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Acrros DO PODER EXECUTIVO~ 

DECRETO- DE 2 D:~ SANElRO DE 183:3. 

Designa os <listinctivo" dos Majores à c legião c outros oillciaes 
<la Guarúa Nacional. 

A Rc~encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, em addítamento ao Decreto de vinle e tres 
de Dezembro de mil oitocentos trinta e um, Decreta 
o seguinte: 

Os Majores de Ie~ião, usarão do di:;tinctivo estabe
lecido no c i ta do Decreto para os outros Majores da 
Guarda Nacional. 

O Secretario Geral, o de Capitão da mesma Guarda. 
Os Quartcis-:Mestrcs, c Círuro:iões-1\lóres, tanto dos 

corpos de cavallaria , como llc legião, terão o dis
tinctivo de Tenentes, tendo além disto os Cirurgiões· 
1\Iorcs no braço esquerdo um angulo de galão amarello, 
com o vertice p:;n baixo. 
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Os Cit·urgiões Ajudante~ us:uão do díslinctivo de Al
feres, e do dito angulo no braço esquerdo. 

Os Sargentos Ajuuantes, e Tambores-~lórcs, terão o 
distinctivo de primeiros Sargentos. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocíos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. }lalacio do Rio de Janeiro. 
em dous de Janeiro de mil oitocentos trinta c tres.J 
decimo segundo da Indcpendcncia do Imperío. 

FR.\Nctsco DE L!J1IA E Sn.V/1.. 
.JO.'\f.~ IH COSTA CAI\L\LHU. 
JoÃo B!t.H:uu ;\lol\lZ. 

Jlonorio lfermeto Carneiro Lciio. 

DECHETO- DE 3 DE JA:\'EIRO DE 183:-1. 

Dá negulamento pal'a as Rcla<;õcs do Im}~crio. 

A Regcnci8, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, tendo em vista o disposto no Codigo do 
Processo Criminal, e no Titulo unico da disposição 
JJrovisoria ácerca ela Administração da Justiça Civil, 
decreta o seguinte 

Regulamento das Relaeões do lmperitl. 

Art. t. o Cada uma das Relações do Impcrio se com
potà dQ. quatorze Desembargadores, d'entre os quaes 
um será o Pr·esidente nomeado na conformidade do 
art. 2'~ do titulo unico da disposição provisoria ácerca 
da :ldministração da Justiça Civil, e outro será Pro
motor da Justiça, e Procurador da Corôa_, Soberania, 
e Fazenda Nacional, e será nomeado em conformidade 
tlo Decreto do i. o de Março de i7~8. 

Art. 2. o Os Desrmbargadores actuaes, que não en
trarem no numero dos ctiectivos, nem forem empre
gados no:S lugares de Juizes de Direito, ficarão acldidos 
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:'1~ I\elações, que mais convier, até que possam ter 
etT~·etiviuadc; no entanto porém servirão como se 
effecti vos fossem. . 

Art. 3. o Os Dcsembargatlores continuarão a usar de 
Beca, e os que tiverem o Titulo de Gonselho poderão 
usar tambem de capa na Hclação, não gozando porém 
de alguma outra r,rerogali va, ou preceàeucia em quaes
qucr actos da Helaç:1o por virtude deste titulo. 

Art. 4. o Todo o despacho das Hclações se fará em 
sc~-;são publiea, c em uma ~ó mesa: os Descmharga
f1ore.; tomarão assenlo nPila á direita e c~querda do 
Presidente pcl:l ordem de suas respectivas· antigui
dades. 

Art. ti. o Haverá trcs conferencias cada semana nas 
Terças, Quintas, e S.1hbados, ou nos dias immedia
mcnte anteriores, quando qualquer daquelles seja fe
riado, ou impedido: o despacho durará das nove horas 
da manhã até á uma da tarde. e só em caso de urgcncia 
poderá ser prorogado. · 

Art. 6. o O dcsp:tcho não começará sem que se achem 
na Relação cinco Desembargadores além do Presidente, 
ou quem suas vezes fizer. Findo o despacho, se farão 
as audiencias da Relação da mesma sorte que se tem 
alé agora praticado. 

DO PRESIDE:'\T8. 

Art. i. o Ao Presidente compete : 
t. o Dirigir os trabalhos dentro da Relação, manter 

a ordem, e fazer executar as Leis, e este Regulamento: 
2. o Distribuir os processos: 
3. o Conceder licença aos Desembargadores, e aos 

Juizes de Direito para sahirem da Relação, e da co .. 
marca até trinta dias contínuos, não fazendo falta ao 
serviço: 

4. o Ter o sello da Chancellaria para fazer sellar as 
sentenças, c mais papeis, que por ella deverem passar; 
e desempenhar as mais attribuições dos anteriores 
Chancelleres, que ainda tiverem lugar: 

ü. o Conceder, precedendo exame, licença para que 
advogue homem, que não é formado, nos lugares onde 
houver falta de Bachareis formados, que exerçam este 
officio, e para advogar em qualquer lugar aos cidadãos 

·.brasileiros formados, ou doutorados em Universidades 
es trangciras : 

,.., 
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6. o Advertir aos Officiaes da Relação, que faltarem 
ao cumprimento elos seus deveres na fórma do art. 33!) 
do Codigo do Processo Criminal: 

7. o Expedir em seu nome, e com sua assignatura 
as portarias para execução elas decisões, e sentenças da 
Relação, e mandar fazer as nccessarias notific~:~~;ões 
excepto no que estiver a cargo do Juiz da culpa: 

8. u Mandar colligir os doeumen tos, e provas para se 
verificar a responsabil i dado dos empregados, de cujos 
delictos, e e nos de o1llcio deve conlJccer a BC'lação. 

Art. S. o No impedimento, ou f~dta do Presidente, 
fará as suas vezes o Deseml>ar,!!ador mais antigo, o 
qual tomará o seu lugar; e na eoncnrrencia de dous, 
ou mais de igual antiguidade, a sorte decidirá. 

DAS FUNCÇÜES DAS RELAÇÕES. 

Art. 9. o Compete ás Rclaç0es: 
1. o Conhecer dos crimes de responsabilidade dos 

commandantes militares, c Juizes de Direito, recebcnuo 
a.s queixas, e denuncias, formanuo as culpas, e os mais 
termos até seu julgamento final, salva a providencia 
do § 2. 0 do art. Hin do Codigo do Processo Cri
lninal; 

2. o Conhecer dos casos, em que possam ter lugar 
as ordens de habeas~co1·pus na conformidade do art. 3~0 
e seguintes do Codigo do Processo Criminal : 

3. o Conhecer dos recursos, e appellações, de que tratam 
os arts. H l, 167, e 301 do mencionado Cocligo: 

~.o Decidir dos aggravos do auto do processo: 
5. o Julgar as appellações interpostas das sentenças 

dos Juizes ele Direito, ou de seus substitutos; e do 
Conservador da Nação Britannica emquanto el.istir: 

6. o Julgar as appellações interpostas dos Juizes de 
Orphãos: 

7. o Julgar as appellações. das sentenças proferidas 
pelos Juizes de Paz sobre objectos ela antiga almota
ceria. excedendo a alç.ada estabelecida no§ 2. o da Lei 
de iã de Outubro de 1827: . 

8. o Julgar as revistas : 
9. o Decidir os conflictos de jurisdicção entre as au

toridades nos termos da Lei do 20 de Outubro de 1823 : 
10. Julgar as questões de jurisdicção, que houver 

com os Prelados, e outras autoridades ecclesiasticas : 
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li. Prorogar por seis m~es o tempo do inventario, 
havendo impedimento invencível, pelo qual se não 
pudesse fazer no termo da lei : 

t2. Julgar as suspeições, ou recusaçõcs motivadas, 
que forem postas aos llescmbargauorcs. 

DA QUEIXA E llENUNClA. 

Art. lO. A queixa, ou denuncia de delicto~, e erros 
de officio, cujo con}Jccimcnto compita á Helação, será 
apre~entada ao Presidente, o f!Ual a distribuirá estando 
formada nos termos dos arts. 79, e 1~2 do Codigo do 
Processo Criminal, ou por seu despaclJO mandará preen
cher os requisito.s, que faltarem, pela parte, ou pelo 
Promotor, se a denuncia fôr oíficial. 

Art. H. O Desembargador, a quem fôr distrilmida 
uma denuncia, ou queixa, concludente, a manual á 
autuar pelo respectivo Escrivão, e onlcnará que o que
relado, ou denunciado seja ouvido por escripto, sah o 
vcritic:mdo-sc algum dos c:Jso~, em que o não deva ser, 
conforme o art. 160 do Cocligo do Processo Criminal, 
ou tendo já sido ouvido em conformidade elo art. iü4 
da Constituição. 

Art. 12. Para a audicncia do denunciado, ou quere
belo, o Juiz elo feito e~pcd irá ordem dirigida ao mesmo 
denunciado, ou querelado, ou a qualquer autoridade 
local, acompanhada da queixa, ou denuncia, com de
claração dos nomes elo accusaclor, e das testemunhas; e 
designará nella o prazo de quinz,e dias improrogaveis 
para esta resposta. 

Art. 13. Dada a resposta do indiciado, ou sem ella 
nos casos de a não ter dado em tempo, ou de não dever 
ser ouvido conforme o citado art. 1.60, o Desembarga
dor Juiz do feito ordenará o processo, fazendo autuar 
as peças instructivas; e, procedendo ás diligencias 
ordenadas nos arts. 80 e i42 do Codigo do Processo, e 
ãs mais que julgar necessarias, apresentftrá o processo 
em mesa. 

Art. 14. Apresentado o processo em mesa, ahi por 
sorte, e publicament~ se escolherão tres Juizes, os quaes, 
depois de instruidos do mesmo processo, pronunciarão~ 
ou não, segundo a prova, vencendo-se a decisão por dous 
votos conformes. 

