfio 
obl'igados a deixar suas casas c districlos. 

Illm. e Exm. Sr.- Constando á Rcgencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro li que em nl
gumns Províncias se tem mandado recolher ás capi
taes dellas, e unir ás classes elos Oillciaes avulsos 
de 1. a Linha os Officiaes propriamente da 2. a Linha 
cxtincta, que vencem soldo, qnnndo só ás sobreditas 
classes pertencem os propriamente ditos da 1. 3

, da 
qual igualmente o são os que desta se acluírilo en1 
serviço naquclla, conservando a sua antiguidade na 
1.a a que dcvião reverter; Determina, portanto, a 
mesma Regencia que vs referidos Officiacs do 2. a 

Jjnhn nflo sej~o ohrip:adns ll. deixar suns casns e dis-



Ji'iclos, visto quo cllcs não devem se4' incorporado~ 
ás mencionadas classes: o que tudo participo a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 13 de Novembro de 1 H3L- Anléro José Ferreira 
âc Brito.-- Sr. Presidente da I)rovincia de .•• ~ 

N. 390.- GUERRA-.... El\t 13 n~ NOVEhmuo DE 483!. 

Communica ao Com mandante das Armàs da Côrtc para providcn~ 
ciar o que se deve fazer qunndo houyct· siguul de cinbarcaçfto 
suspeita ou em perigo. · 

lllm. e Exm. Sr.-fendo-se estabelecido que na 
Ilha Rasa se arvore bandeira azul, logo que se reco
nheça qua~quer embar~a~;fio s~1speita, e .cumprindo 
que este sJgnal seja reeonhecldo pela fortaleza de 
S. João por um galhardete branco; e. que desta fot·
taleza se faça logo aviso ao Offieial de :Marinha en
caregado das barcas de soccorro piilra sahir a a prezar; 
eomo está disposto; o communico assim a V. Ex. 
para sen conhecimento, c a llm de expedir as neces• 
sarias ordens ao Commandante da sobredita forta
leza, que deverá fazer com qu~ aigurna sentinella 
esteja attenta para o reconhecimento do signal em 
questão, bem como mandatá, quando houver mn ... 
harcação em perigo, arvorar bandeira nacional a 
meio páo, e não galhardele branco para não con
fundir com outro signal. 

Por esta oecasião lembro a V. Ex, qlie convii'a 
-repetir as ordens ao Commandante da fortaleza de 
Santa Cruz, para dar attenção ao signâl da Rasa e 
communical-o ao telegrapho do Castello; fazendo .. 
se·lhe constar o que ora sG uetermina á fortaleza de 
S. João. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço ern 13 de Novembro 
de 1834.-Antét·o José Ferreira de Brito.- Sr.l\1a• 
noel da. Fonscea Lima c Silva. 
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N. 391.-GUERHA.-EM 13 DE NOVEMBRO DE 1834. 

ncclara que logo que o telegrapho de Santa Crnz faça si{$nal 
ele embarcação suspeita, mande-se immediatamente participar 
ao SecretaJio de Estado da Guerra e da Marinha. 

Fique Vm. na intelligencia de que Jogo que do te
legrapho de Santa Cruz se faça aviso de embarcação 
suspeita, e na fortaleza de S. João se ice galhardete 
branco, que corresponde ao mesmo aviso, deverá 
Vm. dar parte ao Secretario de Estado da Guerra 
e da Marinha, assim como· ao Quartel General; re
petindo as partes ás mesmas estações, sempre qu<t 
haja signal de embarcação de guerra e paquetes 
fóra da barra, depois de reconhecidas, e fazendo 
com que as partes das embarcações entradas não se 
demorem como até agora. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 13 de Novembro 
de f83L- Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. José 
Polycarpo Pessoa de Andrade e Silva. 

N. 392.-l\IA.Rl~HA.--EM 13 DE NOVEUBRO DE 183 i. 

Manda abonar 4$000 mensaes aos Cirurgiões, que, estando 
embarcados, servirem ao mesmo tempo de Beticarios. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo a Regencia em Nome 
do Imperador, pelo Aviso da cópia inclusa, datado 
de 27 de Junho ultimo, Mandado abonar a gratifica
ção de quatro mil réis mensaes aos Cirurgiões que, 
estando embarcados, servirem ao n1esmo tempo de 
Boticarios; c constando da r8presentação, tambcm 
junta por cópia, que ao Intendente dirigira o Contador 
da Marinha, perceber ainda a de dez mil réis o Ci
rurgião da fragataBahiana, estacionada nesse porto, 
Manoel Domingues Rarhoza; Determina a mPsma 
Hegeneia que r. Ex. expn('[J [IS ordPns llrf'.('SSnl'iils 

DECISÕES DF. 1R3~ 3S 



ao Intendente da Marinha dessa Província pam que 
faça cumprir o citado Avisot logo que este fôr re
cebido. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 43 de Novembro de 183L-Anth·o José Ferreir·a 
de Brito.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

-No n1esmo sentido aos Presidentes das outrns 
Províncias, nwnos a ultimll. parte. 

_ ... __ 

N. ~93.- FAZENDA.- E» ·H DE ~OVEliBRO DE 1R8L 

Manda qne os Empt'egados da Pagadoria das Trt>pas <la Pro
víncia do Rio Grande, extincta pelo Decreto de 7 de l\farço 
deste anno, perccbão os seus ordenados na conformidade da 
Lei de 24 de Outubro de 1832, depois de se mostrarem habi
litados nos termos de se lhes fazer assentamento. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade de deliberação tomada em sessão do 
Tribunal de accordo com o parecer do C::onselheiro 
Jlrocurador Fiscal sobre Aviso ela R~artieão da 
Guerra de 4 do corrente, responde ao mneio do Tns
pect.or da Thesouraria da Provincia do Hio Grande do 
Sul de 17 de Abril ultimo sob n.o 17, em additamento 
ú ordem do Thesouro n.o 90 de 30 de Outubro pro
ximo passado , que 0s Empregados da respectiva 
extincta Pagadoria das Tropas devem ser pagos de 
seus ordenados na conformidade do art. 33 da Lei 
de 24 de Outubro de 1832; 1nas é preciso que para 
isso elles se mostrem habilitados nos termos de se 
lhes fazer o assentamento á vista dos seus Titu los. 

Thesouro Publico Nacional em 4 4 de Novembro de 
S83!~:.- Afrr.noel do Nascirrwnto Casti'O e Sdca. 

""!181 . 
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\. ;31)4,. ~ .:\lA Hl~lL\. -- Ell 1 lJ DE NOVEmHW liK 1 8;H, 

Uet ~rmiua que se coutinucm a nomear os Oftlciaes Pilotos> n;t 
couformit.Ltdc do disposto na-Resolução de 10 de Feveteiro de 
17U8, tom~Hla sobre Consulta <lo Almit·antado de 9 do dito mcz 
e anno. 

Sendo do maior interesse ao serviço da Armada 
que se continuem a nomear os officiaes Pilotos, na 
conformidade da Resolução de 1 O de J.1'evereiro de 
1798, tomada sob Consulta do Almirantado de 9 do 
dito mez e anno: Determina a Regencia em Nome 
do Irqperador, que se observe o disposto na men
dona~a Resolução. O que participo a Vm. 

Paeo em H> de :'\ovcmbeo de 18:H.- Anlé;·o Jos(J 
Fcn:'eira de B;•ito.- Sr. Joün José Dias Carrwrgo. 

:\'. 3\J;).- MAlUNliA.- E)r 1 t) DE NOVDllHlO DE 18:H. 

Manda cxi~ir de .JoaiJuim do Rego Banos a apresentaçrw do 
documento que justifique a idade marcada para &bter a praça 
de Praticanle; não devendo taes requerimentos subir á Se
cretaria de Estado, sem que os pt·etendentes ajuntem o citado 
documento. 

• 
A' vista do requerimento, que reverte, de Joaquim 

do Rego Barros, cumpre que Vm. exija do mesmo a 
apresentação do documento que justifJque a idade 
marcada para oLter a praça de Praticante; ficando 
na intelligencia de que identicos requerimentos nào 
deveráõ subir á esta Secretaria de Estado sem que 
os pretendentes ajuntem o citado documento. 

Deus Guarde a Vm.- Paco ern ,15 (h~ Noven1:bro de 
183í.-- A·ntéí·o José FeiTêi;·a de B·rito.- Sr. Fran
~isco Dibiano de Castro. 
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:\, .)~ó.-1\L\lUt\HA .-EM ·11 DE NOVEMBHO DE 11 &34. 

:\lauda recommcndar aos Juizes de Paz o cumprimento do § 12 
da Lei de 15 de Outubro de 1827, ácerca das matas e flo
restas. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo-se nesta data exigido da 
Repartição da Justiça a expedi~<ão das mais positivas 
e terminantes ordens aos Juizes ele Paz dessa Pro
víncia, para que cnmprão exactamente o que lhe in
cumbe o§ 12 da Lei de 15 de Outubro de 1827, da sua 
ereação, ácerca das matas e flor0stas, visto constar, 
por Informações, que dentro de pouco temyp não 
existirá um páo de construcção, por isso que se fa
zem grandes derribadas, e tira-se muita madeirn, que 
por fim é queimada; previno disto mesmo a V. Ex. 
para sua intelligencia e governo; c de que convém 
pôr termo a semelhante destruição, e olhar attenta
mente para esse objecto de tanta transcendencia e 
utilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Novembro de 1834.-Antéro José Ferreira 
de Brito.-Sr. Presidente da Província do Rio Grande. 

- No ·mesmo sentido aos Presidentes das outras 
Províncias. 

N. 301. -GUEH.RA.- E~I 11 DE NOVEl\IBRO DE 1183i. 

Consulta do Conselho Supremo Militar sobre ser ou não appli
cavel aos Otficiaes reformados, e os de 2.a linha, o disposto 
no art. 3. 0 do Alvará de 23 de Abril de 1790. 

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por 
Portaria da Secretaria de Estado dos N egocios da 
Guerra de 15 de Outubro deste anno, que o Conselho 
Supremo Militar consulte com etTeito o que parecer 
sobre ser ou não applicavel aos Officiaes reformados, 
e aos de 2. a linha, o disposto no art. 3. o do Alvará de 
23 de Abril de 1790; po1s que suscitando-se duvida 
torna-se necossaria uma deliberação a respeito. 
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Competinuo 'ws Ofiiciaes Militares a reforma com 
vencimentos de soldos, e gozando das corresponden
tes graduações, na conformidade do Alvará de -1 G de 
Dezembro de 1790, pela impossibilidade de continua
rem no serviço; é obvio que os respectivos soldos 
lhes são conferidos para seus alimentos, como uma 
Tença ou l)ensão, obtida em remuneração de servi
ços; e por esta causa não devem set· privados delles 
por prisão, ou penas, em que sejão envolvidos os 
mesmos soldos; ou sua metade por crimes qu~ me
reção processar-se; mas cumpriráõ qualquer uutra 
sentença, nã9 obstante a respectiva g-raduação, a cuja 
perda poderao ser condemnados. 

A respeito, porém, dos Offieiaes effectivos de 2.a 
linha, como ao tempo de commetterem crimes, po
dem estar sem vencimentos de soldos, ou com elles, 
pelo exercicio de seus postos, ou por lhes ter sido 
declarQ.do em suas patentes; não pótle nà primeira 
h:fpothese ser envolvtda em suas penas a suppressão 
de soldos; mas deve na segunda hypothese ser-lhes 
supprimida a metade dos soldos que vencião, imme
diatamente que forem presos até a final sentença, e 
jámais ser-lhes restituída a metade retida ; assim 
como a continuação de algum abono, quando haja 
condemnação: e pelo que respeita aos Officiaes con
templados na ultima hypothese, deve-se observar 
:para com elles o mesmo· que está em regra para com 
os da 1.a linha. Assim, pois, parece ao Conselho que 
deve ser applicada aos sobreditos Officiaes a disposi~ 
ção do art. 3. 0 da Lei de 23 de Abril de 1790. 

Hio de Jnneiro, ·f7 de Novembro de 1831- .-ltfo
rcira.-Alnwida.-Bi·ilo.-Linw <l Sür.:t. 

RESOLUÇÃO. 

Con1o parece.-Paço, 25 de Novembro de 1B34. 

FHANCISCO DE LlillA E SILVA. 

JOÃO llRAULIO MONIZ. 

Antéro José Fer·reir·a de Brito. 

Cumpra-se e registee- se.- Rio de Janeiro, 12 de 
Dezembro de 183'1:. -Mm·eira.-Brito . 

••• • 
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N. 398.-FAZENDA.-E.M 18 DE NOVEMBRO DE 1834 .. 

Manda organizar !lesas de Diversas Rendas Nacionaes nas 
vmas do Rio Grande c S. José do Norte, na Província do 
Rio Grande. ·· 

Manoel ·do Nascimento Castro e Silva,. Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, resolveu 
em sessão do Tribunal,. em ampliação a ordem do 
Thesouro de 14 de Noveinbro de 1·833, que do 1. o de, 
Janeiro proximo futuro em diante,. se organizem as 
duas Mesas de Diversas Rendas Nacionaes das Villas 
do Rio Grande e S. José do Norte, segundo a tabella 
inclusa por cópia, ficando a de S. José do Norte sendo 
filial da do Rio Grande, e sujeita ao Administrador 
desta. O que o Inspector da Thesouraria daProvincia 
do Rio Grande do Sul cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Novembro d~e 
4 834. -]fanoel do Nascimento Castro e Sil't,a. 

Tabella para a organização das Mesas de Diversas Rendas 
das Villas do Rio Grande, e S. Jos6 do Norte, na Proviu• 
ela de S. Pedro. 

~ A~ministrador. 2 • (~)· .................. . 
4 AJudante ...... S •.•.................... 
4 Escrivão .....••.....•.................. 
1 Ajudante ....................•.......... 
2 Escripturarios a......... . ...........• 

Destes servindo de calculisla .......... . 
2 Amanuenses a ....................... . 
2 Conferentes a . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Gratificacão ........................... . 
Guardas." ............................. . 
Deste~ servindo de Agentes, gratifica~~ão. 
Porteiro (um guarda) ................. . 
Continuo (um dito) ................... . 

700~000 

600$00~ 
600$00~ 
500$000 
400$000 
100$000 
300$000 
400SOOO 
400$000 

i 
$ 

Secretaria do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional em 18 de Novembro de 1834.- João Maria 
Jacobina. 

:rt; o Administrador e Ajudante scnirúõ de Thcsourciro. 
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N. 399.-GUERRA.-E~I ~8 DE NOVEMBRO DE ~834. 

Dá providencia a respeito do signal que a Fortaleza de Santa 
Cruz deve fazer logo que a Ilha Rasa o fizer de embarcação 
suspeita. 

Illm. e Exm. Sr. -A' vista do que representára o 
Commandante da Fortaleza de S. João no officio que 
acompanhou o de V. Ex. de 17 do corrente; c~umpre 
gue V. Ex. expeça ordem ao Com mandante da Forta
leza de Santa Cruz, para que, logo que a Ilha Rasa 
fizer signal de embarcaç.ão suspeita, faça ellc içar 
galhardete branco no mastro da bandeira, para avisar 
a Fortaleza de S. João, onde com igual signnl se eor
respondcrá, e procederá a dar aviso ao Commandnnte 
das barcas. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 18 de Novembro 
de 1834.-Antéro José Fe1"reira de Brito.- Sr. Ma
noel da Fonseca Lima e Silva . 

• ••• • 

N. 400.-JUSTIÇA.-EJI 1 ~DE :'\OYK\IDP.O DE 183L 

neclara que o premio devido aos que <lerem noticia de pessoas 
importadas como escravos deve ser pag-o independente da dc
ducção da multa do art. !),o da Lei de 7 de Novembro de 1831. 

Illm. c Exm. Se.-Levei ao conhecimento da Regen
cia em ~oml! do Imperndor o Senhor Dom Pedro li o 
officio de V. Ex. datado de u. de Agosto passado, 
com o do Inspector interino da Thesourarw dessa 
Província, peâindo esclarecimentos sobre a execu
cão dos arts. 5. 0 e 8. 0 dn l.ei de 7 de Novembro de 
fs.'H, c a mesma Regencia me ordena responda a 
V. Ex., que o premio estabelecido aos indivíduos que 
derem noticia de pessoas imrwrtaclas como escravos, 
na conformidade dos referidos artigos, deverá ser 
pago pela Fazenda Publica, independente da deduc
ção da multa de que trata o art. 9. o, pelo meio que a 
Y. Ex. parecer mais juslo e legn1, 011 que a Assrm-
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hléa Legislativa dessa Província, a quem V. Ex. po
derá recorrer, houver de designar, como já no Aviso 
de 11 de Outubro passado se respondeu a V. Ex .. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacío do Rio de Janeiro 
em 49 de Novembro de 4834.-AurelianodeSouza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. PresiGlente da Província da 
Bahia. 

--
N. 4:01 . -JUSTIÇA. -·EM 19 DE NOVmmRO DE 1834-. 

Determina que scjão riscados todos os estrangeiros da ma
tricula da Guarda Nacitmal, e processados os que tenhão 
indevidamente usado das respcclivas insígnias. 

Manda a Regcncia em Nome do Imperador que 
Ym., na proxima reunião do Conselho de Qualifi
caçã_o dessa prcguezia, não só faça riscar da res
pectiVa matncula quaesqucr estrangeiros, que por. 
ventura ahi fossem qualificados Guardas Nacwnaes, 
como advirta ao mesmo Conselho que tenha todo 
o cuidado neste negocio, a fim ele que não sejão 
incompetentemente adrnittidos na Guarda Nacional 
indivíduos, que a ella não podem pertencer. Outro
sim ordena a mesma Hegencia que V1n. proceda 
na fórn1a do Codigo Criminal contra todo o estran
geiro, que indevidamente tem usado das iniignias 
e armas da Guarda Nacional. 

Deus Guarde a Ym. -Paço em 19 de Novembro 
de 1834.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
-Sr. Juiz de Paz do L o Districto do Sacramento 
da Côrle. 



No 40:2.- FAZE,IDA. -E){ 4 9 DE NOYE~IBIW DB i 8:H. 

D.eclai·a que a disposição do at·t. 97 do Regulamento das Al
fandcgas não comprehende as embarcações que vem da pesca. 

~Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publíco Nacional, mandtt 
declarar ú Thcsoururia da Província de ... que a dis
posiç.ào do art. 97 do Regulamento das Alfandegas, 
mandado cxecuUtl' por Decreto de 20 de Setembro ul
timo, que obriga a apresentação de manifestos para 
sercrn admittidâs á descarga as emharcaçôcs, nflo 
comprehendc as que vem da pesca; quando a seu 
bordo nflo tragi\o outra carga mais que o prodncto 
dclla. O que participa ao referido Inspcctor pnra 
sua intelligcncia c execução. 

Thesonr·o Publico Nacional em 19 de Norembro 
de 18a1-.-llíanoel do 1Vascim('nio Casf'i'n e Sihao 

Ordena qnr se participe ao Thesom·o o estado da circulação 
nas Províncias, e o agio nas diversas cspeeics circulantes. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ordcnn 
que o Inspeetor dn Thesouraria da Província de .... 
participe ao Thesouro em todas as occasiões qw~ 
se offerecercm o estado da circulação em gemi, 
e particnlnrrnentc o agio que fôr occon·endo entre 
as diversas especies circulantes; acompanhando 
sempre estas informações com o seu parecer ácerca 
de futuras alterações c causas que as podem pro
duzir; nüo omittinclo quaesquer outras circumstan· 
cias que se npresentern a scmelhnntc respeito o 

Thesouro Publieo Nacionnl em 19 de Novembro 
de HU.í o -J1lanocl do _1Vascimr~;do Castro (~ Si11:u. 
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N 4.04.- FAZENDA.- El\1 19 DE NOVE1iBRO DE ,1834. 

Onlena que todos os mezcs se participe ao 'fhesouro o estado 
do cambio sobre Londres, etc. 

Manoel do Nascimento Castro e Silvn, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deter
mina que o Inspector da Thesouraria da Província 
ela Ralna todos os n1ezes, ou o mnis amiudado que 
puder ser, participe ao Thesouro o estado do cnmbio 
para I.ondres, e do agio entre as differentes especies 
circulantes, acompanhando sempre estas informa
ções com o seu parecer ácerca de futuras alterações 
c causas que as podem produzir não omittindo 
quaesquer outras circumstancias, que se apresen
tem a semelhante respeito. O que o sobredito Ins
pector cumprirá pontualmente. 

Thcsouro Publico Nacional em 19 de Novembro 
de 1834.-Manoel do 1Vasc1>mento Castro e Silva. 

-Na mesma conformidade se expedirão ordens ás 
Thesourarias de Pernambuco, Maranhão, Parahybn, 
Alagôas e Pará. 

N. 40iL-FAZENDA.-E~I 20 DE NOVEMBRO DE •183ft.. 

Determina que os Thesour<iros <hs Thesomarias rubriquem 
os escriptos das Affandegas quando tenhão de ser descontados 
ou dados em pagamento. 

'Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ordena 
que os Thesoureiros das Thesourarias rubriquem 
os escriptos das Alfandegas quando tenhão de ser 
descontados ou dados ás partes em pagamento. 
O que participa ao Inspector da Thesouraria de .... 
para sua intelligencia e devida execução. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Novembro 
de ,1834 .-Jtfanoel do Nascir;.zento Castro e Silva. 
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N. i06.- MAHINIL\.- E:u 20 DE NOVEl\IBRO DE 1831. 

Approva a medida indicada pelo Contador para amortização 
do que de mais recebera o 2. 0 Tenente da Armada Joaquim 
José de Aguiar, quando embarcado na Corveta Santa Cruz, 
c que se acautelem par·a o futuro semelhantes alcant~es. 

Respondendo ao seu oflicio de hontem, a que 
acompanhou a representação do Contador da Ma
rinha ácerca do alcance em que se acha para com 
a lrazenda Publica o 2. 0 Tenente da Armada Joaquim 
José de Aguiar pelos soldos que indevidamente re
cebera em Pernambuco, quando embarcado na Cor
veta Santa Cr·uz, e para amortização do qual se 
declarou na guia passada pela respectiva Contadoria, 
dever proceder-se a desconto do meio soldo como 
já se praticára com o 1. 0 Tenente 'Vandenkolk; 
tenho de signifiear-lhe que, ficando approvada esta 
providencia, cumpre todavia que para o futuro se 
acautelem semelhantes aleanccs, c que não só sejão 
obrigados a indemnizar a Fazenda, mas ainda pu
llidos os que·ílzerem tacs abonos, c os que os rece
JJercm. Eu creio que esta duplicação de pagamentos, 
de que ultimamente apparecêrão tres exemplos, é 
por causa de sahirem daqui os indivíduos sem as 
competentes guias, ou de não as apresentarem nos 
lugares. para onde se destinão, sobre o que Vm. 
m~ informará. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 20 de Novembro de 
183,J..-Antéro José Fc'iTeira de Brito.-Sr. João 
José Dias Camargo. 

-.... 

N. 407.--FAZENDA.- E~I 22 DE NOVEl\lBRO DE 1834. 

Os ·Empregados das Repartições cxtinctas devem perceber os 
seus ordenados, quér estejão ou não addidos a qualquer Re
partição. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em J'es
posta ao offieio do Inspector da Thesouraria da Pro-
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víncía do Maranhão de ·I~ de Agosto ultimo n. o :J8? 
pelo qual pede esclarecimentos-se os Empregados, 
ainda mesmo vitalícios, pertencentes á Repartições 
extinctas, devem peeceber os sens ordenados quanrlo 
não queirão sujeitar-se a estar addidos a alguma 
Repat·tiç.ão, ou em commissão de serviç.o publico-, 
declara que os Officiaes de taes lleparti<~ões, a quem 
as Leis respectivas tem mantido no gozo dos orde
nados. que percebião sem expressa imposicào de 
algum onus ou necessidade de continuarem a prestar 
serviço, tem direito a perceberem actualmente os 
mesmos ordenados, ainda que não sirvão nem es
tejào addidos a qualquer Repartição, como aliás 
precisão e devem estar aquelles empregados de 
que trata o art. 95 da Lei de 4 de Outubro de 1831. 

Thcsoueo Publico Nacional em 22 dP Novnmbro 
lle 1831-.- 11/wwel dG 1Vascimc;do Castro e Silro . 

.N. !08.- FAZENDA.- E~I 22 DE ~0\'EMHHO HE 18;JL 

A f(Ualid.ade de cidadão brasileiro dos que não forem nascidos 
no Bra.sil não basta que seja demonstrada por simples jus
tilicação de testemunhas eu attestaçõcs. 

O Administrador da Mesa de Dircrsas Hcnoas desta 
Côrte flque na intelligencia, em resposta ao seu 
officio de 17 do corrente, de fiUC nilo deverá dar 
por demonstrada a qualidade de cidadão brasileiro, 
nos que não forem nascidos no Brasil, por simples 
justificações çle testemunhas, ou attcstações, sem 
<fUe tenlúio sido apresentadas c declaradas sufii
eientes no Tribunal do Thcsouro. 

Rio em 22 de Novembro de 183L - ~uanocl do 
.Nascimento Castro e Silva. 
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Ordena a suspensão do pagamento de ordenados accumulados 
contra a dis[losíção das Leis. 

O Tlwsoureiro dos ordenados desta JlroYincia rc
rnetta uma relação nominal das pessoas, que perce
bem ordenados accumulados f>Or diversos empregos 
e aposentadorias ; suspendendo entl'etanto o paga
mento daquelles que os perceberem contra o dis
posto na Lei de 2:2 de Dezembro de 1761, e outras 
em vigor. 

Rio de Janeiro em 22 Novembro de 1834-.-1\la
noel do Nascimento Castro c Silva. 

\ .. u 0.-\L\HL\IL\..- E~1 '21. DE ~on.:mmo DE 183L 

Só á Secretaria de Estado dos ~egocios da l\Iarinha compete 
mudar, desembarcar c licenciar aos Ollíciacs da Armada. 

Continuando a ser mudados, desembarcados e li
cenciados os Officiaes dos navios da Armada, sem 
ordem desta Secretaria de Estado, que muitas vezes 
ignora onde elles se achfw, pela facilidade de con
sentir-se que andem de umas para outras embar
eacões, em detrimento dn disciplina e boa ordem 
do" serviço militar, além du accrcscimo de despeza 
da l;'azcnda Publica, c não ohstante as mui repe
tidas oz·dcns em contrario; Determina a Hegencia 
em Nome do Imperador que Vm. faça constar, por 
esse Quartel General, a todos os Comrnandantes dos 
referidos navios, que só á mesma Secretaria de Es
tado eompete fazer tacs mudanças, e coneeder se
melhante~ l~cen~~ns; c que, quando aconteça adoecer 
algum Ofhcwl c desembarcar para tratar-se, sendo 
ua Curte, continúa a pertencer ao navio em que es
litYa, e para o qual tlevcrá rcgressar7 logo fJUC possa, 
Jlitu have11do ordem rmrn desemburcar; C CIU C]Ual
tJUCI' d;1~; Provindn" pr~ttic·;u·-~c-ha u mesmo; pnrt.'·m 
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no en~o de já não eslat· no porto a embarea~ão a que 
pertencia, seguirá pnra o lugar em que se achar; 
que o Commandantc que deixar de cumprir estas 
determinac.ões será punido mui severamente; e 
1inalmenteaque os Officiaes que abandonarem os seus 
navios, sem que a Secretaria, por onde são no
meados, o mande serã.o immed1atamente presos, 
e á e1les remetlidos por qualquer Official Comman
dant'J Superior, ou Autoridade que tomar conheci
mento de sua licença e passaporte. 

Deus Guarde a Vm .- Paço em '22 de Novembro de 
183-i .-Antéro José Ferreira de Brito.- Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

N. H 'I . JUSTI~:.\ .-E!\1 24 DE NüVE~lllHü DE 1834. 

Declara empt·cgo 1ega1 o da força pat·a executar IJUaJqucr sen
tença legitima. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regeneia em 
N orne do Imperador a qumxa de. I~nacio de Souza 
Vieira Lima contra os Juizes de Paz aessa Cidade, os 
!ladres Casimira Pereira de Souza e Thomaz Nogueira 
Picanço, que V. Ex. me enviou com o seu officio de 
u de Setembro ultimo, Manda a mesma Hegencia 
declarar a V. Ex. que os mesmos documentos juntos 
pelo supplicante tornão incontestavel a includeneia 
da sua queixa; porque tendo sido denuneíado de 
crimes de responsabilidade, commettido~ no em
prego de Juiz Municipal dessa Cidade, e sendo pro
nunciado por um dos Juizes Mnnieipaes della, que 
não deixa de ser competente por não ser do districto 
da actual residcncia do denunciado, a prisão que se 
fez á força, e até o arrombamento que se precisou 
para a e1fectuar, forão consequencias legaes dessa 
pronunda e da mal fundada. resisteneia que lhe 
opfJÔZ o supplicante ou furão procedimentos auto-
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r. ·tos pu os arts. 180 e 185 do Codigo do Processo 
triminal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 24. de Novembro de 18:34..-Aureliano de Souza 
e Olúxira Coutinho.- Sr. Presidente da Provincia 
do Pará. 

N . .U 2. -JUSTIÇA.- E~I 24 DE :XOVEliBRO DE 1834. 

Dec1ara que em regra as appellações cíveis devem ser inte1·postas 
per~nte os Juizes que proferirem as sentenças, e l'Csolve outras 
duvidas. 

A Regencia em Nome do Impe,rador, em solução 
ás duvidas propostas em seu offieio de 20 de Setem
bro ultimo, Manda declarar a Vm.: '1. 0 que as ap
pellações nas causas cíveis em regra devt.~ráõ ser 
interpostas perante os Juizes que proferirem as sen
tenças, o perante clles processados todos os preparos 
requeridos para a expedição das mesmas appella
ções, quando porém tiverem sido proferidas pelos 
Juizes de Direito e estes se não adiarem no Termo, 
serão entiio interpostas e preparadas as appellaçôes 
perante os Juizes l\Iunicipaes; 2. 0 que nem a dispo
sição provisoria ácerca da administração da Justiça 
civil, nem outra alguma l6gislação posterior ao De
creto de 20 de Setembro de 1829 tem alterado as dis
posições dos seus arts. 4. o e 5. 0 , e é sem duvida que, 
depois da nova organização Judiciaria os Juizes l\Iu
nicipues constituem as justiças ordinarias a quen1 
eumpre executar os termos de conciliação verifieados 
perante os Juizes de Paz na conformidade do referido 
Decreto; 3. o que as justificações necessarias para 
poder ordenar-se a citação por editos para qualquer 
cousa a propôr, ou já começada, competem aos 
Juizes Municipaes, nssím emquanto a inquiriç.ão das 
testemunhas, como emquanto ao julgamento; porque 
todas estas diligencias não tem ou·tra eonsiclera~;iio 
nem outro fim que não seja a ele preparatorios dos 
feitos, e por isso Pnenneg·nrlos nns rnfPridns JuizPs 
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pelo art. 8. o da Disposição Jlrovisoria; ~·.o que o8 
Juizes dos Orphãos, sendo incontestavelmente Auto-
ridades Judieiarias, não podem deixar de comprehen ... 
der-se na generalidade do disposto no art. 15G do 
Corligo do Processo Criminal, mas que no caso de 
ordenarem a prisão, se não tiverem officios proprios 
para a exeeutarem, a deverúõ requisitar nos respec
tivos Juizes de Paz ou l\Iunicipaes; G. 0

, finalmente, 
que no impedimento ou falta de alguns dos Escrivf1e~ 
do Juizo Municipal, aos Juizes l\Junicipaes compete 
providenciar a serventia nos termos da Lei do ~11 de 
Outubro do ·1827. Tendo sido assim resolvidas as suas 
duvidas, cumpre-me advertir a Vm. CJUe deveria ter 
recorrido ao respectivo Juiz de Direito, encarregado 
de ir.struil-o, CJUando careça, pelo art. 4G § 9. 0 do Co-. 
digo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio <le Janeiro 
em 24 de Novembro de 1~3L-AuíY'liano de Souza 
c Olü-cira Coutinho.- Sr. Juiz l\lunicipal da Villa 
do Hio Parclo, na Jlrovincia do Hio GrnndP <lo Snl. 

N. 413.-MARI~IIA.-E,I 24. DE :\OVEUBRO DE 18:34,. 

Crêa no Quartel General um livro, no qual se registre o dia, 
em que se colloca no estaleiro alguma embarcação, ou faz 
g-rande fabrico; qu:mdo cac ao ma1·; as qualidades das princi
pacs madeiras de sua constl'ucçào; e dá outras proYidencias 
a semelhante respeilo. 

Havendo sido conJcmnuda a não poder navegar a 
corveta Santa Cruz,' que não tem são um só páo, 
como consta da vestoria a que se mandou proceder, 
tendo ella feito uma unica viagem desta Capital para 
P~rnambuco, onde esteve estacionada perto de dous . 
annos; e não se podendo comprehender como um 
navio, construido de madciréls do Brasil, aturasse 
menos de tres annos, c em tão curto esparo de tempo 
fossem estas encontradas todas podres, ~umpre f]Ue 
Vm. informe em que estaleiro foi eonstruida a dita 
cor·vrtn, qunl o rOIJSl!'UciiH' e Offieinl enc:1rreg~Hlo da 
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con~trucç~o. da mesma, para se lhes. fazer sentir a 
sua ImperiCia e pouco zelo pelo serviço da Nação· 
ficando n& intelligencia de que nesse Quartel GeneraÍ 
deve existir um livro, no qual se registre o dia em 
que se colloca no estaleiro alguma embarcação, ou 
faz grande fabrico, quando cae ao mar, a qualidade 
das principaes rnadeiras de sua construcção, o nome 
do constructor e do Official encarregado de dirigir 
o trabalho, fazendo~se desde já no referido livro estas 
mesmas notas, que se puderem obter, a respeito de 
todos os outros navios da Armada; recommendando 
novamente a Vm. que não consinta empregar-se ma
deira verde e tle má qualidade, e que convém saber
se o tempo em que foi cortada, porquanto á falta 
deste cuidado deve attribuir-se haver a Nação des
pendi_do somma consideravel com a construcção da 
mencwnada corveta e de Qutr!ls embarcações. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 24 de Novembro de 
4 834.- Antéro .José Ferreira de Brito- Sr. Fran
cisco Bihiano de Castro. 

N. 414 .. -JUSTIÇA.-E~I 25 DE ~OVE)IBRO DE 1834. 

Declara que as sessües do .Jury devem terminar logo que n:lo 
haja processos, e resolve outras duvidas. 