Art. 15. Os Desembargadores sorteados para esta pro
nuncia antes de proferirem sentença poderão mandar 
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proceder a todas as diligencias, que entenderem neces
sarias. 

Art. -16. Depois de feita a pronuncia, dar-se-ha vista 
do processo ao Promotor da Justiça, para este formar o 
libello derivado das provas dos autos. Se houver parte 
accusadora, será admittida a addir, ou declarar o libello, 
com tanto que o faça no prazo de tres dias. 

Art. i 7. O ré o será logo notificado por ordem do 
Presidente para comparecer na llclação no dia que lhe 
fór designado, por si, ou por seu procurador quando 
estiver preso, e a h i produzir a sua defesa. O dia será 
marcado com mais, ou menos espaço com attenção ás 
circumstancias, que occorrerem. 

Art. 18. Comparecendo o réo por si, ou seu pro
curador no termo que lhe fór assignado, e offere
cido pelo Promotor o libello accusatoriCl, se lhe darã 
vista para deduzir a sua defesa no termo de oito dias, 
que será prorogavol ao prudente arbítrio do Juiz do 
feit.o. · 

Art. 19. Findo este termo, e na primeira conferen
cia da Relação, presentes o Promotor, a parte accusadora, 
o réo, ou seus procuradores, advogados, e defensores, o 
mesmo Juiz do feito, fazendo ler pelo Secretario o libello, 
a contrarieda(le, c todas as mais peças do processo, pro
cederá á inquirição tias testemunhas, que se houverem 
de pr·oduzir, ás quaes poderão tambem o Promotor, e 
as partes fazer as perguntas, que lhe.s parecer. 

Art. 20. Findas as inquirições, e perguntas, o mesmo 
Juiz na conferencia seguinte apresentará por escripto 
um relatorio circumstanciado de todo o processo, que 
nunca poderá ser julgado por menos de seis Juizes livres, 
c ahi será lido, podendo ser contestado pelo Promotor, 
e pelas partes, e seus procuradores, quando fôr inexacto 
ou não tiver a precisa clareza. 

Art. 2i. Em seguimento se discutirã a ma teria, no 
fim do que, declarando os Desembargadores que estão 
em estado de votar, se procederá á votação, não estando 
presentes o accusador, e o réo, nem seus procuradores, 
advogados, e defensores, nem tendo voto o Ministro, que 
formou o processo, nem os que intervieram na pro
nuncia. 

Art. 22. No caso de emp1te, quér sobre a condemna
ção, quér sobre o gr·áo da pena, seguir-se-ha a parte 
mais favoravel ao réo. A sentença, que em consequencia 
se proferir, poderá uma só vez ser embargada nos pro· 
prios autos~ . 

Art. ~:J. Em íJU~!ll}ucr tempo do proces~o até() ponto 
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do art. 20 inclusive potlerá o réo recusar dous Juizes, e 
o accusaJ.or um, sem motivarem a recusação. 

Ar·t. 2~. Quando forem dous ré os, cada um recusará 
seu juiz; sendo mais de J.ous, concordarão entre si nos 
dous, que hão de exercer este direito; e, não concor
dando, a sorte decidirá. O mesmo se observará quando 
1\ouver mais de um accusador, com a diilerença de que, 
em lugar de ó.ous, será nomeado um para exercer a 
recusação. 

D.\S APPELLAÇÜES E RECURSOS NAS CAUSAS CRIMES. 

Art. 2iL Interposta a appellação da sentença dada em 
consequencia da decisão do Jury, pelo modo, e no tempo 
declarado no at·t. 310 do Codigo, o Escrivão da eausa ex
officio dará vista às pattes para arr,noarem por escripto 
no termo de quinze dias, o qual será concedido por 
inteiro, e improrogavelmente a cada uma. dellas, ou 
sejam singulares, ou collectivas. 

Art. 26. Findo o prazo, o Escrivão cobrará os autos, 
e com as razões, ou sem ellas, se as partes as não derem 
em tempo, fará remessa ao Secretario da Relação. 
Se o appellante declarar que pretende arrazoar no 
lugar, em que estiver collocada a Relação, o Escrivão, 
fazendo disso expressa declaração no termo da ap
pellação, fará logo remessa dos autos ao Secretario sem 
dar vista ãs partes. 

Art. 27. Os autos deverão ser apresentados ao Se
cretal'io da Hclação no prazo de quatro mezes conta
dos da interpqsição da appellação, se forem as sen
tenças proferidas por Juizes da Província, em que 
estiver collocada a Relação; e de oito se o forem por 
Juizes de outras Provincias. Desta regra cxceptuam-se 
as appellações das sentenças proferidas pelos Juizes das 
Províncias de Goyaz, e l\Iato Grosso, emquanto perten
cerem ao districto da Rclaeão da Província do lHo de 
Janeiro; porque estas serâo apresentadas no prazo de 
um anno. Dos autos ficará traslado no Juizo, de que 
se interpuzer a appellação, á excepção das que forem 
interpostas dos Juizes do termo, em que estiver collo
cada a 1\elação, as quaes se expedirão independentes 
de traslado. 

Art. 28. Recebidos os autos pelo Secretario, este os 
aprescntarà na primrira conferencia, e pelo President~~ 
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será conccdiuo êÍS partes prazo para arrazoarem, no 
caso de ter o appellante feito a declaração, de que 
trata o art. 26. Este prazo será concediuo na fórma 
do art. 2õ. 

Art. 29. Apresentados os autos em conferencia, com 
as razões, ou sem ellas, no caso que as partes as não 
apresentem em tempo, o Presidente os distribuirá ao 
Desembargador, a quem tocar, o qual, examinando-as 
com as allegaçõcs das partes, e pondo no processo 
uma simples declaração de o ter visto, o levará 
á mesa ; e ahi, depois de ter exposto a especie, de 
que se trata, e os pontos de direi to, em que as partes 
se fundam, o passará ao Desembargador, que imme
dia ta mente se lhe seguir, o qual procederá da mesma 
fórma, e assim por diante até o numero de tres. 

Al't. 3(:). Quando o terceiro tiver visto o processo, o 
apresentará em mesa no dia, que o Presidente designar; 
e debatida a questão por toJos os Desembargadores 
presentes (com tanto que não excedam ao numero de 
effectivos, que deve ter a Relação) decidir-se-ha á 
pluralidade de votos; e, couforme o vencimento, se 
lançará a sentença escripta pelo Juiz do feito, e por 
todos assignada. ' 

Art. 31. Julgando-se procedente o recurso por se 
não terem guardado as formulas prescriplas, ~eguir
se-ha o que se acha determinado nos arts. 302 e 30~ 
do Codigo do Processo Criminal ; no caso porém do 
art. 303, e quando se julgue o recurso improcedente, 
o Escrivão, a quem. ti ver sido distribuído o feito, 
extrahirá sentença a respeito da qual se praticará o 
que se acha determinado no citado art. 302 a respeito 
dos autos de appellações, que são julgadas procedentes, 
por se não observarem as formulas. 

Art. 32. As appellações, que se interpuzerem nos 
casos do art. 167 do Codigo do Processo Criminal, serão 
apresentadas nos prazos estabelecidos no art. 27 deste 
H.egulamen to; e sendo examinadas pelo Desembargador, 
a quem o processo fôr distribuído, este o levará á 
mesa. 

Art. 33. No mesmo dia, ou em outro que o Presi
dente designar, serão por sorte, e publicamente esco
lhidos dous adjuntos, os quaes á vista do relatorio, 
e dos mais esclarecimentos, que exigirem, e puderem 
colher dos autos, julgarão com elle a appellação, ven
cendo-se a decisão por dous votos conformes, e Jas
çando o Juiz a sentença~ que será assignada por todos 
conforme ao vencido. 
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Art. :n. O recurso, de que trata o art. 111 do Couigo 
do Processo Criminal, se1·á interposto, c julgauo segun
do a formula rstahelecida nos arts. :32 e :1~ dcst!' Hegula
mento; c apresentado no prazo declarado no art. '!.7. 

DA ORDE11 DO HABE,\S-CORPGS. 

Art. :r;. A J1ctiçi"ío, qnc se fizer á Hel:H,;Jo par a ~c 
obter uma ordem de habeas-corpus será aprescn taua 
ao Prcsiclentc em acto de conferencia. 

Se estin~r formada com as eircumstanrias exigid:1:-; 
no art. :Jíl do Codi~o do Proces:'o Criminal, o Pre
sidente a distribuil·á immerliatamente, e, faltando 
algumas dellas~ a m:mdará satisfazer por seu dcsp:-~d10, 
para se seguir a distribuição logo que cstiYer em f6rm:1 
legal. 

Art. 36. O Drsrmbargador, a quem fôr distrilmida 
sc•m drmora, c interTompiclo até qualquer outro serviço, 
rm que se ache orcupado, examin~mdo pela petiçüo, 
e mai.;; papeis a realidade, qualidade, c circumstancias 
do facto; fal'á de tudo uma fiel exposição em mesa, 
e ahi ~e decidirú, depois de debatida a materia, c á 
pluralidade d~ votos dos Desembargadores presentes, 
se tem ou não lugar a oxped iç;1o da ordem requerida. 

Art. :17. A decisão será lançada na petição, c :-~s
sig-n;lda pf•los Dcsemhargadorcs, que votaram: se fôr 
allirma tiva, o Seen~tario csercvel'á a ordem, rpw será 
a:;signada Pf'lo Prrsidente. 

:\rt. 38. Esta ordem será passada em conformidade 
do disposto no art. :113 do Codigo do Processo Criminal, 
c nclla se induirá o mand;Jdo de prisão contra o autor 
da violeneia, quo fez objecto da petição, quando se 
verificar o caso do art. :115 do referido Codigo. 