A Regencia em Nome do ImQerador, em resposta 
ao officio de Vm. datado de 28 de Agosto passado, 
expondo as duvidas que lhe occorrem na execução 
do Codigo do Processo Criminal, Manda declarar
lhe: 4. 0 que, a vista do art. 323 do dito Codigo, as 
sessões do Jury devem terminar ... se logo que não 
hajão processos preparados, embora se não tenhão 
findado os quinze d1as marcados para as sessões; 
2. o que os depoimentos das testemunhas só devem 
ser escriptos, quando as par,tes assim o re_q11ererem, 
attento a que isso lhes podera ser necessarw, q~ando 
queirão intentar os seus recursos; 3. 0 que nao ha
vendo casa destinada para as sessões do mesmo 



Jury, e nem consistorios de igrejas, como deter-
mina o Codigo, nenhuma duvida haverá em lançar 
mão de alguma casa particular para ésse fim quando· 
nisso convenha o respectivo proprietario; 4. o que,. 
em conformidade do art. 3. 0 da let de H de Setembro 
de 1826, depois de intimada aos réos a sentença de 
pc11a ultima, deveráõ estes dentro d'e oito dias di
rigir a petição de Graça, e na falta della o Juiz de 
Direito que ·tiver presidido o Jury a cópia da sen
tença ao Poder Moderador, e só-, depois da decisão 
deste, dar execução á m-esma sentenca no caso de 
ter sido confirmada. Que em vista d'os arts. 39 e 
4.0 do Codigo do Proces-so, parece qüe a sentença 
de pena capital deve ser executada no lugar em que 
tiver sido sentenciado o réo, e em tal caso cumpre 
levantar-se forca, que deve:rá ser demolida logo depois 
da execução; a despe~a qpe fôr necessaria fazer-se 
de-ve!á ser por conta do~ !endim~ntos da Pro':incia, 
a CUJO Presidente deverao os Jmzes de Direito re
correr, e quanto a falta de algoz para executar a 
sentença de morte, que, não tendo o Codigo nada 
providenciado a tal respeito, eumprirá que os mesmos 
Juizes nomêem ou algum réo sentenciado a esta 
mesma pena, ou qualquer outro preso já sentenciado 
para dar execução a taes sentenças. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 
2!J de Novembro de 1834.-Attreliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr, Juiz de Direito da Contarei\! 
do Brejo. 

N. Hõ.-FAZENDA.-EM 26 DE NOVEMBRO DE 1834 .. 

Sobre a taxa do sello. 

O Inspector da Alfandega da Córte fique na intel
ligencia de que os bilhetes de despachos dessa 
Estação, que, pela tabelJa incorporada á Lei de 8 de 
Outubro de 1833 e art. 1 o das Instrucções de 14 de 
Novembro do mesmo anno, são sujeitos á taxa do 
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~e no~ ~_~,~"·"~·..::.õ pagar os que for~~1 es~riptos. en~ menos 
ue meta folha de papel 1 o reiS, ern mem ·folha 20 
réis, e em folha inteira 40 réis, por ser essa eo
brànça cont:orme con1 o espírito âa dita lei e Ins
t,rucçõ~s l porquanto consid~rando-se bilhete o que 
e escr1pto em meilos de meia folha de papel, como 
são Q.S. de loterias., o imposto ou . taxa deverá ser 
cobrado na proporção dada: . outro sim, que se não 
cqbre íneio por cento de expedi~p.te dos despachos 
de. generos de producs;ã~ btasileira ~xportados de 
umas para <>Utras ProvJncms do Impeno, que, pelos 
arts! 51 § ·1.0 da lei de H> de Novembro de 1831 e 
30 § 3.. o da de 8 de Outubro de 1833, são declarados 
livres de todas as imposições de qualquer deno-
rru.·n ... a._çã·o' .. -.·.·~!1.·1 ·.c.·u .. ja dis.'po. s. i.ção· ... e. st· ... ~.ig·u·a· .. lm .. e!l,te com; prehenQ!'da a tax.a do· sello.do pnpef, que_ so ~ev.era 
ser cobrada. dos .despachos, de que se pagao direitos 
á Fazenda Náeional. O que ass1m cumprirá do L o 

dé Janeiro proxímo vindouro, escusando o Oflicial 
eneé).r,regado ·.da eseripturàção dessa verba do sello, 
e. mandanâo que nos d~spachos os calculistas com
prehendão entre os outros direitos esse do ·sello. 

Rio de Ianeiro em 26 de Novembro de 183L~ 
· Ma'J't{){Jl do. Nascirnento· Castro e Silva. 

- Neste sentido .officiou-se a.Mesa de Diversas 
Rendas. 

N. 416.-FAZENDA.-EM 26 DE NOVE!YIBHO DE 1834. 

Rec,ommenda a ex.ecu~ão da Le{Qe 26: 9e ..Juflllo de i828&obre 
a 'inconipatibilittade ·dó sel'vfc»· de ·militares em empregos 
civis. 

Manoel do Nascimento. Castro e Silva, Presidente 
do ;Tribunal do Thesouro Publico Nacional, manda 
recommendar ás Thesourarias das P rovint:ias a exe
cuçao. da Circular de 26 de JUnho de 1828 sobre a 
incompatibilidade do serviço de militares em em
pregos civis na fórma do Decreto de 12 de Janeiro 
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de 1754, Avisos de 30 de Dezembro de 1790, 29 de 
Janeiro de 1791, e Decreto ele 25 de Junho ele 1804; 
devendo prestar-se todo o cuidado em que nãô 
subsistão accumulações de soldo com ordenados. 
O que o Inspector da Thesouraria de .... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional, 2H de Novembro de: 
1834.-Manoel do Nasci1nento CastTo c Sil,ca. · 

N. 417.-JUSTIÇA.-EM 28 DE NOVE~IBRO DE 183,í. 

Declara que os legados á menores de 21 nnnos não dão aos. 
Juizes de Orphãos competencia para fazer os inveutarios Cl 
resolve outras duvidas. ' 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedrc;> II Manda declarar a Vm., em solu~;ão as du
vidas que offereceu pelo seu officio de ~ de Julho 
passado: 1.0 que depois da Resolu~;ão de ~H de Ou-· 
tubro de 1831, que declarou terminada a menoridade 
aos vinte e um annos completos, não compete ao \ 
Juiz de Orphãos fazer os inventarios, em que não 
houver interessado menor dessa idade; 2. 0 que a 
deixa de legados a menores de vinte e um annos, 
não é motivo bastante para o mesmo Juiz se intro-
metter a fazer os inventarios entre os maiores, com
petindo-lhes sómente em taes circumstancias prever 
a arreeadação e a administração de taes legados~ 
quando os mesmos legatarios não tiverem pai; 3. 0 

linalmente que ainda depois da Lei de 3 de Novembr<i. 
de 1830 subsiste a Provedoria das Capellas e Resíduos 
com o seu respectivo Escrivão, que deverá ser pro-· 
vido nos termos da Lei de 11 de Outubro de 18'~7 e 
Resolução posterior do 1. o de Julho de '1830. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janp,ir·o em 
28 de Novembro de 1834.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho. -Sr. Juiz de Orphãos da Villa d e1 

Minas Novas na Província de Minas Geracs. 
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N. 4'18.-:FAZENDA.-EJI 28 DE NOYE:\Elltu DE ,18J.L 

Aanda publicar pela imprensa as transacções qne· se fizerem 
em letras para Londres para pagamenio da divida exierna. 

Manoel do Nascimento Castro e Silvn, Peesidcntc 
do Tribunal do Thesouro Publico Naeional, em con
formidade da delibera<~ão tomada em sessão do Tri
bunal, ordena que todas as vezes que pela Thesou
raria da Provincia da Bahia se flzerem remessas para 
Londres para pagamento ela nossa divida externa se 
publique pela imprensa a razão do cambio por que 
tiverem sido negociadas as letras, e os pre~~os de 
compra dos generos que se houverem de remetter, 
tudo na fórma do que dispô e o <H't. 4.15 da Lei de 1 G 
de Novembro de 18iH : o que participa ao Inspector 
da dita Thesouraria para sua devida execução, e de
vendo dar conta ao Thesouro de assim o haver 
cumprido. 

Thesouro Publico Nacional om 28 de Novembro 
de 1831.-.llianoel do Nascimento Castro c Silva. 

U 9 .-FAZENDA .-EM ~8 DE NOVE.l\1Bl\O DE 183L 

que nas Alfandegas se regule corno termo metllo do 
moiiJ portuguez 21 19f60 alqueires. 

1\Janoei do Nascimento Caslro e Silva, Presidenle 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ordenu 
que na medição do sal nas Alfandegas do Irnperio se 
regule como· termo medi o elo moi o pol'tuguez 211U/6o 
alqueires; não devendo entender-se, e menos exigir 
que o referido genero tenha uma dada quebra, ou 
sobra, e sim qüe o calculo dftve servir em todas 
as occasiões em que não tenha lugar a medif,;ão, 
ou havendo-a, apresente cit'cumstancias que justi
fiquem fundadas suspeitas de dólo nos manifestos, 
não se tendo em cons1deração pequenas dii~er·cn~~as, 
attenta a natureza do genoro: o que partiCipa ao 
Inspector da Thesouraria da Jlrovincia de .... para 
sua intelligencia e exeeução. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Novembro 
de 183L-i11anoel do Nascimento CasU·o c Silva, 
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N. HW.-FAZE~DA.-E~I 28 DE NOVEMBRO IJE H)34. 

J•rovirlcncia a respeito do que se deve fazer quaudo na Thesou~ 
raria, ou em qualquet· Uepartição Fiscal se apresente conlle~ 
cimentos ou eedulas falsas. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presiuente 
do Tribunal do Thesouro Publieo Nadonal, ordena 
que nas Thesourarias das Provincia8, e em quaes
quer das Repartições Fiscaes, quando se apresentem 
conhecimentos ou cedulas falsas ou falsificadas, se 
faça apprehensão por termo escripto por um em
pregado da Repartição, assignado pelo apresentante 
dos conhecimentos ou cedulas, e duas testemunhas, 
com todas as declarações relativas ao dia, hora c 
lugar da apresentação, a pessoa do apresentante e 
razões da suspeita da dita falsidade, ou fahüficat)io; 
o qual termo assim lavmdo deverá remettef'-se .i unta
mente com os conhecimentos ou cedulas, ao Juiz 
de Paz do districLo, indo o apreEentante em custodia 
para se proceder aos termos legaes da formação da 
culpa. q ql!e participa ao Inspec~or da Thesouraria 
da Provmc1a de .... para que assun o faça executar. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Novembro 
de 1B3L-Manoel do Nascinwnto Castro e Silva. 

N. 421.-JUSTl(:A.-EM 2n DE NOVEliBRO DE 1834. 

Hcsolve varias duvidas sobre os recursos dos despachos de 
pronuncia ou não pronuncia. 

Tendo Vm. pedido pelo seu oflleio de 7 do cor
rente esclarecimentos úcerca das duvidas, que lhe 
occorrern: 1. o se devia entender~se ern ambos os 
casos de pronuncia ou não pr·ontmcia os recursos 
para os Jur·ados, como determina o art. 297 do Cu
digo do Processo Cl'irninal; 2. 0 se os mesmos re
cursos em ambos os casos se devem regular pelo 
que determina o art. 296 com referencia aos éHts. 
2n3 e 294, de serem interpostos dentr·o de cinco dias, 
estando presen~es as pa~tes á publicação da sen
tença, ou depois de notificadas, e rr1esm.o est~nclo 
a~sentes, qu~ j"~Hem estar dentro dos refendos cmeo 
1..lws: se dee1d1ndo-se que tacs recursos podem ser 



interpostos fóra dos cinco dias, e estando os autos 
aíl'ectos ao Juiz de Paz da Cabeça do Termo, serâ 
permittido a este mandar tomar o termo de recurso, 
logo que as partes o requeirão para evitar gue sejão 
nvocados os mesmos autos para o Juiz da iormaçüo 
da culpa; 4 .. o se os mesmos recursos deveráõ subi e 
da mesma maneira (por antiguidade da pronuncia), 
que aquelles que no Jury vão receber sentença de 

lwonuncia, ou defjnitiva pela divergencia que tr1n 
wvido entre os Juizes de Direito a tal respeito ; 

tenho a declarar-lhe: ~,o que o haver recurso do 
despacho do Juiz de Paz, que não pronuncia é 
expresso no art.. 253 do Co digo do Processo Criminal; 
2. 0 que a natureza c fim ao recurso concedido pelo 
nrt. 294 já se tem mui exp1ieitamente declarado nos 
Avisos de 9 do Novembro de 1833 e 14 de Abril do 
corrente anno; 3.0 t]ue os recursos do art. 297 podem 
ser interpostos dentro do prazo declarado no art. 296; 
tendo lugar o admittir-se o juramento da noticia 
úquelles que não forem presentes á publicação das 
sentenças, nem dellas tiverão intimação por ser bem 
claro que a Lei não quiz que corresse o tempo aos 
que das decisões· não tiverem noticia; 4.0 que os 
referidos recursos poderão ser interpostos perante 
qualquer Juiz, que tenha os autos ao tempo da 
Hnerposição feita no termo legal, o qual 1he deverá 
dar o competente andamento; 5.0

, finalmente, que a 
disposição do art. 317 do Codigo do Processo deverá 
ser geral e indistinctamente observada a respeito 
do todos e quaesquer processos que estejão e1n 
termos de sere In decididos pelo Jury. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Novembro de 
1834..-Aureliano de Souza e Oliveira Qoutinho.
Sr. Juiz de Paz da Cabeça do Termo. 

N. 422.- GUERRA.-E.l\1 29 DE NOVEl\llJRO DE 1S34. 

Crt''a um Archivo 1\lilitar Departamental na Provincia da nahiai 
e dá providencias a respeito. 

Resolvendo a Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro II que nessa Província da Bahia se 
estabeleça um Arcllivo Militar Departamental, que 
jnr,lua a Provinria de Sergipe, delHixo da ctirecção 
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e inspecção de um Official do Corpo de Engenheiros; 
que dirija e faça executar não só os trabalhos que 
o Governo tenha de encarregar-lhe~ como mesmo os 
que n Presidente da Provincia possa exigir como ne
cessarios; Houve por bem Determinar que seja Vm. 
encanegado de taes commissões, para cujo desem..: 
penho terá Vm. ell'fvista os seguintes· artigos: 1.0 

crear um Archívo· :Militar Departamental.pal'a guarda 
de todos os instrum-entos: O'eodesicos e de ubserva
ç·üo, e para deposito de todns as prantas,··memorias 
e cartas, que por qualquer modo pertenÇão ás Pio-
vincias da Bahia eSergipe;'êe no <Juál·se tirem as 

. copias que tem- dé' ser enviadas· ao Archivo· Central 
• da Córte. 'Para o es-tabt"lecimento deste Archivo o 

Presidente da Provincia, na conformidade das 6Pdens 
que hoje se lhe expedem, designará de algum· dos 
edifieios nácionae~ pelo lllen?s duas salas com dnus 
quartos--~ ~dl'rá·faier,·dsa:rrénjos·interióres:e uten
silios nedessar:ios ; fará coinp=rar, por conta da Re:. 
partição dá. Guerra, na Europa, o&J. instrurnentos 
precisos, e crearáumGuarda d:o'Archivo, ;que 'p'O'der:í 
ser um Official inferior reformado~ vencendO uma 
grati:ficacão, que não exceda, incluindo todos osven · 
cime:a~os militares, de duzentosqnil Féis· annuae:~ ~ 
2.0 levantar a Carta Geral da Prtwincia, principiDnrh 
logo pela união de todas: as plantas topogra{)hir·n~ 
quei se fôr_aboo~o, . ..q:uér.":~e;i!lo trabalhos j~ feitos. 
que mereçao credito, quér seJao novos, aos quac .. ') s1; 
mande proceder para correcção de alguns, ou para 
união de uns ~om outros, corrigindo-se tudo pr!n~ 
observações astronomicas, que se forem faz,~ndo, 
ou por algumas trianguladas em grande. Esta Carta 
deverá ser acompanhada: ~.o. das plantas topogra
phicas da Capital da Provincia, de todas as villas, 
lugar~s .e·:fregue.zias.da Proviucià1 para-:o que o Rre
sidente deUa. expedirá o·rden·s· aos Par~<?hos, Juizes 
de Paz e Ptestdentes das (;amaras Mun1mpaes, a fim 
de franquearem aos Officiaes ·Engenheiros todos os 
livros e .listas, que pos~ão. dar algurn,a luz :sobre 
quàlquer dos ramos da estátistica ; 2.• . da indicação 
de.quaesquer projectos. sohre}RllJ'jjlbor direcção ·e 
conservação das estr.aàás, para que, estas sejão suc
cessivas e transitavei~ A toda hora ,dQ. ~Ha e da noit.e, 
aRezár dos rios·e pantanos qlie.ténb:ãdd;e-atravessar, 
e bem assim sobre· a reunião dos tios jã navegaveis 
uns com outros por meio de canaes ;' 3. o da indi
cação de outros trahnlhos uteis. 
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Tendo apresentado a Vm. as bases dos ohjectos 
de maior interesse para o Governo, passarei ao de
talhe do serviço . do Archivo. Ficão debaixo das suas 
ordens, como chefe desse d~partamento militar geo
grapho, todos es Ofiiciaes Engenheiros existentes na 
Província, e que como taes estejão empregados, não 
podendo alguma autoridade da Província dispôr 
flel_les sem que ~~:ia por intermedio do chefe; e nem 
eUes poderão dar conta de seus trabalhos senão ao 
chefe, e com permissão deste o darão á.quella auto
ridade que tiver exigido delles algum trabalho, 
quando o mesmo chefe não julgue a proposito juntar 
o seu parecer. E quando aconteça que o Governo 
f.cnt.ral ordene algumas commissões em occasião • 
nn que as autoridades da Provincià possão exigir 
mür,)s trabalhos., estes de modo algum perturharáõ 
:vmelles. · 

·A, discrição do chefe fica pertencendo a distri
haiçáo dos trabalhos, par~ gue s~ possão successiva
mente d~sempenhar as dthgenc1as qne occorrerem, 
sp~~:undo o gráo de urgenci~ que delles houver. 

Deus Guarde a Vm .-·Palacio do Rió de Janeiro em. 
~·1 tk Novembro de 1834..- Antéro José Ji'erreiy·a 
'-~e lh·ito.- Sr. José Eloy Pessoa da Silva. 

N /._S;3.- JUSTIÇA.- E11 O '1. o DE DEZETiiBRO DE 4 831-. 

ne:crmina que continue a Legião da Guarda Nacional da 
Villa de Meia PonLe, em Goyaz. 

Illm. e Exm. Sr. -Em solução á duvida por 
V. Ex. proposta no officio n.o 42, que me dit'igio em 
4 4 -de Outubro ultimo, tenho a responder que a Le
gião da Guarda Nacional da Villa de Meia Ponte. deve 
continuar como foi creada, embora fosse depois 
elevada á Vi lia o Arraial de Jaguará, que fazia parte 
do distrieto da referida Legião, attento o disposto 
no art. 50 da Lei de 4 8 de Agosto de ~ 831. 

Deus Guarde a v. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
ém o f •0 de Dezembro de 1834.-Aur-eliano de Souza 
e Oliveira Coutinho. -Sr. Prcsiden te da Província 
de- Goyaz. 

011-
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:\l:Wtla suspt'niler a gratificação de mais meio soldo abonada 
aos recrutas que se tem cn;;ajado, depois de Junho de 1832. 

lllrn. e Exm. Sr.-Constnnc1o ú Regene1a em Nome 
do Irnperndor o Senhor Dom Pedro li que nessa 
Jlrovincia da Bahia se tem engajado recrutas para 
o Exercito, com tnais meio soldo de gra~iHcação, 
depois de Junho de 18:32, em consequenc1a do art. 
D. 0 da Lei de 2·í de Nove~nbro de 1S30, que sô devia 
reg-'nlar n flxa~~i'ío da força do terra no nnno ílnnn
ceit·o de ~t83i a 182.2; Ha por bem determinar, tendo 
;,:ütt.m~~üu aos pareeeres inelusos do Conselho Su
pl'emo l\Jllitar, do Conselheiro PL'oeurador da Corôn, 
Soberania c Fazenda Nacional, c do Commandante 
d<ls Armas da Côrtc, quo se suspcndão taes grati
íieações, ~em justo fundamento t~w l'cad.as _ás praças, 
que depois de Junho de ·18.'H tiverem s1do enga
jàdas como voluntari;Js; não havendo uma outra 
Província em que se désse tão lata interpretação 
á Lei. O que participo á V. Ex. para seu conhc
cimeu to e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em o t.o de Dezembro de 1834.-.A.nté)'O José Fe'~'
í'eirY~ de fl,·ito.- Sr. Presidente da Provineia l"~ 
U;Jitin. 

--
N. 4.;25.- 1":\ZE~DA.-E~l t> DE DEZmiBRO DE 1834. 

• 
Os lA)ntes dos <":u1'SOS Juridicos que regerem mais de uma Ca-

ddt·a tem direito a perceber o o1·deuado das que effcctimenle 
regerem. 

1\Ianocl do Xascirncnto Castro e Silva, Presidente 
(to Tribunal do Thesouro Publico Naeional, em con
fonnidaclc de delih~rar:iio tomada em sessão do 
Tribunal sobre o Aviso ·'da Secretaria de Estado dos 
Neg·ocios do Imperio de 28 de Novembro ultimo, 
ordena que na Thesouraria da Pro,':iacin. de S. Paulo 
s8 1ngul" ao Lent:~ do r.ur:So Juridico da mesma 
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l'r?Yinda, o Dr. Manoel Jo.aquim do A.maral (}nrg~~)~ 
alem do ordenado da Cadcn·a, de que e propnettlrW, 
a da segunda do segundo anno, dut'antc o tempo 
que a tiver regido, c continuar a reger: o que u 
respectivo Inspector· cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Dezembro de 
.j 83~i.-... ~fanoel do ..:.Vascimento Castro e Sitca, 

N. 426.-FAZE~DA.-Eli t> tE DEZE)IfiUO DE 183L 

Explica como deve ter lugar :t cobrança do imposto solJre 
lojas ue marcencria. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presid·cnto 
do Tribunal do Thesom·o I)ublieo Naeion~l, tendo 
presente o ofilcio de 8 de Outubro ultimo, em que 
o Inspector da Thesouraria do Rio Grande do Sul 
expõe a duvida que oceorre ao Collector da Villa 
de S. Francisco de Paula a respeito de serem as 
lojas de marceneiro ,comprehendidas na disposição 
do art. 2. 0 do Alvara de 20 de Outubro de 18,12 
par a $C proceder ao lançamento e cobrança do im
posto annual de 12$800; em conformidade de deli
beração tomada em_ sessüo do Tribunal responde 
ao dito Inspector que, na fórma. do citado Alvará, 
se deve arrecadat· o dito imposto das lojas onde se 
venderem obras de marcenaria. -0 que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Dezembro de 
~ 83~.-.l~1anocl do Nascúnento Castro e Silca. 

N. 4~7.-FAZENDA.-E~r 6 DE DEZEl\IBRO DE '1834. 

l\landa executm· o Decreto da 23 do corrente. 

'Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional , para 
execução do Decreto de vinte cinco do corrente, 
o r dqnc.\ se observe o seguinte: 

s') 
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Ut•guhuucnto da Rcccb{~do•·ia, c "\d .niuish·açào lias Rcn• 
das Internas do Mu•1icipio do IUo de .Janch·o. 

Art. 1.o A Recebedoría e Auminist.rae5o das Ren
das Internas do Município do Rio de "'Janeiro scrú 
immediatamento subordinada ao Tribunat do The
souro Publico Nacional, c arrecadará as t;cguinles 
Hcndas: 

~ 1. o Solto das heranças, e legados. 
~~ 2. o SeU o elas mereêz. 
~ 3. 0 Novos direitos. 
~ 4. 0 Direitos velhos. 
~ 5.0 Direito ela Chancellaria das obras militares. 
§ 6. o J o ias da Imperial Ordem do Cruzeiro. s 7.0 Tres quartos das tenças dos habltos das ditas 

ordens . 
.. ~ 8. 0 Emolumentos das profissões dos mesmos. 

§ 9. 0 Donativos e terças partes dos ofiicios de jus-
ti~:a e fazenda. 

§ 1 O. Dizima da Chancellaria. 
§ 11. Matricula da Escola de Medicina. 
~ 12. Emolumentos da Secretaria de Policia . 

. § 13. Emolumentos do Tribunal Supremo de Jus-
tl~~a. 

~ 1.1. Meio soldo das patentes militares. 
§ 15. Decima dos predios urbanos. 
§ 16. Producto dos bens dos defuntos c au-

s~tntes. 

§ 17. Producto dos bens do evento. 
§ 18. Quatro por cento da reforma de apolices. 
M ,f 9. Imposto das casas de leilão, e de modas. 
~ 20. Imposto de cinco réis de carne. 
§ 21. Subsidio titterario da dita. 
~ 2~. Portagem das barreiras do municjpio. 
§ 23. Vinte por cento do consumo de aguardente 

fóra dos limites da Cidade. 
~ 2~·. Siza dos bens de raiz. 
~ 25. Meia siza dos escravos. 
~ 26. Rendimento dos proprios nacionacs. 
~ 27. Laudemios. · 
~ 28. Collccta dos Iazaros. 
~ 2<J. Cobnu11.~a ela divida acll v a do rnurücivio, 



s ao. Dcci ma dos prcdios urbanos, situndos den
tl'o de uma legua além da dernarcn~ilo da Cidade do 
Hio de Janeiro. ·' 

§ 3~1. Segunda decima urbana das corporações de 
müo morta. 

~ 32. Direitos de Chancellaria das corporações de 
mão morta, pela dispensa que lhes concedeu o Dt
crcto de 16 de Setembro de 1817. 

§ 33. Producto da alicna(.~ão das Capellas Yagas. s 3i. Premio dos dcpositos publicas. 

RE~DAS APPLICADAS AO NOVO DAXCO. 

~ 35. Sello do papel. 
§ 36. Imposto sobre lojas, botequins, c talJernas, 

denominado do nanco. 
~ 37. Imposto sobre carruagens e seges, dito. 
§. 38. Imposto sobre barcos de navegação do in

tenor. 
§ 39. Taxa dos escravos. 
Art. 2. 0 A Recebedoria, e Administra~ão serJ. com-

postn dos seguintes empregados: 
1 Administrador. 
1 Escrivão. 
1 Thesoureiro. 
1 :Fiel do dito. 
Os Escripturarios, c Amanuenses que forem ne-

cessarios. 
1 Agente. 
1 Porteiro. 
1 Sellador. 
1 Correio. 
Art. 3.0 Estes Empregados serão por ora tirados 

das Repartições de Fazenda existentes, e d'entre os 
de Repartições extinctas. . _ . 

Art. 4,. 0 Os· Collectores e Escr1vae~ da decuna ur
bana do districto da Cidade, fazem })arte desta Admi
nistração, e ficão a ella subordinaâos. 

Art.· õ. e Todos estes Empregados continuaráõ a 
perceber os vencimentos que tiverem pelos em
pregos que exercião, além de alguma gratificação 
eorrespondente ao trabalho, c responsabilidade que 
lhe::; acerescer. 
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Al'l ü.n E' cxteusin1 nos Empregado:-; desta Heen
JJ,~doriu c Administraç~w, a disposiçào do Decreto 
de 17 de Novembro do corrente anno. 

Art. 7. 0 Pelo que pertf::nce ás attribuições, incum
bcncias , c obrígações geraes do Administrador, 
como Chefe da Casa, c dos mais empregados della, 
e ú substitnição de uns pelos outros, no caso de im
pedimento, observar-se-ha o Regulamento de 26 de 
:Mareo ele 1833. 

Ar"t. 8. 0 A Co\lectoria das carnes verdes da Cidade, 
e as deste, c outros impostos de fóra della, mas 
pertencentes no Munieipio, ficão subordinadas á Ad
nlinistração, do mesmo modo que ora o estão á The
souraria da Província. 

Art. ~.o Os Collectore~ da doei ma urbana do dis
tricto desta Cidade com seus Escrivães, depois que 
tiverem feito os l.ançame_ntos dos impostos, cuja co
hranca lhes está meumb1dn, os quaes deveráõ ter
nünar dentro doprazo de dous até trcs mezes, iriio 
todos os dias a Administração, e abi farão a dita 
arrecadação. Findo o expediente de cada dia, entre
garáõ ao Thesourciro da Administração tudo o que 
ncllc houverem arrecadado, cessando desde logo a. 
cobranca por meio de Agentes. 

Art. (o. Aquelles Collectores, porém, cujas Collec
torias comprehendercm parte do districto da Cidade, 
c parte de fóra, poderão ter Agentes seus, debaixo 
de sua responsabilidade, para fazerem a arrecadação 
fóra da Cidade, c o quo estes assim arrecadrem será 
pelos Collectores entregue diariamente ao Thesou
rciro com o que elles arrecadarem. 

Art. 11. Os outros Collectores do Município, n1as 
de fóra da Cidade, farão as suas entregas na Admi
nistrar,,/w, nos primeiros oito dias uteis de cada mez, 
de tudo o que houverem arrecadado no mez ante-
cedente. . 

Art. 12. O Colleclor dos Impostos de carne verde 
desta Cidade entregará no primeiro dia util de cada 
semana o rendimento da antecedente. 

Art. 13. O sello do papel será arrecadado directa
mente das partes pelo Fieldo Thesoureiro da Adminis
tração, e entregue a este no fim do expediente do dia. 

Àrt. 14. As. outras Repartições , Collectores ou 
Recebedores, que arrecadão impostos, direitos e 
emolumentos, que pelo art. 1. 0 ficão pertencendo a 
esta Adiministração, farão as entregas nos prazos em 
fJUC até [~gora as fazião na Thrtsouraria Provincial. 
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Ar·t. 1 ~}. O Tllesoureiro rla Rf~ee1Jedoria e Adminís
tr·ação receberá dircclamente das partes os impos
tos de que trata o art. 1. o nos ~§ 1 a 1 o, 14, ,18, 24·, 'i!~>. 
2H, 2.7, 32, 33 e 31-, e os do § 14·, qne nüo são nrrc
c.adados pelos Thesoureiros do exercito o rnnrinlw, 
e nos dias 1.0 e 1 G de cada mcz, ou nos dias uteis im
media tos, se aquelles forem impedidos, entregará 11;1, 

Thesouraria Geral tudo o que houvct· recebido di
rectamcntc das partes, ou dos outros Recebedores e 
estações, nos dü1s antecedentes, salvo se o Thesou
reiro Geral o exigir antes desses prazos. 

Art. 16. A col~l'q_nça dos i.mpostos denominados do 
Banco sobre loJas, botequms, tabernas, carruagens, 
seges, c barcos de navegação interior, ·o das casas 
de leilões, e modas, a taxa dos escravos e a collecta 
dos lazaros dentro da Cidauc, que forem lançados 
do 1. 0 de Janeiro de 1835 em diante, será feita pelo 
Agente da Administmcão, o qual terá 1 °/o das quan
tias que cobrar e cnti:egar ao Thesoureiro, 1lcanclo 
sómente por ora aos Collectores da Decirna o lança
mento dos ditos impostos com a commissão de 2 °/o 
do que delles se arrecadar. 

Art. 17. Os arrendamentos de Proprios Nacionaos, 
que se fizerem pelo Tribunal do Thesouro, serão logo 
rcmcttidos á.Aclministra~~ão part'\ se abrir conta aos 
co~tractadores, c se fazer a cobrança nos prazos 
csttpulaclos. 

Art. 18. A arrceadação e fiscal iznçl.ío dos im
postos agora a cargo desta Administração, con
tinuará a fazer-se na conformidade dos seus res
pectivos Regulamentos, Instrucções e ordens exis
tentes, quando so não oppozercm ao quo n~ste se 
ele termina. 

Art. 19. O systema c formulas da escripturação, e 
expediente do despacho desta Adrninistra~;tw, será 
o mesmo que se deu no Regulamento de 2G de Marco 
de 1833 á Administração de Divers3s Rendas, em tudo 
que lhe fôr applicavel, o não se oppozor ao presente; 
ltavendo livros auxiliares de receita dos diversos 
artigos de Renda, e um Livro de Receita Geral, com 
tantas columnas, quantas as Rendas com prehcndidas 
no art. 1. 0

, em que no fim do expediente do dia, o 
Escrivão clu Administrnção lanee nas columnas res
pectivas tudo o que o Thesourciro da Hecebedoria c 
os Collectores e Thesoureiros nel1a existentes hou
verem arrecadado nesse dia, c se tiver lanç;ado por 
miudo nos referidos lirrns nuxilirn·Ps, ns quaes po-



derEio comprclwnuer mais de uma nenda, quando 
tlisso se não siga embaraço e confusão. 

Art. 20. As entregas que se ilzerem na Adminis
tra~;ãÇ> pelos Colie~tores, Thesl:!ureiros, Reeebedores 
c Sol1c1tador da h1zendn, serao acompnnlwdas dn 
guia em duplicata, com distincção de cada renda: 
uma destas guias serú enteegue ao Escrivào da Admj
nistração, e a outra se restituirá ao portador dellas 
eorn u·ma -verba posla pelo mesmo Escrivão, c assig
nada por e1le, e pelo Thesourciro, a qual liJc f1carú 
~eevindo elo conhecimento d'onrlc conste a quantin 
recebida, o livro, folha c numero em qne foi lanr·,adn. 
Pelo que pertence porém ás quantias recebidas'' dia
riamente dos Collectores, que assistem na Adminis
tmção, será bastante a guia que ha de Hcar em poder 
do i~scrivào da Administraçào, lancando-se a mesma 
verba, mandada pôr na que se restúue, no respectivo 
Livro Auxiliar, que será apresentado ao Escrivão 
conjunctam~nte cor~ a guia. . 

Art. 2,1. F1ca ahohda a Collectona Geral da Co
rnarca do lHo de Janeiro: a cobrança executiva das 
Collcctas, que são arrecadadas pe'Jos Collectores, 
serú. promovida pelos mesmos Collcctores ; e a das 
Hendas, que o Thesoureiro da Recebrdoria arrecada 
directamente, será promovida pelo Agente no que 
se puder haver amigavelmente, e quando a respeilo 
destas fõr preciso promover execuçüo, será encarre
gado ao Solicitador da Fazenda, procedendo tanto 
este .. como os Collectores, s~b a inspecção e d~recção 
do F1scal do Thesouro Pubhco NaciOnal, e fetta que 
seja a cobrança entrcgaráõ o producto della na 
Administracão. 