Art. :Jn. Quanuo na execução da ordem se der a 
desohrdiencia, de qne trata o art. :1!f7, apres!mtada :10 
Presidente a certidão, ou attestação jurada do ofiicial 
da d il ig(;ncia, conforme o art. 31H do Codigo do Pro
cesso Criminal, se procederá d:;t maneira estabelecida 
nos arts. :1;; c 3() úeste Hcgulamcnto~ sendo Relator 
o mesmo Desembargador, a quem tinha sido distrinuido 
o terrnrrimento pelo qual se mandou passar a ordem, 
ou quem legalmente u substituir, quando imperJi.do. 

Art. qÜ. As ordeNs nccessarias para cumprimento 
do que se acha determinado nos arts. :1'.~:~), :mo, e :~~i2 
do dito Codigo serJo expr.didas em nome, e com ~iSc'igna
tun du Pre-.:identP. 

·- PAFTE i!. 'I. 
~. 
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DOS ACím:\ YOS DO AUTO DO PBOCESSO. 

Art. 'd. O=' agp:ravos tlo au t,o (lo procc~~o serão julgados 
1wlo mesmo nunwro de Juizes~e pela mesma fórma~ por 
qne sn ltJo de julgar as a[)pcllaçõr~s~ precedendo sempre 
o conhcf'.imento daqur~lles :10 dt>~t::1~. 

Art. 4.2. Antes de se discutir\ e votar sohrr a m3-
tetia das appellações se discutir:'t, e votará sobre os 

. pontos dos aggra vos tio auto do processo, que ti vrrr rn 
sido legalmente il,terpostos, tratando-~e uns depois dos 
outros pela ordem, em que se acharem nos autos. 

Art. 43. Quando o aggravo, <JU ag~ravos elo auto (lo 
pl'ocesso se não julgarem dignos de provimento, assim 
se tleclarará por sentença lan(;ada nos autos, condem
nanclo~so aos que os interpuzeram nas custas respectivas; 
e·proseguir-sc-ha no julgamento da appellação em acto 
consecutiro. 

Art. 4l. Se os aggravos do auto do processo se 
consiucrarem no caso de deverem ser providos, conhe
cemlo-se porém que apezar ele terem sido menos justos 
os despachos, ou sentenças intcrlocntorias, de qne se 
interpuzeram, naua com tudo faltou no feito, que fosse 
c::;scncial, c necessar:io para fazer constar a verdade, 
sobre que se baseasse a defini ti v a ; será lavrada a scn
te'nça de p1~ovirnento para o fim súmente de poder a 
parte aggrnvada requceer que se faça cffrctiva a rcs
ponsa bi lidade dq Juiz, pelos meios C{)mpeten tes, e se 
seguirú o julgarnento da appellação. 

Art. l.i,J. Se com o prov,imento do aggravo ou ::~ggravos 
ào auto do processo se declarar ou a nullid<u1e dos 
autos, ou de algum dos termos (10 proces:<o, ou a nc
cc~sidade de algum a c to~ ou di 1 ig:cncia inclispensa vel 
para o conhecimento , c docisiTo da causa, ou out!'o 
semelhante, lançad .. 1 sentunça, se não tratar;'t mais do 
julgamento da ap{?ellaç;}o. 

Art. 4G. No primeiro caso, se a nullicbde fôr in.:. 
supprivel~ c a sua falta de s.upprimcnto influir na de
ci~ão da causa~ será julgado nullo todo, o processado 
eom direito para nova acçJo. Se porém clla fôt· sup
privel, ou se a sua falta de supprimento não influir para 
a decisão, depois Jc.lavrac1a a sentença sobre o aggravo, 
se conhecerá da ;.~ppellação como fica dito no art. !1ii,. 
No segundo caso, lavrada a c:entença sobre o ::~ggraYn, 
,.;;.e mandarão reverter os auto5 para o Juizo. tl'ondt~ 
Y ien m a p peH:tdo~, para a h i s,' fazrr a üiiigcncia , e 



EXECUTIVO. H 

tornal--os a rcmetter á Ilclac;Jo, a fim dn ser julg3da 
a appellação, vistns o-; ::tntos de novo pelos ti'cs Des
rmbarp:aJores, ou pelos que legalmeute os substi
tuírem. 

DAS APPELLAS:ÕES D.\S CAUS.\S CIVElS. 

Art. !i7. As 3ppellar,õc~s das caw;as cíveis scrao m
t~rpost;ls por algum dos meios declarados no art. Hi 
do titulo unieo da Disposição provisoria ilcerea da 
Administraç;1o da Justiça Civil, e essa intrrpt)siçâo 
deverá ser feita no termo de dez dias improrogaveis, 
e con.tados do dia da publicação, estando presente a 
parte vencida, ou seu procurador :. ou da intimação 
da sentença, quando se não acharen1 presentes~ o qnc 
tudo será declarado pelo Escrivão no termo da publi-
cação. · 

Art. l!:8. Interpostas estas appellaçõcs, c intimadas 
ás outras partes, ou seus procuradores, seguir-se~ha 
ácerca da avaliação da causa, do recebimento em um, 
on em ambos os eHeitos, e· da a tempação, o que se 
~1clla determinnclo nas Leis em vigor. 

Art. 49. Recebida, e atcmpacla a appelbção, o Es
crivão remrtterá os 3Utcs 11elo Correio, havendo-o, 
ao Secretar·io da RPlação, c juntará ao traslado dos 
autos o conhecimento da remessa. 

Art. 50. Se a appell<lção fôr interposta no lugar, 
em que estiver a HelaÇiio, a remessa se fará indepen
dente de traslado, salvo no raso de ter sido recebida 
no efTeito devolutivo sómen te. 

Art. 5l. Tanto os autos, como o traslado sàão 
sellados á custa do appellante, c não- se f8rá a 'remessa 
sem que este tenha pago o sello, imputantlo-se-lhe a 
demora~ que poe essa causa houver, 

Art. 52. Todas as providencias, que forem ncces
sarias par:.~ actiYar~ e ·a!feetual' os actos, c diligencias 
do expediente da éiJUJCllação, c da remessa elos autos, 
serão dadas pelos Juizes, que tiverem proferido as 
sentenças, os quaes der;idirão as da vidas susci Lad:1s 
pelas partes, ou pelo Escrivão. 

Art. f)3. Recebidos pelo St~cretario os autos, os 
aprcsentuá na primeira conferencia, c o Presidente 
pot· seu. despacho manrl<p'á da L' vista ás partes para 
~lrTazoarem, concedendo a cad:.~ uma clrllas o prazo de 
quinze· dias. 
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Art. ;;1,, Este termo será improrogavcl; cmTcriÍ. 
em prejuízo de qualquer das partes, tenham ou não 
constituído procurador; e sem precisão de lança
mento: findo cllo, o Escrivão, independente de despacho 
do Pref;idente, ou de SQlicitaç.ão da parte, cobrará os 
autos com as allcgações, ou sem cllas, e fará seguir 
os devidos termos. 

Art. f};). Finclos os termos assignados ás partes para 
:nTazoarern, o Escrivão fará os autos conclusos ao 
PrcsiJente, o qual os distribuirá ao Desembargador, a 
quem tocar, e então se scp:uirú no despacho dá appcl
lação o disposto nos arts. 29 e 30 deste Regulamento. 

Art. oU. Proferida a scn tença, c publicada na au
clicncia da Ilelação, será extrallida do processo, e irá 
transi tat· na Ctwncellaria, ontlc poderá ser cm]w rgada 
nos restrictos termos da Ordenacão do Livro ;). o Ti-
tulo 87 ~ L o • 

Art.. 57. Para se apresenta r os cmbar;ros á Cllan
cellaria se requererá faculdade ao Presidente da Hcla(:ão, 
o qual concederá o prazo improrogavel de cinco dias; 
quando poróm a parte venccllora se demore por mais 
de quinze dias em fazer extrahir a sentença, o Des
embargador, a quem fôra distribuído o feito, per
mittirú, solJre informação do Escrivão, que declare 
não ter a parte requerido extracção da sentença, ou 
não tel-a procurado depois de prompta, que os em
bargos sejam offerecido:;: nos proprios autos, concedendo 
para isso o mesmo prazo acima declarado. 

Art. 58. Vindo a parte com cmlJargos na Chanccl
laria, ou nos proprios autos na fórma dos artigos 
:mteccdcntes, o Escrivão fará os autos conclusos ao 
ncscmbargador a quem o feito fura distribuído, o qual 
cone(~J~rá para impugnação, e sustentação cinco dias 
j mprorogaveis a cada uma das partes, e, tornando-lhe 
os autos conclusos com a impugnação, e sustentação, 
ou sem ellas, quando as partes as não apresentem no 
termo que 1hes é concedido, seguir-sc-ha para a de
cisão dos embargos o mesmo que se acha estabelecido 
nos arls. 2D e 30 deste Regulamento. 

Art. ti9. Quando se apresentar na Relação instru
mento de dia àe apparecer, o Desembargador, a quem 
f'tir JistribuiJo, fará observar o qur se acha determi
Jladu na Ordenação do Livro 3. o Ti tu lo 63 ~~ 3. o, 

!) . " c G. o para o preparo do processo, c, conclui das as 
diligencias ahi especificadas~ se procederá a julg-ar 
desrrta, e não seguida a élppellação pel:l mesma fórma 
m!a!Jclccida nos arts. 2U c 30 deste H('gularhcnto. 
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DAS nEVIST AS. 

Art. 60. As revistas continuarão a ser processadas, 
e julgadas nas Relações pela maneira até agora pra
ticada na conformidade do disposto na Lei de 18 de 
Setembro de 1828~ arts. 16, e 17, e no D~creto de 9 
de Novembro de 1830, devendo o Procurador da Corôa, 
Soberania, e Fazenda Nacional estar presente quando 
s;e tratar de revista de sentenças proferidas em eausas, 
t>m que a mesm!t· Corôa, Soberania, e Fazenda, por seu 
Procurador, tenha tido pai· te como autora, ré, op
pocnte, ou assistente, para poder fazer ao relatorio 
as ~bservações faeultadas pelo art. 3. o do citado De
ereto de 9 de Novembro. 