Art. 22. T"anto os Collectores, como o Solicitador 
da Fazenda, darão conta n~ principio de cada mez 
do estado da cobrança da divida a seu cargo, decla~ 
rando o total da dividn, quanto foi cobrado, e quanto 
í1ca e1n execução no mez antecedente. O Agente 
porém dará conta semanalmente. 

Art. 23. Entender-se-ha por divida activa o que 
se nào cobrar dentro do anno í1nanceiro a que per
tence, e para el\a haverá, sendo preciso , hvros 
auxiliares e especiaes, que mostrem com distincção 
o imposto, c o anno a que pertencem as quantias 
arrecadadas, a fim de serem entregues no Thesouro 
com essa mesma distincção. 

Art. 24. As restituições que se hajõ.o de fazer de 
impostos qur se' cnbrarnm pnr esta ArlministrDção, 
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'crilo lugar por ella, escripturando-se em livro es
pecial, e averbando-se á margem do auxiliar de Re
eeita onde estiver lançada a quantia que se restitue, 
a qual se levará em conta nas desp0zas da Adminis-
tração. · 

Rio de Janeiro em 6 de Dezembro de 1834. 

Manoel do Nascünento Casi?'O e Silva. 

N. 428.-FAZENDA .-E~l 9 DE DEZEl\lBl\0 DE 18:J4 .. 

Ordena que o despacho das armas de fogo se faea d\wa em diante 
feito como se fazia antes das Portarias de 19 c·24 de Outubro do 
anno passado. 

O Inspector da Alfandega fique na intelligencia de 
que o despacho das armas de fogo deve continuar 
d'ora em diante da mesma fórma por que se fazia 
antes das Portarias de 19 e 2~ de Outubro do anno 
passado; devendo remetter ao Juiz de Direito Chefe 
de Policia cópia dos termos que se lavrarem da de
claração do destino para que se despachão. 

Hio de Janeiro em 9 de Dezembro de 183L-..:1fanoel 
do Nascimento Castro c .Silva. 

- Fez-se seiente desta delilJeração ao Chefe de 
Policia em officio da mesma data. 

---
N. 4,29.-FAZENDA.-E.u 9 DE DEZEMBRO DE 1834.. 

Dcda1·a o direito das Hlhas solleiras c dos 1ilhos menores de 18 
annos dos Otliciaes do Exercito á succcssão do meio soldo rtos 
mesmos, por morte das vinvas esposas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, lendo 
presente o officio de 15 de Outubro ultimo, em que 
o Inspector da Thesourariu du JJrovincia de S. Paulo 

DECISÕES DE 1831. 
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dá conta de ter mandado pagar a o. Anna Rosa Olinto 
de Carvalho o meio soldo de seu pai o Capitão Fran
cisco Antonio Olinto de Carvalho, que já percebia 
a sua fallecida mãi D. Anna Maria da Silva Coutinho, 
exigindo porém que prestasse fiança pela sua impor
tancia, em consequencia da duvida que lhe occorre, 
e de que pede solução, se no caso de ter fallecido 
uma viuva que percebia meio soldo de seu marido, 
as filhas o devem continuar a perceber, ou se extin
gue esse direito com a morte da mãi; em conformi
dade de deliberação, tomada em sessão do Tribunal 
sobre Aviso da Repartição da Guerra de 29 ele No
vembro proximo passado, resP.onde ao dito Inspector 
que as filhas de Officiaes mtlitares fallecidos, em
quanto solteiras, e os filhos emquanto menores de 
18 annos, se sg habilitão nos termos do art. 5. o da 
Lei de 6 de Novembro de 1827, tem direito a haver o 
meio soldo do fallecido pai, ainda que lhes tenhão 
precedido na percepção âelle as viuvas dos mesmos 
Officiaes: o que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Dezembro de 
·1834.-ltfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

•ee•• 

N. 430.-.FAZENDA.-E~I t 2 DE DEZEl\lDHO DE ~tS:H. 

Os Empregados de qualquer classe não tem dit·cito ao paga-
mento de ordenados adiantados. ' 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade da deliberaç.ão tomada em sessão do 
Tribunal sobre requerimento dos Escripturarios da 
Contadoria da Thesouraria da Provincia de Sergipe, 
que acompanhou o officio do respectivo Presidente 
de 31 de Outubro n. o 59, declara que, na fórma 
das disposições dos arts. 109 da Lei de 4 de Ou
tubro de 1831, e 55 da do 15 de Novembro do 
mesmo anno, não tem direito a vencimento de or
denados adiantados os empregados de qualqu(~r 
classe, que Lenhão sido ou sejão providos uos em-
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pregos de novo, ou a elles "promovidos por acces
so uepois daquella Lei de 4 de Outubro de 1831. 
O que participo ao Inspector da sobredita Thesou
raria para sua intelligencia e cumprimento. 

Thesouro Publico Nacional em 12 de Dezembro 
de 1834.-Manoel do Nasci1nento Castr-o e Silva. 

N. 431 .- MARINHA.- EM 12 DE DEZEMBRO DE 1834. 

~Ianda abonar, a bordo dos navios da Armada, aos presos 
de Justiça remctlidos ás Províncias, aos grumetes de me
noridade, que não entrão na lotação, aos praticantes, c 
aos criados, a rarão de marinheiro. 

Etn resposta ao seu officio ele 1 O do corrente, 
a que acompanhára o que lhe dirigira o Comman
dante da fragata Irnperatriz, tenho de signifi
car-lhe que a bordo dos navio~ da Armada aos 
presos de Justiça, que forem remettidos para ás 
Províncias, aos grurnetes de menoridade, que não 
entrão na lotação, aos praticantes, e aos criados, 
deve abonar-se a ração de rnarinheiro ; e gue a 
este respeito se expedio a conveniente ordem á 
Intendencia da Marinha. 

Deus Guarde a Vm.- Pa(~o em 12 de Dezembro 
de 1834.-Antéro José Ferreirl·a de Brito.-Sr. Fran
cisco Bibiano d8 Castro. 

-·-
N. 4.32.- FAZENDA.- E~1 13 DE DEZEMBRO DE 1834. 

Manda passar pm'a a Recebedoria <lo Município a arrccadacão 
da Siza e meia Siza. " 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas Na
cionaes, no ultimo do corrente mez mande encerrar 
a cscl'ipturacão dos livros da Siza e meia· Siza, 
pnt'a do ·1. 0 (Ir. .Janeir·o vindom·o principinr a sua 



m'rf•CiHlação e eseripturaçãn na Rer.ehedorin do 
Município para onde deveráõ passar esses livros 
e os Escripturarios encarregndos da sua escriptu
ração. 

Rio de Janeiro em ~13 de Dezembro de 183ft-.
Manoel do Nascin~ento Castro e Sil1_,a, 

N. 433.-GUERRA.-EM 13 DE DEZE~IBRO DE 1834. 

Declara que o art. 1.0 da Lei do 1.0 de Outubro do cor
rente anno comprehende os Officiaes de Engenheiros em 
commissão, e que a g•·atitlcação adllicional ó paga pPla He
parlição da Guerra. 

Illm. e Exm. Sr.-Hespondendo a materia do seu 
officio de 11 do corrente, tenho de declarar a V. 
Ex., como requisita, que na disposição do art. 1. o 

da Carta de Lei do 1.0 de Outul)rO ·do anno cor
rente entendo comprehendidos os Officiaes do Corpo 
de Engenheiros em com missão, e que a gratificação 
addicional é paga pela Repartição da Guerra. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 13 de Dezembro de 1834.-Antéro José Fer
reira de Bl"ito.-Sr. Presidente da Província do Rio 
de .Taneiro. 

• •••• 

N. !~;H.-JUSTIÇA.-Etti H:J DE DEZE~IBHO DE ~18:H. 

Dá providencias contra a omissão da Camara 1\Innicipal c outros 
agentes da autoridade, por não ter havido sorteio dos ci<ia(tãos 
para o Jury. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., em resposta 
ao seu officio de 9 do corrente, pedindo informações 
para poder providenciar sobre a representação· que 
lhe dirigio o Promotor Publico interino da Villa de 
Cantagallo, que, tendo represrntado o Juiz de Direito 
não se ter podido verificar a. segunda sessão do Jury, 
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~·orno prrtendt>ra, em eonsequrneia de se não h~r reu· 
nido aCamaraMunicipal daquella Villa em tempo com
retente para proceder ao sorteio dos Juizes de Facto, 
que deverião servir na mesma sessão, não obstante 
ter elle offieiado para esse fim opportunamente, 
constando que para uma tal falta muito concorrera 

-o Juiz de Paz do 1. 0 districto Joaquim José Soares, 
pelas suas omissões no cumprimento das ordens, 
que lhe havião sido dirigidas: Houve por bem a 
Hegencia em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
II dar as seguintes providencias : que o Juiz de 
Paz sobredito fosse suspenso ; que se dispensasse 
do exercício do lugar de Promotor Publico a Manoel 
José Je Azevedo, que o requerêra; q11e a Camara 
juramentasse o Juiz de Paz immediato, que deveria 
substituir aquelle, e enviasse uma nova proposta 
para o provimento deste lugar; que o Juiz Municipal 
nomeasse entretanto u1n Promotor interino e lhe 
ordenasse que procedesse immediatamente contra 
os membros da Camara, e tendo-se jú expedido 
todas esta~ ordens, bem como ao referido Promotor 
Publico interino todos os papeis relatives á sus
pensão do Juiz de Paz para promover tambem a sua 
responsabilidade, remettendo a v. Ex. as inclusas 
cópias, assim dos Decretos, como das mais orclens 
a tal respeito para seu perfeito conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio do Janeiro 
em H> de Dezembro ele '183L -A ur·eliano de Souza 
e Oli1jci?~a Coutinho.- Se. Presidente da Província. 
do Rio de Janeiro. 

N. 43;).-MARIXHA.-Eu 1 () DE DEZE\IBRO DE 1834. 

Manda restabelecer o antigo córte de madeiras, e nomear não 
só para est.c serviço um Otlicial 1lc Marinha, como um outro 
para estar as ordens do Inspector. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia mn Nome do Im
perador, conhecendo, por fliversas informações 
vindas dessa Província, a neeessidacle de restabelecer 
nella os antigos córtes de madeira, autoriza para 
f'stn fim a V. Ex. qne dever{tlnnçnr rn5o dos mPios, 
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que julgar m:üs proficuos e economicos, para 
melhor satisfazer ús vistas do Governo, e oHtrosim 
Determina que V. Ex., se achar conveniente, não 
só nomêe um Official ele Marinha dos que estão 
ao servieo dessa Província, e não dos que existem 
a bordo d.os navios mandados ahi estacionar, a fim 
de ser encarregados dos; ditos córtes, mas ainda 
um outro daquelles Ofliciaes para estar ás ordens 
do Inspector do Arsenal de Marinha, e coadjuvai-o 
nas construcções, e mais serviço a seu cargo, de
vendo ambos ter o vencimento sómente da maioria, 
além do soldo; Recommendando muito por esta 
occasião a Regencia, que tanto a Fragata Dous de 
Dezernbt·o, como a Corveta Defensora, estejão ahi 
cobertas, e abrigadas do rigor do tempo, mesmo 
depois de estarem promptas :c esperando que V. Ex. 
conserve no interior o menor numero possível de 
barcas armadas, cujo custeio pesa sobre as despezas 
desta Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 16 de Dezembro ele ~1834.- A ntéro JostJ 
~Ferreira de Brito.-Sr. Presidente da Provincia do 
Pará. 

N. 436.-·MARINHA.-El\1 16 DE DEZEMllRO DE 1834. 

Determina ao Presidente da Província do Pará rque quando 
alguma das embarcações ahi estacionados precisa'r de grandt•s 
fabricos, participe logo á esta Secretaria. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Im
perador Determina que, quando algum dos navios 
ah1 estacionados mostrar precisão de grande fa
brico, V. Ex. dê logo parte á esta Secretaria de 
Estado; e que não o fa<;a l1(~m concertar, nem 
~ah.ir para outro porto sem receber ordem que 
1~1~1que onde deve ser aquelle fabrico. O que par
tLclpo a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em ~1 6 de Dczc;mbro de 1183/t-.-Antdro José 
Ferreira de Jh·ito.-Sr. Presidente da Provincia do 
Pará. 
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.. J.,;,1.- IMPERIO.- EM 16 DE DEZEMRl\0 m· 1834. 

Ordena que a casa da Administração do Correio Geral da Côrtc 
se conserve aberta desde as s horas da manhã alé o sol poslo. 

A Regencia em Nome do Imperador, Tendo em 
consideração a commodicladc publica, e desejando 
promovei-a quanto possível scjn, Ha por bem que 
do 1.0 de Janeiro proximo futuro em diante a casa 
da Administração do Correio Geral da Côrtc se con
serve sempre aberla desde as 8 horas da manhã até 
o sol posto, quando o serviço publico não exija que 
ella o esteja por mais. temp.o. O que :M~nda participar 
a Vm. para sua intelhgcncw. c execuçao. 

Deus Guarde a Vm.- Paço. em 16 de Dezembro de 
1834.- Antonio Pinto Ghichorro da Gama.- Sr. 
Luiz Francisco Leal. 

• ••• 

~. 438.-~IARINHA.-lüt ·16 DE DEZE~IBRO DE 1834. 

netermina ao Presidente da Província do l\larauhão que expeça 
as convenientes ordens a fim de que o 1. 0 Tenente Joa11Uilll 
Eugenio Avelino se encarregue do Arsenal dessa J>rovineia, 
convindo, sempre que purler, arrecadar no llito Arsenal boas 
madeiras de construcção. 

Illm. c Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Im
perador, Reconhecendo a importancia e vantagens 
que offerece o porto dessa Provinda, e a necessidade 
de não ser abandonado o Estabelecimento de Mari
nha que nelle existe, e que um dia deve ser de muita 
utilidade; Determina que o Arsenal da Marinha c 
suas dêpendencias sejão .entregues ao cuidado de 
um Officiàl de Marinha, eom vencimento, além do 
soldo, sómcnte de maiorias ; e que como nessa Pro
vineia se acha o '1. 0 Tenente Joaquim Eugenio Ave
lino, V. Ex. nomêe a este para encarregar-se do dito 
Arsenal, com os Empregados que nlü houver, re
metlenclo-se a esta Secretaria de Estado um inven
tario do que existir, pertencente ao sobt·edito Arsenal, 
q ne de v crú ser reparado. e onde convém núu deixar 
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arruinar os edifieios. O que participo a V. Ex. para 
que haja de expedir as convenientes ordens a este 
respeito, fazendo constar á referida Secreta1·ia o dia 
em que o rnencionado 1. 0 Tenente tomou conta 
daquelle estabf;lecirnento, no qual convirá, sempre 
que se puder, arrecadar boas madeiras de construe
~:ão, e que ellas estejão bem aeondicionadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio elo Rio de Janeiro 
em 16 do Dezembro de 1834.- Antéí·o José Feí·
?'eira de Brito.·- Sr. Presidente da Pt·ovinda do 
Maranhão. 

-···. 
N. !_~,39.-li'AZENDA.-E:\I 17 DE DEZ.K~IBRO DE 1834·. 

l\Ianda suspender na Pt·ovincia do Rio G-l'andc do Sul a execução 
do art. 211 do Hegulamcnto das Alfandcgas. 

lllm. o Exrn. Sr.-Havendo rernettido a V. Ex. 
em '12 do passado o Hogulamento das Alfaudegas 
do Imperio, mandado pôr em pratica por Deceeto 
tle 20 de Seteml.Jro, a 11m de se organizarem as dessa 
Provinda, tenho agora de ordenar a V. Ex. que sus
penda a execu~:.ão do art. 21'1 do dito Hegulamento 
na parte em que exclue da Alfandega de Porto Ale;sre 
os despachos de carregamentos vindos de fóra do Im
perio, os quaes continuaráõ até nova determinaçiío ; 
devendo V. Ex., ouvindo o Inspector da Thesouraria 
da Prcwincia, pôr em execuc,ão as medidas neces
sarias para acautelar os ~~xt1;~wios, que por ventura 
possão t~r lugar no traj~cto elas embarcações desde a 
barra ate ao porto da c1dade; dundo de tudo conta, ~ 
informando com a conveniente madureza quacs as 
vantagens que possi'w resultar aos inlPresses da 
l<'azenda, pondo-se em vigor a p3rle citada do artigo 
em questão, e quaes os inconvenientes que della 

I)ossão provir em geral:· o que V. Ex. farú com a 
lrevidade possível, a fim de on1 tempo ser presente 
a Assembtéa Geral qualquer resolueão definitiva que 
se haja tle tomar a este respeito. " 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 ele Dezembro do ,183.í .. - J.11anocl do J.Vasci
mento Cast1·o c Silva.- Sr. Presidente da Província 
de S. Pedro. 

• •• 
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,_ L\1PEill0.- E:vl 17 DE DEZE1ITIHO DE 183.1.. 

Determina que nos tGl'HlOS dos ex:tmcs p:ua o rtoutor:mwnlo, 
hf'!H como H:tS carí:ts !lc doHLor se declare a qu:tliüade da :tppl'o
Y:l(ão que ohlivercm os (\11Hliílatos. 

A Regencia, a qurm foi presente o oílicio de ;w df~ 
SelemlH'O pnssado da Direetoria do f:urso Jurjdicn 
de Olindn, l\landa em Nome do Imperador decJarDr 
a Ym., em solução ús duvidas propostas no men
cionado officio, ·que, á vista do Cap. 2'1 art. 2. o dos 
Estatutos, nüo só nos termos dos exames dos douto
ramentos, mas tambem nas cartas que a estes se 
passarem, se deve declarar a quaiidadc da approva
ção que tiverem obtido. 