DOS CO~FLICTOS DE JUHISDIC(\o. 

Art. fll. Os caso.~ de conflicto de jurisdicção, e de 
competeneia, cujo julgamento pertence ás Relações, 
sf~râo levados a ellas. ou pelas autoridades compe
tidoras, que deverão dar uma parte por escripto acom
})anhada. dos neccssaríos documentos, ou pelo Governo~ 
e Presidentes das Províncias, ou por qualquer parte 
interessada; e ouvido o Procurador da Corôa, Sobe
rania, e Fazenda Nacional, serão Julgados pela fórma 
estabelecida para o julgamento da~ appellações cíveis, 
lançando-se a sentença, que deYerá conter explicita
mente a decisão, e seus fundamentos. 

DA PROROGAÇÃO DO TEl\11'0 DO INVENTARiO. 

Art. 62. Aprrsentada em conferencia uma pctiç:ão 
de proroga'Ção de tempo do inventario acompanhada 
dos documentos necessarios, será distribuid~1, c oRe
b tor na conferencia seguinte fará em mesa a expo
sição dos motivos allegaclos, e provados para se pedrr 
a prorogação, e á pluralidade de votos dos Desembar
gadores presentes se decidirá. Se a Helação concedi~r: 
a prorogação, o Secretario passará provisão, que será. 
assignatla pelo Prcsidéntc. 
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IJ\S SUSPElÇÕE:~. 

Art. G~L A disposição do art. ()1 do Codigo do Pro~ 
eusso Criminal comprehentlo os Desembargadores, que 
<.levem proceder da maneira, que ahi se determina nos 
casos, em que h ou verem de ser J n i'zes, não sendo os ex
ceptuados no art. oü do mesmo Codigo. 

Art. 6L Quando os DeJcmbargaclorcs forem recu
sados, allegando as partes alg;uin dos motivos enume
rados no citado art. 61 do Colligo do Processo Criminal, 
poLlerão, se não se reconhecerem suspeitos. continuar 
a ser Juizes no processo. como se lhes não fôra posta a 
su,;peição, mas o Esc ri vão não continuará a escrever 
nclle sem ·primeiro declarar por termo nos autos o 
requerimento vocal, ou por escr-ipto sobre a suspei
ção, e a final resolução elo Desembargador, devendo 
para isso cObrar os autos, quando os não tenha em 
seu poder. . 

Art. tm. Neste caso poderá a parte rccusante apre
sentar ao Presidente da Helação por escripto os motivos, 
que teve para pôr a suspeição ao Desembargador, acom
}Ja nlwndo a EU a representação. dos doeu men tos~ compro
batorios delta, e da certidão do termo menéíonado no 
artigo an teccden te. 

Art. 66. Apresentada a repres(mtação do recusantc, 
o Presidente a mandará autuar pelo Escri,vão, e ordc~ 
nará que seja ouvido o Desembargauor recusado no prazo 
improrogavel ue tres dias. ' 

A:·t. 67. Dada. a resposta do re~'\lsado, ou sem, ella. se 
a nq.o der no iltto pPazo, o Presidente ordenara o pro
cesso, fazendo an tua r as peças instructivas, inquirindo 
testemunhas, que lhe forem apresentadas pclQ recu
san te, e o levará á mesa. 

Art. 68. Levado o processo á mesa, ahi por sorte, 
c pu!Jiicamente se escolherão dous adjuntos, que e?m o 
J>residen te decidirão se procedo~ ou não a suspeH{ãO. 
Emquanto disto se tralar, rcLirar"se-ha o, Desembar-
gador recusado. · . 

Art. tm. Dada a sentença por que se deelare proec
dcn te a suspeição, nclla mesma se declarará tamlwm a 
nullidade .de todo o p!'oecssado perante o Desembar
gador j ulgaclo suspeito, e se comlemna r á a est 3, que su 
n;Io reconheceu por tal, a satisfazer á parte rccusantn 

-;:ts (~usl.as do procasso, quu será reformado ; . ficawlo 
salYv ú parte o rJiréito de~ rer1uerer -'a itllposif;.<tu d<J;o:; 
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penas do art. lô3 do Codigo Criminal perante o Tri-
bunal competente. · 

Art. 70. Quantlo a p~rte contraria reconhecer a jus
tiça da suspeição, podcr-se-ha, a requerimento seu 
lançado nos autos, suspender a continuação do processo 
até que se julgue a suspeição. 

DA DTSTRIBriGÃO. 

Art. 7i. A tlisLrihui(;ão dos fd tos erinws, r cíveis, 
de que trata este Regulamento, será. feita tanto ~ntrc 
os IJrsem!Jargadorcs, como entre os Escrivães mencio
nados no ú.rt. 40 do Codigo do Processo com relação 
não só á sua natureza civil, ou criminal, como ás dif
feren·tcs especies de cada um delles. como se fôr ap
pellação, ou requerimento de prorogação, ou rcpresen
sentação sobre conflicto ~ejurisdicção, ou queixa e de·· 
nuncia, ou outros quacsquer negocias da competcncia 
das Helações. 

Art. 72. Para esta distribuição haverá quatro livros 
(além dos que actualmcntc servem para as revistas, c 
appellações das Juntas· de Justiça emquanto as houver) .. 
dous para a dos processos criminaes, e dons nara a elos 
processos cíveis entre os Desembargadores, e Escrivães, 
sem consideração alguma ao valor lias a~signa turas. 
Todos serão rubricados pelo Presidente. 

Art. 73... A distrilmiGão elos Escrivães precederá a 
dos DcsemtJargadorcs, e será· feita pelo Secretario antes 
de se apresentarem os autos~ requerimentos~ ou reprc
:)en taçõcs á RelaçJo, excepto no caso da ordem de 
ltabeas-corpns, em iJlie não lla v crú c1 istribuíção entre os 
Escrivães por pertencer o seu expediente ao Secre
tario da Bulação . 
. Art. 7'L A distribuiç:io dos Dr;sembarg-adores será 

feita pelo Presidente, é l:Jnçada nos livros rcspet:tivos 
pelo Secretar.io, tlepois (JUC tiver aca!J3do o despacho da 
conferencia, em que os autos, requerimentos, e repre
sentações tiverem sido apresentados; c os Desemb:n·ga .... 
dores, a quem nesse mesmo acto serão entregues os 
papeis, que lhes tocarem, assignarão as VCI'lJaS COHl 

o Presidente. 

DOS EMPREGADOS DA RELAÇÃO. 

. Art. TL Para o rxpcdi('ntr das Relações h:nerá um 
Secret:lfiO~ dous Continnos, e d(ms Offlciae." de Jus! it~:t. 
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Art. 76. O Secretario dcvcr~t escrever tudo quanto 
neste Regulamento lhe é encarregado, e tudo o ma\s 
que o Presidente lhe onlcnar pcrtcncen te ao serviço, 
e expediente. Terá em boa guanla os livros, e papeis, 
tfUC pertencerem ao archivo, c desempenhará as outras 
attrilmir;õcs, que competiam ao Guanla-Mór pelas Leis 
anteriores, e que airHla tiverem lugar. O Guarda-Múr, 
que tiver titulo de serventia vitalícia, exercitará o em
prego de Secretario independente de nova nomeação. 

Art. 77. O Secretario terá uma mesa pequena com 
assento raso Jogo abaixo da mesa dos Desembargadores, 
para nella escrever, e ler, quanclo lhe competir por este 
Regularnento, e lh? frir ord~nado pel? Prc~idente. 

Art. 78. Os Contmuos farao o servtço po?'scmana, c 
um no impedimento do outro, quando o houver, aintia 
que não seja da sua semana ; c desempenharão as attri
bnições, f[Ue ot·a competem .. os guardas menores, e 
ainda tiver·em lugar, servindo além disso um de The
soureiro. e outro de Escrivão das despezas. 

Art. 7H. Os guardas menores, que tiverem ti tu lo 
vitalicio, rxercHarão o cmpi'ego de Continuo, se para 
clle tivrrem idoneidade. 

Art. 80. Os Oiliciaes de Justiça servi rã o alternad;~
mcnte cada um sua semana, e um no impedimento do 
outro; estarão ;í porta da ~ala das sessões da Relação nos 
tltas, em que as houvPr, e executarão as ordens relativas 
ao serviço que lhes forem dadas pelos PrcsidentPs. 

DISPOSIÇÕE~· GEIL\ES. 

Art. 81. Das scn tenç:1s das Relaçues nos rasos espe
cificados neste Hegulamento súmcn te se rio embarg-aveis, 
as que fo1·cm d:.~das nos processos de responsaui!idadc, c 
das appt•llações cíveis. 

Art. 8~. Qnanrlo em vil'ltHle do disposto no al't. 2." 
deste Hegulamcnto se ache no despacho ílas Rcl;Jções 
rmior numero dr~ Descmb;lrQ;arlorcs, que aquel!e, flUe 
cad:tllelação deve ter, conforllP) ao disposto no art. L", 
o Presidente antes t.la votar,;io tirará á sorte os Desemhar .. 
:;adores, tJU(', com os fjllC. ti v nem visto o feito, o hão 
dn julgar, de maneira qne nunca esse julgamento se 
faç:t com maiot· nnmeru de Dc:;embargadores do ([UC 

st· úevc colll pó r a Hei ação. 
Art. 8:L N;to havendo na~~ Helarõr,:; o nnmf'ro tle Des

f'Ul bJ r,1~':HI ore:; n rre~~ :J ri O:-\ vn·a o· j u lg:nn rn to dt• ~llgmn 
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h: i to em r:~zJo dn i m ped imcnto, :mscncia, ou licença 
de alrrum JJcsemh:JTQador actual adiar-se-ha a de
cisão do feito para a'~conferrncia ~eguinte; e se nessa 
eonferenci:l se não puder ainua verificar o julgamento, 
o Presidcn te chamará por oillcio aos Juizes de Di· 
rei ~o, qnn forem m•ccssarios para se completar o nu
mero de Dust•mhan.~:1dores prcfct;imlo os mais vizinhos, 
~~e ilào forem ím ped iuos. 

Art. 81. Constando no Juizo das appellações o fal
!cr~imt~nto ele alp:nma elas p;~rtes, ou sendo necessaria 
por qualquer motivo a llabi!it:lção de alguma parte, 
se procedr.rà a e~ta perante o Juiz l'elator, faaendo-se 
a inquiriçJo de testemunhas na fôrma do art. 11 da 
disposi1:ão provi~oria árerca da nJminístraç~o da jus
tiça civil; c recebendo-se 03 artigos, L} procedendo-se 
ao jnlgamfmto da 11a.1Jilitaç;lo em mesa ;í pluralidade 
Jc votos dos Desembargadores IH'f'sentes. 

Art. 83. Coucluida a habilitaç;1o, e n~vertcndo os 
autos p:J.ra o JlOLlcr do Desembarp::Jdor, perante quem 
se achaYam, se proecdcrá nos mai~ termos ulteriores, 
que falbrem IJ:lra que O<i auto.s possam ~er julgados 
tlcfiní ti v:nnen te. 

Art. 8ü. Quando qnalqn;'r tks Desembargadores, 
qne virem cs autos, adHr neces:~:J.rio proceder-se a 
alguma vistoria, exame, ou outra rpnlqucr di!igencia 
legal, ou cx-o:·~ici.o, ou _a r_crplerimt:nto de• _parte, em 
tal..'s caso; truzcnno-o'; a mesa, e confcrcnt:Inndo com 
os De;:;:~mb:-~rgmlorcs presentes~ e assentando elles por 
m<lioria de votos que é inclispens:!•ud fHra o julga
mc:n to ~~ 'lstoria , "exame: ou J il ige;~ciJ , ord1~n:n:;Jo 
por accorclao por cHes as . .;tgnado fJi:e n'Y\TW. r) fel to 
ao Juiz a quo, para se vroccder ú dil com c~
taçJo d:1s partes. Finda cila revcrterito os autos ;i 
nctação para se proceder ao julgamento. 

Art. 87. As assignatnras dos Desmnbargadorcs~ e 
quaesquer outros emolumentos Icgaes, que lllrs possan1 
tocar, serão recolhidos a uma caixa, c divididos no 
ilm de cada mez por todos os Desemhargadores, que 
tiverem feito serviço na Ilelação, inclusiYe o Presi
dente, e o Procuraaor da Coroa. 

Art. 88. Não havendo no cofre da Relação, em que 
se lançam as condemnações, o dinheiro nccessario para 
supprir ás despezas, que se fizerem com a limpeza, 
manutenção dos moveis, e com p3pel, tint3, arêa, 
obrêas, lacre, nastro, ou tltilbo, serão estas pa,2;as pela 
Fazenda Publica em folha, que formará o Thesourciro 
todos os meze:' assignocla pelo Presidente. 

PARTE li. 3. 
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Art. 89. Tudo que occorrcr no expediente das Rcla
·ções, processo, e julgamento dos feitos, e que não se 
ache expressamente providenciado neste R~ularnento, 
será decidido pelo que está determinado Ifa Lei de 18 
de Setembro de 1828, e nos Decretos de 3i de Agosto 
de i829, e 20 de Dezembro de !830, e mais Decretos 
relativos ao Supremo Tribunal de Justiça no que fôr 
applicavel. 

DISPO~IÇÕES ÁCERCA DOS PROCESSOS PE::'\DENTES NAS P.ELA .. 
ÇÕES, E DIFFERENTES VARAS. 

Art .. 90. As appellações pendentes das Juntas de Jus~ 
tiç.a, emquanto as houverem, serão julgadas em con
formidade da Resolução de 9 de Novembro de 1830. 

Art. 91. As revistas antigas concedidas pelo cx
tincto . Desembargo do Paço . que ainda não tiverem 
sido julgadas, ou penderem,or embargos, . serão .j ul
gàdas pela mesma fórma das concedidas pelo Supremo 
Tribunal de Justiça, sendo primeiro distribuídas. 

Art. 92. As appellações cíveis. ou crimes, e aggra
vos ordinarios pendentes nas diversas Mesas das Re
lações, q·ue ainda não tiverem sido julgadas, ou p·en
derem' por embargoo, serãp julgadas, pela, maneira de
terminada neste. Regulamento pará o julgamento das. 
ap.Pellações civeis, e crimes, sendo apresentadas em 
mesa pelos_ Desembargadores, que as tiverem em seu 
poder<.. e .Pelo Secretario as que estiverem nos carta
rios dos Escrivães para serem novamente distrihaida& 
sem assignatura ou emolumentô algum; trancando-se 
as tençGes, que estiverem escriptas nos autos. Os 
autos, que estiverem com vista aos Advogados para 
razões, ou outros quaesquer termos, serão cobrados 
á proporção que se forem 1inàando os prazos, ou termos, 
para serem apresentados, e distribuídos na fórma dita. 

Art. 93. As eausas cíveis, e crimes; que se julga
vam nas diversas mesas das Relações em primeira, c 
ultima instancia, e que ainda penderem por embargo& 
nas sobreditas mesas, serão distribuidas sem assigna
tura, ou emolumento algum como appellações, e como 
taes serEi o julgadas na fórma deste Regulamento. 

Art. fn. Aquellas porélll, que não tiverem algnm 
julgamento, ou accórdão decisivo, e todas as outras, 
que penuerem perante os Juizes, cujas jurisdicções ficam 
e:dnlCtall, serão remettidas aos Juirest a quem per-
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t0nccr na fúrma determinada no::; arts. ~6, 37, e ~O 
das lnstrucções para execução do Codigo do Processo 
Criminal dl~ 13 .de Dezembro de 1832. 

Art. D:J. Não se proseguirá no conhecimento dos ag
gravos de pl'tição, e instrumento, que ainda estiverem 
pendentes, qualquer que seja o seu estado; porém a 
requerimento de p3rte ficarão reduzidos a aggravos 
do auto do processo para dcllcs se tornar conheci
mento nos termos do art. ti da Disposição provisoria 
áccrca da Admini:;tracJo da Justica Civil. 

Art. 96. As appcllaÇões ponden ú~s ante o Conselho 
Supremo l\lilitar, c Juntas de Justiça Militar, não 
tendo ainda sentença, e não sendo os crimes puramente 
militares, ou de emprego militar, serão remettidas 
ás Bclações do districto, para serem sentenciadas na 
fôrma deste Regulamento. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da .Justiça, o tenha assim 
f'ntendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em trcs de Janeiro de mil oitocentos trinta c tres, 
dccimo segundo .da lndependcncia c do lmperio~ 

FnANCisco DE LntA E SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoXo BrtAULIO :MoNIZ. 

Ilonorio llermeto Carneiro Leão. 

DECRETO- DE~ DE JANEirrO DE i833. 

Extingue a legião de 1.a linha da Província de Mato Grusso. 

A Regcncia, em No me do Imperador o S~nhor D 
Pedro H, em observancia elo paragrapho primrir·J 
do artigo primeiro da C1rta de Lei de vinte e cinco 1.1c 
Agosto de mil oitocentos trinta e dous, que fixa as forças 
de terra ordinarias para o armo, que ha de correr do 
primeiro de Julho de mil oitocentos trinta e tres ao 
ultimo de Junho de mil oitocentos trinta e quatro: Ha 
p_or bem Man_dar que se extinga a legião de primeira 
lir:tha da Provmcia de Mato Grosso; e que, na confor
midade do artigo quarto da referida lei, passem as 
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companhi:-ts de ar I ilh.1rül ~ e todos os officiaes dest1 
cxtinda legL'io, a pertencer ao corpo de lLs·eiros da 
mesma Provi ncia. O Cons0lho Suprem·o Militar o tenha 
assim entendido, c o faça executar com os Despachos 
neccssarios. Paço, em quatro de_ Janeiro de mil oito~ 
~~en tos trinta e tres~ d::cimo segundo da Independcncia 
c do lrnperio. 

FrL\NCisco DE Lr~u E SILVA. 

Jos1t DA CosTA C\HVAL!lu. 

Jo.\o BaAULlO .MOi\lZ. 

Anl!"'ro Josd Ferreira de Brito. 

DEC[ETO- DE 4 Di:: JANEIRO DE 1833. 

Organiza o Estado-}Iaior do Exrrcito em um s;ó corpo, com
p,);,to de quaLru dnsscs. 

A Hc2:cncia, em Nome do Imncrador o Senhor D. 
Pedro II, era olJservancia do :1rtiho selimo da C1rta de 
Lei de vin!,e c cinco de Agosto do mil oitocentos 
trinta e dons, que iixa as forr,-as de terra on1inarias 
para o anno qne htl de eorrcr do primeiro de Julho 
de mil oitocnnto::; trjnta c trcs ao ultimo de Jnnho 
rle mil oitocentos trinta e quatro: Ha por hem q\w o 
Estado-I'd.aíor Jo E\ercito seja organizado em um f;ú 

eorpo, eompc::::to das ifUatro cl:ls:;;rs dos omciaC:~ ge
nrracs ora t:\Í~~te;:tc.-;, e d1~ ·t{•dos o:;; t:oroneis das tres 
arm:1s do Exercito. r do Eslado-nbior cxtincto; pas
sando a anll~-os os dcm:~i::; oHici:1cs deste corpo. O 
<:onselho Supremo Militar o tenha assim entendido~ 
c o faça executa r rom os dcspac,hos necessarios. Paço, 
em quatro de Janeiro de mil oitocentos trinta c trcs.) 
decimo segundo da InLlcpcwlencb c do lmpcrio. 