Dens nuarde a V. Ex.-Palaeio do Rio de Janeiro 
ern '17 rlc DezcmlEo de 183L- Antonio Pinto Chi
choíTO da CJama.-Sr. Dirnc.lor interino do f:11rso 
Juriclico ck Olinda. . 

i\. Vd .-l<AZEL\IL\.-E:ü li DE DEZFJIBIW nt: IS:H. 

Remctte exemplares dos Balan('os nH'llS:lCS r annuacs (jilC de
vem ser datlos {lclas A.tlministraçõcs dos Cmrclos, c de,~!:wa 
inuiilisados os modelos que :tcowpauhflrão a ordc1n de L'} de 
OnLubro. 

Manoel do ~ascimcnto C:1stro c Silva, Prcsidenln 
do Triburwl elo Thesouro Publico Nnciona\, remcltc~ 
nos Inspcctorcs c1as Thesourari0s das Pl'ovineias o-; 
inclusos exemplai'es dos Balanços men~.;0es ;1 rm
nuaes que devem ser d<H.los pelns Administrn</J~'S 
elos f:orrcios, as quacs por cUes se regulurúü no 
que lhes· fór appiicavel; í1ct\ndo inutilisados os rno
delos que acompanhárão a Ordem de H> de Outubro 
ultimo. O que participa. ao lDspeetor da Tlwsou·
raria da Provinda ele .... para seu devido cumpri-
mento. 

Thcsouro Publico Nacional em '17 de Dezembro 
de ,183.L--11fanocl do Nascimento Castr·o c Silva. 

DECTSi)ES DF 1R:H. ~3 
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Balanço do l'enditnento apura!lo tla A(lmlni&traçi\ó tlo 

RECEITA. ::_~ IPAPFL.I COBRE.::::_ 

Correio Terrestre. 

Importancia do rendimento de diversas 
Administrações ••.•••.•••.•..•..••. ~ s H H 

Correio Maritimo. 

Idem proveniente de cartas de importa-
ção ctn geral ••••.•..•.•••••.••••.. ~ g s H 

dem de Paquetes Inglezes ••.•.•.••.• 8 s 8 fl 
dem de cartas francas .•... , .•...•.. IJ $ $ g 

Idem de ditas seguras .•.•.••.••••••. s IJ H $ 
Idem de assignaluras ••••.•.•.....••. s $ 8 ~ 

Paquetes Nacionaes. 

flem (le cartas de Paquetes Nacionaes. s $ s s 
lden1 •le fretes ...•....•.•...•.•.••.. H H $ ~ 
tkm tle pass:tgens •••..•.•.••...•••. $ H $ H --------

Rs ... H $ s s 

fPrtifiro que foi PSte o rendimrnto 

Rio de Janeiro .... rle 

Admini~trarlnr 
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• _11 du, ProviJtcia tlc ••.. 110 tnez de., .. de i S ..• 

DESPEZA. 

lmportaucia despendida com Capitães 
de navios por cartas .•.••....•..•. 

Idem ao Agente dos Paquetes ln~lezes. 
Jdem com ordenado dos Empregados. 
1 
1 
Jem com sala rio dos Carteiros ..••••. 
dem com despezas extraordiuarias ••• 
,,."a: t{Malas •.••.•..•...•...•.. 
:cpe ten e_ Despezas da Admiui.stra~ão. E 

l 1aquett:s Naciunaes, 

lrnportancia despendida com a qlHII'la 
parte do frete de carga aos Conuuau-

L 
dantes dos Paquetes ••••• , ..•.••..• 

it1uido rcmetti<.la á ••.••.••• , .•.•.•. 

H.s ... 

do Cor11eio de ..•. no mez de .•. , 

Janeiro de 1831), 

l'HA'fA.,l'Al'EL. CO.BRE., TOl'AL, 

~ 

~ s 8 H 
8 H $ 8 
~ s tJ IJ s 8 $ H 
8 $ 8 ~ 
8 8 8 l:i 
8 8 s j 

fl 8 s 8 
f; 8 8 f; 

---- --- --s ~ fi fj 

• 
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Uahlnf;o dcmonstl'ativo de toda a t•eccita. c· c.l~spcza da 
anuo fiuancei 

RECEITA. 
Pl:AT.\.1 P.\l'~L·I COIHíE ·I TOTAL 

Saltlo existcnlc do anuo passado ....• s H H H 

Correio l'errcstre. 

Imvortaucia das cartas conduzidas pelo 
Correio de terra •.••.....••.•....• fi $ H H 

ldem do reudilllento de diversas Admi-
u:straçOcs ....•••.••.•••..•••.••••. $ s H s 

Carreio Jliaritúno . 

ldcm proYenieutc das cartas marítimas 
do ltnperio .•.•...••.••••......•.. 8 i; ~ H hkm 1dem estrangeiras ....•......•.• s fi s n IJem iJelH dos Paquetes luglezes .••.. H H H 8 

ldl'm de cartas francas ..•......•..... H $ s H Jdel!J de Jitas seguras ...••.•.....•.. s s H $ lútlu de assignaturas ..•.....•...•... s s fi 1~ 

l'a!f.Ueles 1'\"acionacs. 

Lh·m proveniente de cartas pelos Pa-
OLetes Naciouacs •.•••...••..•.•••• $ $ H s }L)(ÚU de fretes .••••••••••••.•••••••• H H $ H !dcm de pa~sagens., •.••.•.•..•...... ~ s s H 

·-- --- --- --
Hs .•• ~~ s 
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\tlmiubtt•a(:ão tlo Cort•cio Gm•al da l•t•ovincia tlc .... no 
rode 18 .... 

DESPEZA. 
f'RATA.IPAPEL ICOBRE.ITOTAL. 

Imporlancia despendida com os Capi-
taes dos na' i os por cartas ..•...... H s H H 

Idem ao Agente dos Paquetes Inglezes. H 8 H H 
Idem com o ordenado dos Empregados. 
Idem com o salario de Correios e Posti-

8 fl fl H 

lhoes ..••.•......• • ...•..••..•.... H H H H 
Idem com despezas extraordinarias •.. H s H H 
1' l' t { ;\lulas .................... H H H H 
~:cpet ten e Despezas da Administração. H H H s 
Consumo das cartas retardadas .••••.• H H H H 

Paquetes Nacionacs. 

lmportancia despendida com a qnarta 
parte dos fretes da carga aos Com-
mau dantes dos Paquetes a vapor .•• H s .~ .~ 

Dinheiro liquido remettido a .•.....•. H H e s tEm cartas de importancia 
cru geral .•.•........•. H H H $ 

8alJu..... Em ditas dos Paquetes In-
glezcs ......•.•.•.••.•• H H H H 

Em dinheiro •.••••..•.... H H H $ 

-- -- -- ---
H.s ••• $ H s t. H 
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N. 442.---- FAZENDA.- E:\I 17 DE DEZEMBRO DE 1834. 

Como se deve contar a antig-uidade dos i."s Escripturarios 
das Alfandegas para substituírem os Escrivães. 

l\fanoel do Nascimento Ca~tro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, determina. 
que os Inspectores das Thesourarias das Províncias 
expe<;ão as convenientes ordens para que nas Alfan
degas respectivas se conte a antiguidade dos 1. os 

Escripturarios que devem substituir os Escrivães na 
fórma do Regulamento pelo tempo de serviço na 
mesma Repartição, e sendo este igual pelo prestado 
em qualquer outra, e quando ainda assim se der 
igualdade seja o mais velho considerado mais an
tigo. O que o Sr. Inspector ua Thesouraria de ...• 
cumprira. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Dezembro 
de 4 834.- lrfanocl do Nascimento C{:{st;·o e Silva. 

N. 443.-FAZENDA.- EM 17 DE DEZE:\IBRO DE 183L 

Ordena que semestralmente se examine o esta(lo do credito 
dos assignantes das _\.lfandegas c seus iiadorcs. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico N::tcional, ordena 
que os Inspectores das Alfandegas, no fim de cada 
semestre, mandem examinar a lista dos Assignantes 
e seus fiadores, informando-se com o Escrivão e 
Thesoureiro do estado de seu credito nas praças 
para fazer reforçar a fiança aquelles que o tiverem 
vacilante; dando conta de assim o haver cumprido 
ao Inspector da respectiva Thesouraria. O que par
ticipo ao Inspector da Thesouraria da Província 
de .... para que o faça executar. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Dezembro 
de 183L- ~Ianocl do 1Vascimento Ca:::tro c Silva. 

····-
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N. 444.-GUERRA.-E~I 17 DE DEZE}IBRO DE 1R3L 

Rcmclte ao Command:mte das Armas da Côrtc a 'fahclla dcscrip
tiva dos signacs que dt-wcm sct· devidamente observados do ·1.'' 
de Jan·ciro em diante nas fortalezas deste porto. 

Illm. c Exm. Sr.-Remctto a V.Ex., de ordem 
da Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro II, a inclusa Tabella descriptiva dos sig
nacs r1ue as fortalezas deste porto, nella designados, 
devem fazer quando houver precisão, a iim de que 
haja V. Ex. de expedir com eópia della as nccessarias 
ordens aos respectivos Commandantes , para que 
do L() de Janeiro em diante seja devidamente ob
servada. 

Deus Guarde a v. Ex.- Pa~o em 17 de Dezembro 
de 1831-.- An.téroo Jos(~ Ji1crrcira de Brito.- Sr. IHa
noel da Fonseca Lima e Silva. 

TalJclla clcscritltiva dos siguacs da Ilha Rasa. fOJ·t~kzao;; 
t:" telcgt•aphos tlo Cash•llo. 

ILHA RASA. 

Galharclctc - :I - (encarnado) serve chamar a 
lancha á dita Ilha por precisão propria. 

Dito- 3 - (branco) denota navio em perigo ao 
norte. 

Dito - 4- (encarnado na tralha c branco na 
ponta) denota navio em perigo ao sul. 

Bandeira- A- (encarnada) denota navio de des
confiança ao norte. 

Dita- C - (branca) dito dito ao sul. 
Dita -E- (~ncarnada na tl'alha e branea na 

ponta) dito dito ao leste. 
Cada um destes signaes será precedido de um 

tiro de peça. 

FORTALEZA DE SAXTA CR~Z . 

. ncpetirú para a ~le S. João os Incsmos signaes que 
Yli'Plll d;l H.nsn. at1rnndo pnra a k111da d<· S . .Toüll 
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-~n tiro t~Onl pequeno calibre, para chamar a utten· 
,/io, e logo que S. João içar galhardete- 3-
{branco) arreará a bandeira ou galhardete que tiver 
IÇado. 
. Quando o signa1 da Rasa indicar navio em perigo, 
ou desconfiança, além dos signaes que fizer para 
S. João, fará tambem pelo telegraplilo ao do Castello. 
· Sendo o signal da Rasa de navio em perigo, alé1n 
dos avisos de S. João e telegrapho do Castello, dará 
um tiro para a banda da Ctdaàe, e terá a bandeira 
naéional á meio· páo. · 

Quando entrar navio de noite, botará uma tigellí
nha, e Villegaignon corres ponderá. com outra, e, 
se o não.fizer, repetirá· até ser correspondida. 

FORTALEZA DE S. JOÃO. 

Quando Santa Cruz fizer os signaes, vindos da Rasa, 
S. João os reconherá, içando no tope do mastro o 
galhardete -a- (branco), e avisará immediamente 
ao Commandante das barcas de soccorro. . · 

VILLEGAIGNON. 

Logo que, ou as fortalezas, ou os telegraphos fize
rem sis-nal de navio em perigo, dará um tiro, e terú 
a banaeira á meio páo. 

Corresponderá·com uma tigellinha á que Santa 
Cruz botar; signal de haver entrado algum navio de 
noite. · 

TELEGRAPHO DO CASTELLO. 

Deverá estar attento a todos os signaes, e quando 
houver noticia de navio em perigo, ou de descon
fiança, dada .pela fortaleza de Santa Cruz, communi
cará immediatamente ás Secretarias de Estado de 
Marinha, Guerra e Arsenal de Marinha. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

A primeira fortaleza que avistar navio em perigo, 
_sendo de dia, dará um.J1ro, e terá a. bandeira á meio 

DECISÕES DE 11334~ ' H 
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pá o, em quanto durar o perigo ; dará um tiro c accn· 
dcrá uma tigellinha, e repetirá sómente a tigellinha 
de hora em hora até não haver perigo; e se este 
continuar, quando fôr dia, terá a bandeira á meio páo. 

A fortaleza de Villegaignon, por ser a do regislro, 
repetirá estes signaes de noite, e seguirá de dia se 
ainda houver perigo. 

O Commandante das barcas de soccorro será in
formadô pela fortaleza de S. João para acudir ao 
lugar do perigo. 

A fortaleza que precisar chamar o seu escaltw, 
atirará um tiro, e Içará a bandeira- l'l- (branca 
na tl'alha e encarnada na ponta); a este signal o 
escaler acudirá logo, e, na falta deste, o de qualquer 
outra mais proxima. 

Secretaria de Estado em 17 de Dezembro do 18:H. 
-~ José Ignacio da Silva. 

-···· 
:\'. v~;j,-FAZENDA.-Eli18 DE DEZE)IBRO DE ·18:H. 

Ordena que o serviço dos Conferent.es seja tambem feito pelos 
Escrip~urarios, á sQrtc. · 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas Na
cionaes desta Côrte fique na intelligencia de que, do 
'1. 0 de Janeiro vindouro em diante, os serviços respec
li vos aos Escripturarios e aos Conferentes fi cão si
multaneos, devendo no fim do expediente tirar-se á 
sorte d' e11tre eUes os q~e no dia seguinte hão de 
~ervir de Conferentes~ tomando.,.se no.ta para se ve
rificar & divisão ~a gratificação co~;re$pondcnto ao 
desempenho da.s coriferenciá's. 

Rio de Janeiro em 48 d.e Dezembro de 1834.-Ma ... 
norl do 1Vascimento Castro e Silva. 
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N. ~.~6.-FAZENDA.-EM 18 DE DEZEMBRO DE 183\-, 

Ot·dena que no principio de cada semana scjão inSllCCeionados 
por dous Empregados de confiança os armazens da Alfaudt·~a ;, 
c dando outl'as providencias a l'cspeito tla conferencia á sahilla 
d(}S volumes. 

O Inspector da Alfandega desta Côrto fique na in
telligencia de que no principio de cada semana de
verá, d'entre os empregados de sua confianea, em
pregar dous na inspecção dos armazens a cargo dos 
Fieis das Capatazias, autorizando-os para que possão 
rever a escr1pturação, e fazer todos os exames que 
necessarios forem, e a que se deveráõ prestar os 
Fieis, e de tudo que occorrer,_já da má escripturaç.üo 
e arrumação dos volumes, e Já de qualquer aconte
cimento, lhe darã() parte verbal, e por escripto, para 
que haja de providenciar a respeito. 

Outrósim que os exames determinados á sabida 
de quacsquer volumes praticado em ambas as porta~ 
derem nornprehender a folha, ou outros fragmentos 
de caixas, fardos, ou gigos. 

Hio de Janeiro em 18 de Dezembro de 183L -J1lr-t
nocl do Nascimento Castro e Sil'ca. 

N. H_.7.-FAZENDA.-E~I 18 DE DEZE~IBRO DE 1831. 

Declara que a correspondencia da Tbesour:nia deve ser com 
o !)residente do Tbcsouro, e por intermedio dos Presitleules 
das Provincias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Naeional, resolveu 
em sessão do Tribunal declarar ao Inspector da Thc
souraria de S. Paulo que, na fórma do art. 85 d~ Lei 
de 4. de Outubro de 1831, a correspondencia da Thc
souraria deve ser dirigida ao Presidente do Thesouro, 
c não aos Presidentes das Províncias, muito embora 
seja por intermedio destes, a quem é permittido fazer 
as· observações que julgar a proposito: do que o 
mesmo Inspector fica advertido para que cesse a 
pratica em contrario por elle adoptada. 

Thcsouro Publico Nacional em 18 de Dezembro de 
f8:JL-.L1fanocl do Nascimento Caslt·o c Silva. 

-- ···-

.. 
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N. 4í.8.-MARINHA.-EM 18 DE DEZE:\IDRO DE ·183L 

Determina ao Presidente da Província do Pará que conserve 
sómente dentro do rio uma barca armada com a guarni«;ão in
dispensavel. 

Illm. e Exm;Sr.-Tendo-se exigido que V. Ex. con
servasse o menor numero de barcas armadas dentro 
do rio, Determina ora a Regencia em Nome do Im
perndor que seja sómente conservada uma barca 
armadn, com a guarnição indispensavel; e que os 
Officines pertencentes ás mesmas continuem a per
manecer nessa Província para serem empregados, 
se por ventura fôr preciso. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro 
f~m ~18 de Dezembro de 1834 .-A ntéro José Fc;"reira 
de Br·ito .-Sr. Presidente da Província do Parú. 

---
N. U.9.-JUSTIÇA.-E~I 19 DE DEZE~BRO DE 1834. 

O Vereador, que perdeu o lugar por ser eleito Juiz de Paz, não 
póll~ voltar a clle se depois perdeu lambem o de Juiz de Paz. 