FIH!\Clsco DE Lll\IA E SrrA. 
Jos~ nA Co~TA CARVALHO. 
Jo.{o BHAVLIO 1\Io:'\IZ • 

.Antel'O José Fcl'rcira de Brito. 

-···- . 
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DECBETO --DE 4 DE .TAXEIHO DE 183:J. 

Eleva a força do corpo de ligeiros ela Provineia de Uato Grosso. 

A Rrzcncia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pe(lro 11~ em obscrvancia do artigo quarto da Carta de 
Lei da vinte e cinco de Agosto de mil oitocentos trinta 
e dons, qur~ fixa as forças de terra ordinarias para 
o anno~ que lla de correr do prirneiro de Julho de 
n:·il oitocentos trinta e Lrcs ao ultimo de Junho Llc 
mil oitocentos trinta c quatro: tlecreta o seguinte: 

Que a força elo corpo de Iig·eirus da Província ele 
l\l:Jto Grosso seja elevada a oito companhia~, a saber. 

Cinco compan !1 ias de caçadorf's~ confornw a orga
rtizaçlo que deu a c~~ te corpo o lkcrclo de vinte c duus 
de NoveHLllro de mil oitocou1os trinta c um; 

l:Jma companhia de marinheiros artilheiros, com a 
rcfcr)da or~·anização.! e destinada a t.ripolar as barca~, e 

Duas companhias Llc a~·tilktria, com a força, e or
ganização elas companhias de artilharia da exlincta 
1egião de primeira linh:-~ da mesma Provincia, as quaes, 
bl~m como todos os orfici:ws uella, na conformidade do 
Decreto datado ele hojg, passam a pertencer a este corpo 
de ligeiros. O Conselho Stiprcmo Militar o tenha assim 
entendido, e o faça executar com os dcsp:tcbog ncccs
s<~rios. P::ço, em fJnatro de Janeiro de mil oitocentos ' 
trinta e trcs, clccimo scgtmdo da indepcnclcncia c do 
I:n prrio. 

DECRETO - DE 7 DE JA1'1EIRO DE 

Convoca extraordin!riamente a Assemb,léa Geral Legislativa 
para o 1. 0 de Abril ue.ste anno. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração a necessidade de occorrer com provi
dencias legisla ti v as ao progresso dos males c a usados 
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11cla moerla de cobre: c tendo a este re:'IWito ouvh1o 
o Consl'lho de E:;;tacJo; Ha por bem Convocar cx.traor
d~nariarncnte a Assemllléa Geral Legislativa, 1nra rcu
mr-f'c no dia primeiro de Abril do corrente anno. 

Nicola u Per c ira de Campos Vergueiro, Ministro e Se
cretario de Estatlo d·os Negocias do lmperio, o tenha 
assim entendido, e cxpcra os despachos neecssarios. 
Palacio do Rio de Janeiro, em sete de l:lneiro ele mil 
oitoceHtos trinta c tres, decimo segundo da Indepcn
deneb e do Imporia. 

FHAJiíCISCO DE LIMA. E SILV.\. 

JosÉ D.'\. COSTA CARVALHO. 
JoÃO ÜHAl:lLlO }l!O~lZ. 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO- DE 8 DE JANEIRO DE 1833. 

l>ivide a I 1 rovinc!a do Rio de .Janeiro em distrietos clcitoracs 
para as clei~ões de Senadores c Deputauos. 

A llegcncia, em Nome do Imperador, querendo re
gular os districtos para as eleições de Senadores e 
Deputados por esta Província, decreta o seguinte: 

Art. L o F'icam sendo cabcç11s de districtos p1ra as 
eleições de Senadores e Deputados: 

i. o A cidade do Rio de Janeiro, comprchcndenclo 
o seu termo e • da vilJ<1 da Praia Grande; 

2. o A villa de Angra dos H eis da Ilha Grande, com
prehcndendo o seu termo e os das villas de Para ty, e 
1\Iangaratiba; 

3. o A villa de S. João do Príncipe, comprchcndcndo 
o seu termo, c o da villa de ltaguahy; 

4. o A villa de Resende, comprehehdendo o seu termo, 
o da villa de Valença, e o da vllla da Barra Mansa, 
quando esta esti Yer creada; 

5. o A villa do Pa ty do Alferes, comprehendendo o 
seu termo; 

6. ~ A villa de c~mtagallo, comprehendendo o seu 
termo, e o da villa dP. Nova Friburgo ; 

7. o A villil de S. Salvador dos C1mpos dos Goytacazes, 
comprchcndcndo o seu termo, e o da villa de S. João 
da Barra; 
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8. o A villa Lle Macahé, comprchcnuenclo o seu 
tcr·mo ~ 

9. o A cidaue de Cabo Frio, com prchendendo o seu 
termo; 

10. A villa de 1\larid ~ comprchcndcndo o seu 
termo; 

11. ItaboraJJy, comprclJrnde;HJo os termos (hs villas 
de Santo Antonio ele Sá; M.t.~~é, e S. Jm·é de Et~Rei. 

Art. 2. a 0:; eleitores, podendo concorrer em outro 
collcgio, que nJo seja o do districto (Decreto ele 
v in te c seis tlc Marco tlc mil oi tol·cn tos v in te c 
quatro, capitulo quarto, paragrapho terceiro\ dcYcrJo 
neste caso fnl'l-o assim constar no collrgio do scn 
districto, para fiearcm isentos da multa estabelecida 
no Decreto tle vinte c nove de Julho de mil oitocentos 
vinte e oito. 

Art. 3. o Os trrmos actuars das citladcs~ e vi !Ias, 
continuarJo a ser os mesmos n;na a rxceueão <leste 
Decreto, posto qne se alterem· a outros rcsi)cilos, c 
se crecm novas villas. 

Nicolau Pereira de Campos Verguriro, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido, c f:1ç:1 cxrcu t~r com os dcsp:1rhos 
necessarios. Pala cio do Hio de Janeiro, em oi to de J:t nci r o 
f1c mil oitocentos trinta c tres, dccimo segumlo da 
Indq:M?ndcncia e do Impcrio. 

FrtA'\Cisco nr: L nu E SnvA. 
JosÉ DA CosT.\ CARVALuo. 
JoÃo BnAULlO MoN1Z. 

Nicola1t Pereira de Campos Ve1'()Ueiro. 

DECRETO- DE 8 DE JANEIRO DE !833. 

Crca urna commissão incumbida de diseutir os meios de re~ 
mover os incomcnicntes do estaüo actual do meio cir·cn
lante. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, 'Havendo convocado cxtraordinariament8 a 
Assembléa Geral Legislativa, a n.m de solicitar dclla 
medidas legislativas, que removam com a possivel 
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hrcvidaJe os inconvenif'ntes progrcs."iyo::; Llo ad\Ial 
estado do meio eirculan te, cujos perniciosos ciTei to:;; 
se fazem hojn sentir em todo u Irnpcrio, mórmenW 
pcb falsifica1;Jo da moeua de cohre ~ t) desejando o!I'f;
reccr ;w3 Ueprcsent~wtes da Nação dados seguros sobre 
•rue marchem em questão de tal m:1gn i lmle: Hól pu r 
bem Crcar uma commiss~Io de pessoas entendidas em 
assumptos di~ tal n:1.tureza .. incttmbida de diseutir os 
meios mais promptos e efHcncs de curar o mal em 
questão, cujos mcmlJrns são designados na rclaç5'o que 
('Om este baixa assignada por Cand ido José de Araujo 
Vianna, do. Conselho de Sua ~Lq.rcstade o Imperador, 
:Ministro e Secretario de Estado dos l\'egocios da Fa
zenda, e Presidcn te do Tribunal do Thesouro Pul3lico 
Nacional, que assim o fará executar com os despachos 
nceessarios. Palacio do Hio ue Janeiro, em oito tlc Ja
neiro de mil oitocentos trinta e 'tres, dccimo segunuo 
da Indapenllencia e do Impcrio. 

FnANCisco DE LmA E SILVA. 
Jos1~ D_\ COSTA CARVALHO. 
JoÃo BnAuuo l\IoNlZ. 

Gandi do José de Araujo Vianna. 

Rel::~ção elas wssoas que compõem a commissflo incumbida de 
disentir os meios mais promptus e efficazes de remover os 
inconvcnit~nws do actual e·;;lado do meio drculautc, ac que 
faz mciH;ão o Decreto desta data. 

I~nacio R a ton. 
Francisco Josó da Roclw. 
João l\lartins Lourenco Vianna. 
José Antonio Lisbôa: 
Henrique Riedel. 
Jorge March. 
Car-los Ba her. 
Rio de Janeiro, em 8 de Janeiro de 1833 .-Candido 

José de Araujo Vianna. 

Quesitos feitos â commissão creada para discutir os meios 
tendentes ao melhoramento dO meio circulante em todo 
o Jmperio. 

l. o Que espccies de moeclaf; existem actualmentc em 
circulação nas ditferentcs Provincias do Imper!e, e qual 
a sua importancia nominal, estim~da em ma5sa por 
cada especie, e sendo possível por cada Província? 
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2. '1 uu~d tem siüo o cambio médio :mnuai, a contar 
~le i82l até i832 inclusivamente, entre a Praça de 
Londres, e as do 1\faranhão, Pern~mhuco~ Bahia, t' e:-;A 
perialmentc a do Rio de J:meiro~ 

:1. o Quats tt~m sido os p!'r.ços annuaes médios da moeda 
~le cobre, dB prata, e dt\ nnro de cunho nacional, du
rante o mencionarlo período, em relação ao valor da~ 
notas do extincto llanco, no mercado do Ptio de Janeiro: 
c q ua I o preço médio da moeda de cobre em cada 
uma das Provincias, ouao menos nas mais importantes 
dt~stes, no decurso do anno de !832, em relação á nossa 
moeda de pr:l ta·) . 

1. () QllC somma nominal da aetual moeda de cobre 
st>' púde presumir snflkien te, para fazer os officios de 
troco nos pag-amentos legaes, em torla a ex.tensão do 
Impcrio, c podendo ser em cada Província? 