Illm. e Exm. Sr.-Respondo ao officio de V. Ex. de 
~ !) do mez passado, dizendo-lhe que uma vez que o 
eleito Juiz de Paz da Vi lia de· A racaty preferir servir 
este lugar, perdeu o direito que~ eleição lambem 
lhe dava para Vereador da respecttva Camara Muni
cipal, e por consequencia, tr.ndo depoi~ perdido o 
sobredito lugar de Juiz de Paz pela nova eleição a 
que se prt~cedeu em cumprimento do Codigo do· Pro
cesso, não póde voltar ao exercício de Vereador que 
reeusúra. · 

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio ele Janeiro 
em ~19 de Dezembro de 1831-.--Aureliano de Souza e 
Olitetl'rt Co11Unho.- Sr. Presidente da Provincia do 
Cf•;Jr;'t. 

-·---
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N. 450.-FAZENllA.-E:\1 19 DE DEZEllBllO DE 18:JL 

Dcclára que os despachos de- miunças -pagão sello. 

O Arlminist.rador da Mesa de Diversas Rendas 
desta Côrte tique na intelligencia, em resposta ao seu 
officio de 18 do corrente, de que tambern os despa
chos dos generos- miuncas -,feitos para os portos 
do Imperio, são sujeitos'' ao pagamento do sello, 
visto quo pagão dizimo. 

Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de 183ft-.-1Jlanocl 
do Nascünento Castro e Sil1:a. 

~. 15 I.- )L\HI~IIA.- E:\I 1 ~) DE UEZE\IllHO DE 18:H. 

Eslahclece que na Intcndcncia 1la :'llarinha ha,ja sómcnte Linos 
de registi'OS dos assentamentos dos Olliciaes da Annada, e no 
Quarlel Geucral um Livro Mcstr·e, no qual se regisLrc o flllt' 
toca aos navios da mesma Armada. 

Devendo na Intendencia da ~farinha haver só mente 
livros de registro dos assentamentos dos Officiaes 
da Armada, em que se fação, e d'onde sejão extra
hidas as suas notas; e no Quartel General da Marinha 
um Livro Mestre, no qual se registre o que toca aos 
navios da mesma Armada, entendendo-se ambas as 
Estações, a fim de IJassarem os assentos, e papeis, 
que reciprocamente forem precisos: assim o parti
cipo a Vm. para sua intelligencia, e execução na 
parte que lhe pertence. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em ~9 de Dezembro de 
4833.-Antéro José Ferrêá·a de Brito.- Sr. João 
José Dias Camargo. 
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N. 452.- MARINHA.- Ell 19 DE DEZEllBRO DE 1:-i:lL 

Declara que os Grumctcs d~ 12 annos para menos devem ser 
considerados menores, e que destes (lOderáõ tet·, fóra da lo
ta~:ão, as fragatas da t.a ort.lem 2:S; de :2.a 20; COl'VCtas 16; e 
brigues 12. 

Convindo regular o numero de Grumetes menores, 
que póde ter cada um dos navios de guerrn, fóra da 
.lota~~ào, e que frequentem ns escolas nas embarca
ções onde são permittidas; previno a Vm. de que 
os Grumetes, de 12 armos para menos, devem ser 
eonsiderados nwnorcs, e destes poderão ter, fóra 
da lotnç:ão, as fragatns de 1.a ordem até 25; de 2.a 
20; corvetas 16; e brigues 12. 

Deus Guarde a Vm .-Paeo em 19 de Dezembro 
tlc 18:34-.-Antél·o José Pcr]'·eitYt de B;·ito.-Sr. João 
José Dias Camargo. 

-···· 
N .. í-t)3.-GUEURA.-EM 20 DE DEZE)IDRO DE 18:34. 

Approva as tabcllas dos objcctos que devem ser fomccidos ás 
Fortalezas, e que indicão a sua duraç'io. 

Querendo a Regencia em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro JI, que assim como pelo Decreto 
e tabella de 3 de Setembro de ~ 824 se achão regu
lados os objec,tos, que devão ser fornecidos para 
o serviço dos Corpos das differentes armas do Exer
e.ito, c tempo de sua duração, se regulem lambem 
os fJUe se hajão de fornecer ás Fortalezas de Santa 
Cruz, S. João, Lage c Villegaignon: Houve por bem 
npprovar para isso as quatro inclusas taballas as
sJgnadas pelo Commandante das Armas da Côrtc; 
c as Manda remetter a Vm. para servirem no Ar
senal de Guerra de regra, quando tiverem lugar 
taes forneeimentos. E porque tenha a mesma Hc
gencia resolvido, que com o principio de Janeiro 
proximo futuro eomecem a ser levnôas a cffc~ito as 
Tal~ellas ~lpproradi.l:->, e existão ua~ l"ortalczas em 
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questão as fultas dos objectos àpontauos nas outras 
qeatro tabellas tambem inclusas assignadas pelos 
respectivos Commandantes; previno a Vm. de que 
Jeverá na referida época, Janeiro futuro, mandar 
fornecer os objectos destas ultimas Tabellas, para 
assim se completarem os que devão ter as men
cionadas Fortalezas. 
· . .Peus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Dezembro 
de 1834.-Antéro José Ferreira de Brito.-Sr. José 
de. Vasconcellos Menezes de Drummond • 

.... 



~ 11 heJla dos objeetos mais p••ecisos para o serviço dft. 
FOJ•taleza de Santa Cruz, com declat•ação do teDl}lO de 
sua duração e quantidade que tlc,·e ba,•et•. 

OBJECTOS. 
TmiPO 

DE DUHACÂO DE NUMERO 
CADA OBÍECTO. QUE DEVE TER' 

Arnutrio •••••••••••.•••••••• Sem tempo deter
minado •.•.••• Um. 

Almotolia de folha para ~ me-
didas .••...•.•••..•.••••• ·• Quatro annos .•• Uma. 

Dita de dita de 1 medida •••. Quatro ditos •••• Uma. 
Adcrices pat·a as bandeiras •• Seis mezes .•.••• Duas. 
Bandeira grande de filleli .••• Dous annos .•••• {'ma., 
Dita pequena de dito ....... Um dito ........ Uma; 
Dita branca para signaes .... Quatro ditos .... Uma. 
Barris de dous fundos •• , ••• Seis ditos ..••• , • Quatro. 
Ditos de um dito •.•.•.••.•• Seis ditos •..••. Vinte. 
Baldes de páo .............. Um dito. Quatro. 
Barras de dormir ••.•.•.•••• Vinte ditos ••••• Qoinze. 
Balança grande •.•••.••••••• Vinte ditos ••••• Uma. 
Dita pequena ••••••..• • ...•• Vinte ditos ..••• Uma. 
Cadeinu:..... . . • . . • • . • • • • • • . Seis ditos ....... Seis. 
Castic;aes de latão .••••••••.. Dez ditos .•••••. Quatro. 
Carrinhos de m::lo •.•...•.••• Dez ditos ....••• Seis, 
Celhas ••.•..•.•..••.....•... Seis ditos .••...• Dez. 
Candeeiros de cobre de en-

costo ..................... Seis ditos ....... Doze. 
Enxadas •.•.••••••.••••••••. Dez ditos .•••... Seis. 
Escrevaninha de latão ....... Vinte ditos ..... Uma. 

I 
Foices roçadeiras ••.••••.•.•. Dous ditos .•..•. Quatro. 
Funil de folha para quartilbo. Quatro ditos •• ,. l'm. 
Dito de cobt·e para eucartu-
xar ........................ Vinte ditos ..... Um. 

Guaritas •••••.••..••••.•.•.• Doz ditos .••••.. Oito. 
Jarras de madeira para agua. Seis di los ••.••.• Cinco. 
Jogos de tinteiros de estanho. Dez ditos .•.••.• Quatro. 
Livro de ordens .•••••..•••• Sem tempo deter-

minado ...•..• llm. 
Ditos de registro ............ Dito ............ Dons. 
Dito de receita e despeq;a .... Dito ............ Um. 
Dito de presos............ Dito ............ Um. 
Lampiões de praça .••••••.•• Seis annos .•.... Seis. 
Lanternas de vista d'osso ••• Quatro ditos .••• Quatro. 
1\ledida de folha de 1 quar-
tilho ....................... Quatro ditos ..•• U1na. 

Medida de folha de 1js •••••• Quatro ditos ..•. !'ma. 
Machados ................... Dez ditos ....... Dous. 
:Meea grande com gareta ..•• Vinte ditos •.•.• Uma. 
Ditas pequenas .............. Vinte ditos ..... Dez. 
Medidas de cobt·e para pol-

vora, jogo desde 3 á 36 ca-
libres ..................... Vinte ditos.. Um jogo. 

Oculos de alcance •.•.....•.. Dez ditos ...•..• Dous. 
Obrei as .......•.••.••..•.•.• Suis nwzes ...... Tn•s Inassos 
Oll'ado para os pnió06 .•..... Qu~tr(t iHlllos ••. llm. I 
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TEMPO 
NUMERO ODJECTOS, DE DURAÇÃO DE 

C.\.DA OUJF.CTO. 
QUE DEVE TER, 

Pesos de bronze de ~ quarta 
a 1 quintal. .............. Sem duração de-

terminada •••• Um jogo. 
Pás de ferro ................ Dez annos ...... Seis. 
Padiolas de abas •••••...•.. Quatro annos ••• Seis. 
Papel almasso .••••••.•...•.. \Seis mezes •••.•• Tres resmas. 
Dito de veso ................ ,~e!s o}tos ....... l:pw dita: 
Pennas ..................... 

1 
Sms d1tos ....... v mte c rmco. 

Puearos de folha ..•....••••. 
1 

Um anno •••.••. DcZdseis. 
Porta-voz grande ••••••..... , Dous ditos •••••. Um. 
Dito pequeno ••...•......•.• 1 Dous ditos .•..•• Um. 
Sinctcs d' anuas com prema. 1 Sem tempo deter-

. d i
8

"!llinado •..•••• ~:m. j·" 
Tmas gran es ............... , e1s annos ...... Ires. 

1
! 

Ditas pequenas ....••... , .... Seis ditêls .•...•. Tres. \:1 
Talhas com cabos •••.•.••... Seis mezes ..•••. Duns. ~ 
Tan1borctcs .•.. .•........... Seis nnnol'.L ...... \,'"intc. · i) 
Tinta para escripta .•........ Seis rne?:rs ...... Dous qunxtin~.osca i~ 
Vassouras ................... Seis ditos ......• Trinta e seis. ;

1

-,: 

Vasos de limpeza •.......••. Dous anuos ..•.• Dez. 1 ~ 
r._~-.~---..--.-.-.-.-.--.ug;._~~~--~~--~--.-.--.._1 

Quartel Grneral no Campo da Honra, 30 de Setembro de 1831.
_l:tanoel da Fonseca Lima c Si!ra, Com ma ndantc dns Armas.- Con
forme.- João Eduardo Pcrcirn Collaro Amado, Brigadeiro Com
mandaute.- Conforwc.- O SecrGtario, José IIipprJiyto d: Anwjo. 



'.fabella llos oh]Nttos mais pt•cciso~ pat•a o ser"iço 1ia 
Fortaleza da Lage, com dechu•atão do tempo de sua 
dut•ação c quantidade que cleYc haver. 

ODJECTOS. TmiPO DE DURAc.ÃO NUMERO QCE DEVE 
DE CAD.\ OBJEdo. HAVER. 

Arn1ario .•.••..•.......••••. 

Almotolia de uma medida ..•.• 
Adcrices para as bandeiras •.. 
D:.tndeira grande de fi li ele ..••• 
Dita pQquena ............... . 
Dita branca para signacs .•.••• 
Bilrri!S de dous fundos ••.•••.• 
Ditos de um ••.•••..•..•...•• 
Baldes de páo .•..•.•.•••...•• 
Barras uc dormir ..••••..•••. 
Balança grande •••.•••.••..•. 
Dita pequena ••••..•.•.•.••.. 
Caliciras •...••.•..••.•.•.•.• 
Castiçaes de latão ..••••••.•.• 
CarrinlJUs uc mão .••..•.•.••. 
Celhas •.••.•••..•..••..••••. 
Candeeiros de cobre de encosto. 
Enxada .•..•.....••....•..•• 
Escrevaninha de latão .•.••.•• 
Funil de folha de um (JHarLilho. 
Dito de ccbrc para e:1curtuxnr. 
Gu<!ritab ... · •................ 
Janas tlc madeira pnra <l!!Ua ... 
Joeos de tintt>iws de c~t<.tuho .. 
Livro úe Gn.iem ...•.......... 

Sem tempo deter-
minado ••.•. ,. 

Quatro annos •••. 
Seis mcz<i's ...••• 
Dous ao nos ..•••• 
Um anno .••••.•• 
Quatro mmos .••• 
Seis ditos ....... . 
Seis ditos .••.•••• 
Un1 auno .••..••• 
Vinte ,:i tos .••.•• 
Vinte ditos •.•.•• 
Vinte ditos .... .. 
Seis dit<ls ..... .. 
Dez ditos ....... . 
Dez ditos ...••••• 
Seis ditos ...•... 
::-íeis ditos ...••• 
Dnz ditos .•.•.... 
Vinte ditds ...••• 
{)natro ditos ••.•• 
Vil:te ditos .•.••. 
Dez ditos .•.•••.. 
Seis dito,; .••.•••• 
Dez ditos ...... .. 
Sem tempo deter-

minado ...•.•. 
Ditos de registro ............. Dito •......•.•.. 
Dito de receita c despezil .....• Dito ........••.. 
Dito de presos ..............• Dito •......••.•• 
Lampião uc praça ...........• Seis anr10s ...... . 
Lanternas de vista de osso .•.• Quatro annos ... . 
Ditas ue vidro ............••. Dito •......•.. , • 
Medida de folha de um quar-

tilho .........••....•.•.... Dito ••.........• 
Dita de um quinto .•.••.••••• Dito., .....•.•.. 
l\Iachado •••..••••••.••..•.•• Dez annos ....•. 
l\lesa fZramde com gaveta •.•.•• Vinte ilnuos ..... 
Ditas pequenas .•••....•.•... Dito ...••.....•. 
l\Iedida de cobre para pulvora 

Um. 
Uma. 
Duas. 
Gma. 
Cma. 
Uma. 
Vinte. 
Cinco. 
Quatro. 
Seis. 
Uma. 
Uma. 
Seis. 
Quatro. 
Dous. 
Quatro. 
Quatro. 
Um:J.. 
Uma. 
l!m. 
Um. 
Duas. 
Uua5. 
Douii. 

Cm. 
Dous. 
Um. 
Um. 
Um. 
Quatro. 
Duns. 

[ma. 
r ma. 
Um. 
Uma. 
Quatro. 

jogo desde 3 ale 3G, calibre •• 
Ocnlo de alcance •.••......... 

Dito .....•...... Um. 

Obrcias •••.••.•..•...•..•.•.• 
Oleado para os paióes ..•...... 
Pesos de bronze de ~ quartu 

até 1 quintal. •••••.•••..•• 

Dez anno::; ....•.. Um. 
Seis mczcs ...•.. Trcs massos. 
Qualro annos •.. l;m. 

Sem tempo deter-
minado •...••. l}m jogo. 

Pás'"cJp, ferro ....•.•••...•..•• Dez anuos .•..... Duas. 
Pauiula de abas ......•.....•. Quatro annos •..• Gma. 
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OBJECTOS. TE:\IPO DE Dl:TRACÃO NUl\IEHil QUI' IJEVE ~~ 
llE OADA OBJEcTo; HAH.:~c. 

Papel almaço •••.•.•••••.•••• Seis mezes .•••••. Duas resmas. 
Dito de peso ••.••...•.•.•••.• Dito •••...•.•.•. Uma dita. 
Pennas •.••••••.•••••••••..• ~ Dito ••••..•••.•• Vinte cinco. 
Pucáros de folha •••••••.•••.• nm anno •••.•••• Seis. 
Porta-voz grande ••••••.•.••. úows ditos •..••.. Um. 
Dito pequeno .•••••••.••••••• Dito ...••.••••.. Um. 
Sinete de armas com prensa.. • Sem tempo deter-

. minado • • .. • . . Um. 
Tinas grandes ................ Seis annos ••.••• Duas. 
Ditas pequenas . • • . . . • . • • • • • • Ditos.. • . . • • • • . • Ooas. 
Talhas com c-abo. • • . • . • • • • • . . Seis mezes ••••. , Duas. 
Tamboretes .•..••.•.•.•••••• Seis annos .••.•. Seis. 
Tinta •••••••••••.••.•..•.•.• Seis me:zes •••••• Dous quartilhos. 
Vossouras •.•• ~ ................ Ditos ........... Trinta e seis. 
Vasos de limpeza •••••••••••• Dous annos .•..•. Tres •. 

Quartel General no Campo da Honra, 30 de Setcmhro de 1834.
Manoel da Fonseca Lima e Sitva., Commandante das Arrnas.-C~n· 
forme.-0 Secretario, José llyppotito d€ Araujo. 



1':tbdla tlos ot.~ectos mais Ill'Ct~isos p1u•a o scr~'iço tia 
Fortaleza tle S. João, com tlcch•ração do tempo tlc sua 
fluração e quantitlade que d{WC ba,·e:r. 

OBJECTOS. 
nmPo 

DE nmuçlo DE 
C.\.DA OBJE~TO. 

NU'•;EI\0 
Qt'E DEVE TER. 

Armario • • . • • • • • • . • • • • • . • . . . Sem tempo deter- l 
minado .••.••. Um. 

Almotolia do uma medida ••• Sris annos ...... Uma. 
Aderices para as bandeiras . ,I Seis mczcs .••..• Duas. 
Bandeira grande de filleli •••. \ Dous annos ..••• 

1

. r ma. 
Dita pequena ............... j Um anno ••••.... I bna. 
Dtta branca para signaes ..• ·1 Quatro lll1nos ..•. 

1 

Urna. 
Barris de dous fundos ••.•..• Seis annos ..•••.. ;Quatro. 
Dito de um ................ Seis annos ....... 

1

1 Oito. 

I 
Balde de páo •.••••.••••.••. Um anno ..•..•.. 
Banas de dormir .•.......••. I Vinte auuos ....• , Seis. 

I Balança grande •.•..•••.•..• I Y i 11 te an nos ..... 1~ l! nw. 
Dita pequena .••.•.......••. /'Vinte armos ••... t:ma. 
Cadeiras .•.•.•••.....•.•••.• Seis annos ....••• , Seis. 
Casti_çacs de latão ••.•••....• Dez annos ..•..• ·[Quatro. 
Carrmhos de mão ..•...•.•• !De~z annos ....... 

1
Quatro. 

Cclhas._. •.•..•••.......••..• 1 s,c~s annos ....... 1 Q~tatro. CandceH'O tle cobre, de encosto .Se1s armos ....... 1 tlJlo. 
Enxadas .••..•...••.......•. 

1

1 Dez annos .•...•. Seis. 
EscreYiminha de latão ••...•. Vinte annos .•.•. \

1 r ma. 
Foices roçadeira ...........•. Dons annos ..... ()uatru. 
Funis de folha, de um quartilho, Quatro annos ... 'l'm. 
Dito de cobre {lara encartuxar. :Vinte annos •.... ! fim. 
Guaritas ..................... ! Dez annos ....... ) Qual ro. 
Jarras de madeira para ;1gua .. I Seis annos ....... ,Tres. 

; J~gos de tinteiro de estanho •.• ! Ilez annos •.• :.:: j T,J.·es · 

1 
Lnro de urdem ...•...•••. ··: ~~em. tempo dcte1- : 

: mwatlo ..•...• l:ll. 

, Ditos de registro ....•.......• 

1 

Dito ••...••...•. \Dons. 
!: tJ!1~ livro de receita e dcspeza .• D!to ..•.•...... ·1l:m. 

Ll\ro de presos .•••••.•••..•. D1to ..•.•..•.... : tm. 
Lanternas de vista, de osso ••. Quatro annos .... '~ris. 
Lampiões de praça .•.•...•••• Seis annos .•..... ! (luatro. 
Lanternas de \'ista, de vidro •.. Quatro aunos ..•• Tres . 
.Me~ida de folh~ de um quar- I 1 

ttlho ••••••••..•...•••.•.. Quatro annos ..•. t,ma. 
l\ledida de folha de um quinto. Quatro annos ..•• ! Uma. 
Machados .••••••.••••••.•••. Dez anuos ......• I Dons. 

1 
M.ega gt·ande com gaveta .•••• ':~nte annos .... ,I~ n_1a. 
D1tas pequenas .............. \ mte annos ..... ._eis. 
l\ledida de cobre para poh·ora, I 

jogo deste calibre 3 até 3G.. . Vinte anno~ ..••. 1 rm. 
Oculo de alcance ............ Dez annos •.•.••. ll!m. 

f: Obrcias, nt1aço .... :; ....••... Seis mrzrs •.•.. ·\ ~res. 
Oll'ado para os pawes .•.•.•• Quatro annos .... l'm. 
l'csos de bronze desde 1f.> 4.a I 

1 até 1 quintal ..•.....•• -.•.. Sem t1nnH;ão de-
, terminada ... , . !'111 jogo, 

I'J5 cle ferro,., ...... ,,.,, .. Dez anuo~. , .. , , 'Quatro~ 
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Padiolas de abas ...•.•.•••.• Quatro annos . • . Duas. 
Papel ahnasso, resma •..•••.. Seis mezes .•..•• Duas. 
Dito de peso, dito ....••.•.. Seis mezes •••... Uma. 
Pennas, vinte cinco ..•.••..• Seis mezes •••••. Vinte dnco. 
Putaros de folha ............ Um anuo ........ Seis. 
Porta-voz grande .••.•..•.... Dous annos •.••• Um. 
Dito pequeno •••.••..•••• , •• Dous anoos ••..• Um. 
Si o etc de armas com prensa ••• Sem dutaçllo de-

terminada ..... Um. · 
Tinas grandes •••.•••.•.••••. Seis anneHi • • . •• Tres. 
Ditas pequenas ••••••.••••.•. Seis annos ....••• Tr?s. 
Tambores ..•.•••.•.•••.•••.• Seis annos •••••. Doze. 
Tmta, quartilho ..•......••.. Seis mezcs ••..•. Dous. 
Vassouras, .•.••.••..••.•••. Seis mazcs ••...• Trinta e seis. 
Vasos de .liJ1'lpeza ••.•••••••• Dous a unos •••.. Seis. 

Quartel do Campo da Honra, 30 de Setembro de 18~i.- Aianoel 
da Fonseca lima e Silva, Commandante das Armas • .,.... Conforme. 
t-O Secretario, Josi Hippo~yto de Araujo. 

·* 



- 359 -

Tabéllá. dos objectos mais precisos para o serviço da 
Fortaleza de '\'illagaignon} com deê"laração do tempo 
de su~ duração e quantidade que deve haver. 

OBJECTOS. 
TEl\irO NUMERO 

DE DURAÇÃO GE QUE DEVE~I TER 
CADA .OBJECTO. 

t - . 
Arnarto •••••••••••••••••••• Sem duraçiio de- I I terminada ..••• 

1 
Um, 

. Almotolia de uma medida ••. Quatro annos .•.•. Uma. 
· Aderiças para as bandeiras ... Seis mezes .••••• !Tres. 

Bandait·a gr~ de filleli •.• Dous annos .•••. i Uma. 
D\tas pequenas·; •· •.....•.••. Seis mezes .••••• 

1

Duas. 
Dita branca para signaes;, .. Quatro anoos ..•. Uma. 
B<trris de dous fundos .••.••• Seis annos .•.•..• i Oito. 
Dítos. de um dito ........... Idem ..•.••.•.•. Cinco. 
lk!des de páo .. ,. : .. ....... {jm anno ........ (Quatro. 

1: H<::Tas de dormir ........... Vinte unnos •.•• ·jüito. 
c; Bütança grande •••.••••••... Idem , •.•.• , ..••. Uma. 
I?it~ pequena ............... Id~m ........... :yn:a. 
Ci'idéiras •••••••••••••••••••• Se1s annos ....... ::Set.>. 
Casti\acs de latao •...••.••.• Dez annos .•.•. ,. [Quatro., 

. Carrinhos de mão.......... Idem .... , ..... Quatro.. 11.~ Cdhas .••......••.•..•..•... Seis annos, ...... :Cinco. ~ 
s~mde~i;os Je cobre,de encosto idem •..••••.•• ·i~e.z: :i 
Lnxadas .•••.••.••••••••.•• Dez anoos •..• , •• 

1

...,c'"· 
E;s~revaninha _de !atao ........ Vinte annos .•.• ·\Uma. 
foices roçadeiras •..•...••.•• Dons annos .••... 

1

Quatro. 
Funil de folha, de quartilho •• Quatro annos .... Um. 
~i to ~e cobre para encartuxar. Vinte annos, •... i Um. 
~uantas ..... ·':·........ .. De~z~,l10S ....... 

1

Quatro . 
... arras de made1ra para agua •• SeJ,S!ii\nos ••••.• Duas • 
. iogos de tiuteíro de estanho. Dez annos .••.... Dous. 
Evro de ordens ..•.....••.• Sem tempo deter-

minado ..••..• Um. 
Ditos de registro ............ Idem ........... Dous. 
Dito de receita e dcspeza .••• Idem •.•.••...•• Um. 
Dfto de presos ...••......••• Idem •.•••••••..•. Um. 
L'tmpiões de praça ..•.•••... Seis annos ....••• Dous. 
Lnnternas de vistü, de osso ...• Quatro anuo! .... Seis. 
Ditas de Yidro .............. Idem ........... Tres. 
Medidas de folha, de um quar-

tilho •••..•...•••..•.••.•• Quatro annos •••• Uma. · 
l\Iedidas de folha de um quinto Quatro annos ••. Uma. 
Mesa grande com gavetas .•.•• Vinte annos .•••• Uma. 
Ditas pequenas ••.•....••..•. Idem ............ ,.Seis. 
Medidas de eobre para polvora, 

jogos desde 3 até 36 calibre .• Vinte annos .•••• Um. 
O,;ulm; de alcance .•••....•.. Dez annos ..••..• IDous. 
Oilreias, mas.sos seis. . • . . . . . • Seis mezes . • • . • • :,eis massos. 
Oieado para os paióes .•....• Quatro ann~s .... Um. 
Pesos de bronze, desde 1f" 4.a 

até um quintal ..•... : . •.. Sem tempo deter-
minado.: .•••. Um jogo. 

J';is de ferro. . • • • . . . . • • . . • . • Dez annos ..•••.. Quatro. 
P:uli6Jas de abas .••..•..••.• Quatro annos .... Tres. 
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OBJECTOS. 

Papel almasso, resmas sete •. 
Dito de peso, dita uma ..•... 

'f Peno as, cento e meio ...... . 
Pucaros ·de folha •••.••• 
Porta-voz grande •.••.•••..•• 
Dito pequeno ••••...••••.••• 
Sinete de armas com prensa .• 

Tinas grandes ••..•.••.••••. 
Ditas pequenas .••••••••••••. 
Tan1boretes .•••.••••••....•.• 
Tinta, quartilhos quatro •••.• 
Vassouras, trinta e seis ....• 
Vaso de limpeza .......... . 
Machados .•••••.••••••.••.•• 

TEMPO 
DE DURAÇÃO DE 

CADA OBJEC'l'O, 

NUMERO I 
QUE DEVEM TER. 

Seis mczes .•...•• Sete resmas. 
Idem ........... Uma dita. 
Idem ...•.•.•••• Cento e cincoenta 
Um anno ........ Dez. 
Dons annos •.••. Um. 
Idem ••••...•..• Um. 
Sem duraçao de-

terminada ..••• Um. 
Seis annos ....... Tres. 
ldcn1 .•..•..••.. Tres. 
Seis ann,os ..•••.. Dons. 
Seis mezcs ••.•.• Quatro quartilhos 
Idem ........... Trinta e seis. 
Dons annos • • • • . Seis. 
Dez aunos .•••.• Dous. 

Quartel General do Campo da Honra, 30 de Setembro de 1834.
Manod da Fonseca Lima e SUva, Commandante das Armas.- Con· 
forme. - O Se;;retario, José llippotyto de Araujo. 

r 
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N . .li-54:.-MARINifA.~Eit 22 DE DEZEMBHO DE 1834. 
-~: -t~ • -

.A romôiunicação ao 'Àdministrador do Correio da Côrte deve 4! 
~C!' sempre feita se!s dias antes da partida das. embarca_ç&es 
:tr~ guerra, se para ISSO houver tempo. · 

Em additamento ao Aviso do 7 de Outubro, -~ue 
lhe foi dirigido por esta Secretaria, haja Vm. de fazet." 
emn que a communicação ao Administrador do*'_, 
Correio Geral desta Côrte seja sempre feita seis 11i' 
dias antes da partida das embarcações de guerra, 
$(' ~)ara isso houver tempo: o que Vm. mutto re-
conunendará aos Commandahtes das mesmas em 
taes occasiõ-e.s~ 

DeuS: Guarde a Vm.-Paço em 22 de Dezembro 
de 1834-. .:....Antéro José,Ferreira de Brito.-Sr. Fran
elscn Bibiano de Castro . 

• ••• • 

N. i 55. -MARINHA.-EM 22 DE DEZEMBRO DE 1834 • 

A {!ratificação mtlndada abonar á pessoa que entregar um ma· 
rinhciro desertor deverá ser ~ntada nos futuros venci
n'entos do mesmo marinheiro}'+'?' ·· 

Dt~"endo a gratificação mandada abonar á pessoa 
que entregar preso um marinheiro desertor ser des
eontada nos futuros vencimentos do. mesmo mari
nheito; assim o participo a Vm. para suaintelligencW! 
r: governo. 

Deus Guarde a Vm._..;Paço em 22 de Dezembro de 
18~H.--Antéro José Ferrezra de Brito.-Sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

,. ... -



Ordena que sómcntc se incluão em f()llfn os empregados das 
" repartições cxtinctas que t~"?- titulos vitalícios. 

• Manoel do 1\"ascimcnto f:astro e Silva, Presidente 
(lo Tribunal doThesouro Publico Nacional, tendo em 

.. "V1sta que, nos o~çarn~ntos que se tem apresentado «\ 
~ .. Assemblea Geral se contemplilo na folha dos Em

pregados das reparti~:ões extinctas, indivíduos, cujos 
cmpregos-_i?mais podem s.~r considerados vi~alicios, 
a quem umcamente a~ lms concedem a contmuaçào 
de sens ordenados ; recommenda que nas Thcsou-

·~· rarias das Provincias sómcnte se incHH10 em folha, 
para ter lugar o pagamento, it)S que tiverem títulos 
vitalicios. O que purtici.pa ao Inspector da Thesou~ 
raria da Prov-incia de .... para s_tw cxeçuçiío., pro
pondo quacsquer duvidas que occorrüo à tal res
peito. 

Thrsouro Pu!J1ir.o Nacional em 2;3 de Dezembro 
.de '1834.,-Jlfannrl dn !Yasdmento Cast;·o c Süca. 

:\ .. i:.J7.-DIPEHIO.-Ku ·,t;~ nr. nEZEmmo DE t83.L 

neclara o AYho de Hi do corrente soh!'c as horas em que dcvc.-s(· 
conservar aheria a c~lsa d~;"2\.drninisl!'açãu do Correio Geral 
da C6rl.c. 

Em ad<lítameHto ao Aviso de 16 do corrente, em 
que se ordena que a easa da Administração do 
~rreio·Ge_ral de~tc:t,f:ô}'te se con~erve sempre aberta
<Iesde as Oito horas âa 'ftlantti. ate o sol posto: Manda 
a·-Jl:egencia em Nome (lo Imperador declarar-lhe 
que esta dcterminacão comprehenda unicamente os 
dias uteis, sendo deUa exeluidos os domingos e dias 
~antos, em os quaes só· se abrirá a dita. casa na
qucllcs cnsos em que ao presente se tem 1sso pra
ticado. 

Deus Gunrdc a Ym.-Pnc.o em 23 de Dezembro de 
H:H.-Antnnin Pú1io Cfiichorro da Garna.-Sr~ 
.niz Frnneisco Leal. 



• h 

"l.Js .4lf.. ·ff:I\ZENIA. i~ 
'~;· 

.. 4 "'' 
Dccla.r?- quç as 'ton~igna~~-1artf!'Htas pe~ te_! do- Orç~m. entH 

;;:;~;~:l.J so~~~tc vtgor te ;o seu respeettVQ,·a~? --
. ., ", .. 

i\Jn nocl do ~asêimc.Ato Castro c Silva, Presid~tc 
do T ;·)bunal do Thcsouro Publico Nacional, tendu 
noU!_,L) que nos orçamentos mffilsa@s enviados pel<: 
T!k:.:,turaria da Província de .... são contadas conin 
dirida a pagar no mez de que tratão, as quanti~~ 
que d1.•ixárão de de~pender-se com obras publicas~ 
c scrn.elhantes, nos annos Qnanceiros preteritos ~ 
~1<Jn•!:u: ao :t;~pectivo Inspector que com o balançc 
d~l __ c_::>t 1 l:l do ~hno temeessaclo_ as consigna~;ões qw 
a :c1 n~spectlVa lhe tem destinado; e que a noYH 
lei t~m 1·igor, continuando a marcar novas consigna· 

l;ilra taes objectos, só das quantias que lht 
a;··plicadas póde dispôt·-se dentro do anno. (

q11r~ p 11'Li~ipa ao dito Inspector para sua intclli.genci; 
I' c\eençao. 

Tht:-:.ouro Publico Nacional em 30 de Dezemb""ro d~~ 
í ;;;n ··-1\Ianocl do NascinLento Castro (J~itf;a.c 

;\ };}9.-FÀZENDA.-E~I ~E DEZE!'ilBRO DE 1834-. 
"; ~"·• ·~ ": 

il;:ter·nína que se deem balanços nos cofres quando aos In~ 
JY.'C tOJ'-~S das Thesourarias aprouver examinar o estado delles . 

. 1.1 q;t;el do Nascimento Castr~. e Silv~4f~P~siàen.te 
do , lmnal do Thesouro Pubh.~~acw~ deter
mina que além da. verfficaç~ {fos saldos dos re~-~ 
pedin1s cofres no fim de cada semestre, conformr 
.a ürdcm de 3 de Janeiro de 1833, os Inspectore~·. 
das Thcsourarias, quando lhes aprouver, examinem 

'·-~c:ern balanço aos cofres com a exaclídão recom-· 
nwmhda na citada ordem, evitando quaesquer abu 
:--'íh qu:; possão introduzir·se a semelhante respeito 
(i . ; u;~, participa ao Inspector da Thesouraria. de .... 
;-;;1 r a ;;.lia intelligencia e execução. 

Th~ .. ~ouro Publico Naci9nal em 30 de Dezef!Ibro "'de 
H n. -- ... ~1anoel do Nascunento Castro e Stlva. 
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