;, • o Qual dos dous meios directos que se otl'erccem, 
para tirar (Ja circulação a moeda de eobrc excedente 
;'ts necessidades do troco, se deve ter como mais van
tajoso~ a saber : a compra da moeda de cobre em tal 
quantidade pelo preço do mercado, c por Yia de letras 
a prazos realizaveis em metaes preciosos, segundo um 
dado padrão; o que demanda um forte emprestimo me
tallico: ou o troco desse mesmo cobre, recebido segundo 
o seu valor nominal por apoliees de fundos publicas de 
juro de ü ('lo, sendo computado o capital respectivo 
n'uma dada razão por exemplo de DÜ, ou de {)0 °/., ? 

{L o Que ciTei tos produziria nas transacções mercantis, 
c nas fortunas particulares, Ana fórma de pagamentos, 
em que os mrtacs preciosos entrassem por uma quol;t 
parte, segunda um padrão razoavcl, na razão de ·1/'L, 
depois na de 1/2, na de 3/í, e erntlrn integralrnentn 
dentro de certo período nas Provincias, em que niiu 
gira papel? 

7. o Qualquer que seja a medida adoptavel ácerca da 
moeda de cobre, de que maneira será considerado o 
papel nas Províncias, em. que tem. giro; ou por outras 
palavras, como deverá entrar o papel, que hoje cir
cula em algumas Províncias, no systema de medidas 
tendentes ao melhoramento do meio circulante em 
todo o Imperio? 

Hio, 12 de Janeiro dt~ 18~3. -Candido José rir Araujo 
·Vianna ( ·). 

('*) Os trabalhos rlest~\ commiss:io acl:am-se annexos ao ReL~~ 
torio sobre o melhoramento .do meio çircut:mte apresentado á 
AssembJ.éa Geral Legislativa pelo :Ministro e Secretario de Estn
do dos Negocios da F::tzr•nd:~, em :t sessão PKtr:,ordíu:u·ia dt> 1!1::1:1 

- P.t.r.r~~ li. 4 
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DECRETO- DE 8 DE. JANEIRO DE 1833. 

Crêa uma commissão encarregada de formar o plano de me
lhoramento dos systemas de pesos e medidas, e monetario. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Desejando levar ao conhecimento da Assembléa 
Geral Legislativa um trabalho preparatorio, mcthodico, 
e scientificamente preparado, sQI)re que assente uma ra
zoavel reforma do actual systema de pesos e medidas, 
que até o presente se acha em pratica no Brasil, e 
tambem pelo que respeita ao sys.tema monetario: Ha 
por bem Crear uma commissão encarregada de apresen
tar um plano de melhoramento para os referidos ob
jectos, respeitando quanto ser possa os usos recebidos a 
tal respeito; cujos membros vão designados na relação 
que com este baixa assignada por Candido José de Araujo 
Vianna, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e Presidente do Thesouro Publico Nacional, que assim o 
farã executar com os despàchos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em ~ito de Janeiro de mil oitocentos 
trinta e tre5, decimo segundo da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCisco DE L nu E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jcto BRAULlO }IONIZ. 

Candido José de Araujo Vianna. 

Relação das pessoas que compõem a commissão encarregada 
do plano do melhoramento dos actuaes systemas de pesos e 
medidas, e monetario, a que se refere o Decret6 desta data. 

lgnacio Ratto11. 
Francisco Cordeiro da Silva Torres. 
Candido Baptista de Qliveira. 

Rio de Janeiro, em 8 de Janeiro de !833. -Candido 
José de Araujo Vianna. (*) 

(') A commissão deu o seu parecer que se acha annexo ao 
relatorio du l\linisterio da Fazenda de 1834. , 
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DECRETO- DE H> DE JANEIRO DE 1833. 

Divide ~Província do Rio de Janeiro em seis comarcas com os 
respectivos Juizes de Direito. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, tendo em vista o disposto no Codigo do 
Processo Criminal, decreta: 

Art. L o Haverá na Província do Rio de Janeiro~ seis 
comarcas, a saber : a da Ilha Grande, a de Resende, a 
de Cant.agallo, a de Campos, a de S. João de Itaborahy, 
e a do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o A comarca da Ilha Grande comprehenderá 
os termos das villas de An!.{ra dos Reis da Ilha Grande, 
de Paraty, de Mangara tiba, e de ltaguahy: a de Re
~ende cómprehenderá os termos das villas de Resende, 
Valença, Barra Mansa, e S. João Marcos: a de Canta
gaBo comprehenderá os termos das villas de Canta
gaBo, Nova Friburgo, Parílhyba do Sul, e Vassouras: 
a do Campos comprehenclerá os termos das villas de 
S. Salvador de Campos, de S. João da Barra, de S. João 
de Macahé, e da cidade de No~sa Senhora da Assumpção 
de Cabo Fl'io: a de S. João de Itaborahy comprehen
derá os termos das villa3 de S. João de Itaborahy, 
de Magé, de Santo Antonio de Sá de 1\lacacú, de Maricá, 
e da Praia Grande: e a do 1\io de Janeiro comprehen
derá os termos da cidade de S. Sebastião do Rio de 
Janeiro, e da villa de Iguassú. 

Art. 3. o Em cada uma d(ls cinco primeiras comarcas 
haverá um Jui:r: de Direito com a jurisdicção cível e 
crime, que lhes competir pelo Codigo do Processo 
Criminal, e Disposição provisoria ácerca da adminis
tração da .Justiça Civil. 

Art. 4. o Na comarca do Rio de Janeiro haverá dous 
Juizes de Direito~ destes um~ que o Governo designar, 
residirá sempre nesta cidade, será o Chefe da Policia da 
comarca, c terá na cidade c seu termo a jurisdicção 
criminal, que lhe competir pelo referido Codigo do 
Processo, outro terá na cidade c seu termo a mesma 
jurisd'icção criminal; c na villa de Ir.wassú, que deverá 
percorrer ás vezes ordenadas pelo Codigo, e as mais que 
forem necessarias, terá a jurisdicção criminal e c i vil, 
que, pelo mesmo Cocligo, c Disposição provisorb ácerca 
da administração da justiça c i vil, lhe competir. 

Art. 5. o Haverá mais nesta cidade dous Juizes de 
Direito do Civcl, os quaes terão por districto a cidade 
c seu termo, c nrlle exercitarão cumulativamente a 
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jurisdicção civil, que lhes eompetir, conforme ao art. I::~ 
da Disposição provisoria ácerca da administração da 
justiça civil. 

Honorio Hermeto Carneiro Leão, l\1inistro e Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro~ em 
quinze de Janeiro de mil oitocentos trinta c trcs,. 
decimo. segundo <.la Indepcmlcncia e do Im perio. 

FHA:\'crsco n1~ L mA E SILVA, 
Josi,; IJA CosTA C.HtYALHo. 
JoÃo BHAULIO .MoNiz. 

Jlonorio Hermcto Carneiro Led(}. 

DECHETO- DE 15 DE JANEIRO DE l8:J:J. 

üá nova divisão civil e judiciaria á Provincia do Ilio de ,ranciro, 
em execução do disposto no are. 3. 0 do Codigo do Processo. 
Criminal. 

A Uegeneia, em Nome vo Imperador o Senhor D. 
Pedro li, tendo em vista o disposto no art. 3. o do Codigo 
do Processo Criminal, decreta: 

Art. 1. 0 Os termos das villas de Paraty, Angra dos 
Reis da Ilha Grande, l\1agé, S. João l\1arcos~ Barra 
Mansa, Valença, Resende, Nova Friburgo, S. Salvador 
de Campos. S. João da Barra~ S. João de Maca h é, e 
da cidade de Nossa Senhora da Assumpção de Cabo 
:Frio. conservam os actuaes limites sem alteração alguma. 

Art. 2. o A povoaç~o de S. João de Itaborahy fica 
erecta em villa, comprehendendo no seu termo, além 
<la freguezia do mesmo nome, da do Rio Bonito~ e da 
de Itamby, todo o mais territorio, que ·pertencia á 
Villa Nova de S. José de El-Rei, que fica extincta. 

Art. 3. 0 O termo da Yilla de Santo Antonio de Sá 
de 1\IacBcú conservará todo o territorio que actualmente 
llw pertence, e não ó desannexado pelo art. 2. o 

Al'l. ·Í.° Fica extineta a villa do Paty do Alfcrr~, 
t:ot.:m ::;eulu~·ar ercr.La em villaa pO-vo-at;ãoüe Yas~o.m·a~.) 
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c:umprchemlemlo no seu termo as freguczias da Sacra 
:il"'arnilia, e Paty do Alferes. 

Art. ti. o A povoação da Parahyba fica erecta em 
villa, comprchenr1endo no seu termo a.s freguezias da 
Pal'ahyba, e de S. José do Hio Preto, c os curatos de 
Cebolas, c 1\Ia tosinhos. 

Ar-t. G. o A vi !la de Cantagallo conserva os seus actuacs 
limites. de~anncx.anuo-se todavia do seu termo a fre
glll~zia dn S. Jo"é do Rio Prelo, que pertencerá á 
villa da Parahyba tlo Sul, na fórma uo artigo ante
cedente. 

Art. 7." A povoação de lguassü fica erecta em Yilla, 
com prchemlcndo n.o seu termo as.freguezias de lguas~ú, 
InlwmcTim~ Pilar, Santo Antonio dt~ .Jacutinga, e S . 
. João do 1\brity, e a parte da freg·uezia de Marap~cú, 
que tlca ú margem direita do Guandú, c Hibetrão 
tia LagP. 

Art. 8. o A v illa de Itaguahy terá os limites que lhe 
foram assign.ados pelo Alvará de cinco de Julho de 
mil oitocentos e dezoito, á cxcepção do territorio des
membrado para a villa de Mangaratiba pelo Decreto de 
vinte e seis de .Marco üc mil oitocentos trinta c dous, e 
conterá mais no sc"u termo todo o cm·ato da l1'azenda 
Nacional de Santa Cruz, seguindo o rnmo da dita fazenda 
na divisão com a dos Beligiosos do Carmo, começtmdo no 
lugar denominado a- Pedra- até encontrar a frc-
guezia de 1\larapicú. ' 

Art. 9. o A -vil la de l\Iangaratiba terá o termo, que 
lhe foi assignado pelo referido Decreto de vinte e seis 
de Março de mil oitocentos trinta c dons. 

Art. 10. no termo da cidade de S. Sebastião do 
Rio de .Janeiro ti c a desanncx a do todo o territorio 
que lhe pertenci:-!, e que na fórma dos arti~os setimo, 
e oi ta v o, passa a pertencer ás ri llas de Itaguahy c 
Iguassú. 

Art. il. 0:; termos das villas da Praia Grande 
c Maricá se dividirão um do outro pela Praía de 
Mani tiba, Pedra da Itocaia, Serra do 1\lalheiros, seJ'
víndo de ponto o caminho da Jioíada pelo alto da Serra 
de lnuam, Taitcndiba, Cassur·utiba, seguindo pelo alto 
até Maricá, comprehendendo,se no termo desta villa 
as fazendas Cassurutiba~ Taquaral, e Inuam; conser
''an·1o as ditas duas villas om seus termos todo o 
lnais territorio, de que actualmente constam. 

:\icolau Pereira de Campos Vergueiro, l\Iillistro e 
Secretario de Estado dos N egocios do Imperio, assim 
o tenha cnt1;mtido, c fJ~a executar córu us despachos 
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neccssarios. Pala cio do Rio de Janeiro, em quinze de 
Janeiro de mil oitocentos trinta e tres, dccirno segundo 
da Independencia e do Irnperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRA uuo MoNIZ. 

Nicolau Pereira de Campos Yergueiro. 

DECRETO- DE 22 DE JANEIRO DE 1833. 

Fixa interinamente os ortl('nados do Presidente, Procurador da 
Corôa, e mais Desembargadores da Relação ; Juizes de Direito e 
Chefes de Policia. · 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Tendo em vista o disposto no artigo qua
renta e nove do Codigo do Processo Criminal, e no 
artigo vinte e tres da Disposição provisoria ácerca 
da administação da justiça civil, Decreta: 

ilrt. 1. o O Juiz de Direito da comarca do Rio de 
Janeiro, que fôr o Chefe da Policia, vencerá in teri
namente o ordenado annual de dous contos e oitocentos 
mil réis : os outros Juizes de Direito das comarcas 
desta Província, c os Juizes do Civcl das povoações 
da mesma Província, em que os houverem, vencerão 
tambem interinamente o ordenado annual de dous 
contos de réis. · 

Art. 2. o O Presidente e o Procurador da Coróa da 
Relação desta Província vencerão cada um annual
mente o ordenado de trcs contos e duzentos mil réis; 
cada um dos Dcsenbargadores da dita Relação dous 
contos e oitocentos mil réis; o Secretario um conto 
de réis ~ os Continuas quatrocentos mil réis cada um ; 
e os Ofllciaes de Justica trezentos mil reis cada um. 

Art. 3. o O excedente do ordenado estabelecido para 
o l}residente, Procurador da Corôa, e Desembargadores 
da Relação, daquelle que actualmente vencem cada um 
dos referidos .Magistrados, fica considerado como gra
ti11cação, até que o mesmo ordenado seja approvado 
pela Asscmbléa Geral, podendo até cn tão ser alterado 
como rouYicr. 

• 
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Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Se
cretario de Estado do~ Negocios da Jusliça, assim o 
1enha entendido e faça executar. Palacio do lHo de 
Janeiro, em vinte e dous de Janeiro de mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segundo da lndependencia, c do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Josi<S DA CosTA CARVALHO. 
JOÃO BnAuuo 1\foNIZ. 

Jlonorio llerrneto Carneiro Lctio. 

CARTA IMPERIAL- DE 25 DE JANEIRO DE 1833. 

Concede a José Victorino dos Santos e Souza o privilegio por 
oito annos da macbina de sua invenção, destinada á extincção 
de formigas, c esgotamento de pantanos: 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Faz saber aos que esta Carta virem, que, atten
dendo ao que lhe representou José Victorino dos Santos 
e Souza, depois de ter satisfeito ao que determina 
a Carta de Lei de 28 de Agosto de 1830, lia por bem, 
Tendo ouvido o Procurador da Corôa, Soberania e F a
zenda Nacional, Conceder ao di to José Victorino dos 
Santos e Souza, pelo tempo de oito annos, a proprie
dade e o uso exclusivo da machina para extincção de 
formigas c esgotamento de pantanos, de que é inventor, 
ficando no gozo das garantias, e sujeito ás clausulas 
e condições expressadas na mesm~. Lei. E por firmeza 
de tudo o que dito é lhe mandou dar esta Carta, assi
gnada pela mesma Regencia, e sellada com o seno das 
armas do Imperio. 

Da·da no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e cinco de 
Janeiro de mil oitocentos trinta e tres, dccimo segundo 
da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
Jost DA COSTA CARVALHO. 
JuÃo BRAULlO .MoNIZ. · 

Nit:ohw Pereira de Ca.mpns l'érg1teiro. 
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Carta, pela qual Vossa Aiagestade Imperial Jfa por bem 
concedet· pelo tempo de oito annos a José Victorino dos 
Santos e Souza a propriedade e o uso exclusivo da ma· 
china para exti,n~ção de formigas e esgotamento de pan· 
tanos, de que c mventor, como acima se declara. 

Para Vossa Magestadc· Imperial ver. 

Joaquim Josó Lopes a fez. 

DECRETO- DE 29 DE .TA:'·H:IRO DE 1833. 

Fixa os limite:; entre os termos das villas de Paraty e Cunha. 

A Regencia, em Nome do Imperador •. resolvendo de
finitivamente as duvidas, em· que até agora se têm 
conservado as Camaras l\1unicipaes das villas de Paraty, 
desta Província, c de Cunha; cb de S. Paulo, sobre 
os limites dos seus tet·rnos confrontantes; depois de 
proceder ás necessarias informações, e de ponderar as . 
razões offerecidas de uma e outra parte, decreta : 

Os termos das villas de Paratv e Curtha ficam di
vididos pelo alto da serra, pertencendo a cada uma 
das víllas a parte da mesma serra, que verte para o 
seu lado. 

Nicolau Pereira de Campos Vcrgneiro, Ministro c Sc4 

cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o 
tenha entendido, e faça executar com os despachos ne· 
cessarios. Palacio do Rio-de Janeiro, em vinte c nove 
de Janeiro de mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

FRANcisco DE L nu E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO.· 
JoXo BRAULto MoNIZ. 

Nicolau, Perei1·a de Campos Vcrgueiro. 

-···-
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;)ECRETO -DF. 16 DE FEVErn:mo DE 183:1 .. 

)hrca os vencimentos dos cornetag, tamborrs e clarins das 
(;uardas Naciilu:tes fl{) il,Iunieipio do Hio 'de Janeiro., 

A.- Rc~enci:)~ ('Til Nome do fm.pl"rador o Senhor D. 
Pedro H, tend-o em ví..;ta a disvosiçfio do parap;raptw 
terceiro {lo arligo setenta .c seis da Carta de l...ei d(} 
dezoito de Ag(}sto th~ mH oitoc-entos trinta e um, de· 
ereta: 

Art. l. o Os cornet:1s c tamhorcs-móres óas legiões 
e hatalhües d[ls Guardas Naci'on:-~cs elo município da ci
~:bdc do Rio de Janeiro, ven.cerJ:o o .sold.o de trezentos 
'e quarenta rAís díariDs. 

Art. ~L o -o.., cornetas., tamhorc~., e clarins dos re
feridos corpos, o de trezentos c v in te rúis diarios. 

Art. .3. o Nos outros municípios dá Provincia {lo IHCl 
·t:Jo Janeiro, vcnc'er:Xo, os cornetas e tamhorcs-múrc:; 
(~ clarins., duzentos c s-essenta réis dia·rios, e os cor~ 
netas e tamhores, duzentos e quarenta réis. 

Art. t.'> Os referidos !'lo!dos n:io poderão ser abo
nados sem :mtoríz'lção cspccíal tlo Iflinistro e Sc.ctc
tario de Estad·o dos Negocio~ da Jusüça, e para css0 
lirn os Chefes dos cor-pos e companhias que não tí~ 
verem obtido ainda essa autoriz::~ç:Yo, deverão declarar" 
no aeto ~1c :a sol ieitarem, qnc n~i:o foi possi vel achar 
lqu.em se prf'stasse a este serviço gratuitamente. 

Art. ?L G Os Pre~identcs d:iis Províncias em ConselhCJ 
são au to.rizados a marca r o soldo q uc d·werão. vencei 
~s co-rnetas, tamhores, e clarins dos Corpos Nacio
naes (las suas respectivas Províncias, no caso de nãOi 
poclcr-sc ohter este serviço gratnitam_ente~ não podendo 
nunca exceder ao (JUC no presente Decreto se tem. mar ... 
10ado~ assim para o município desta ~~idaLlc, c.om-o parat 
()S outr.os desta Provin.cir1. 

Honorio Hermcto Carneiro Leão, )flnistro e 'Sc:cre-
. ta..t·io de Estaclo dos Ncgocios da Justiça. ~ssim o tenha: 
entendido ~ fa:ça executar. Pa1acio do Rio de Janeit·G. 
~m dczascís de Feverc!ro de mii <Oitocentos trinta c 
tres, decimo .segumlo da. lndepcn<lcn.cia c dl) ímperioc-

FR\:NCisco S>E Lnu E Sn.VA.i 
.JosÉ DA CosTA CÀRYALUO~ 
Jolo llRA.UUG JYíO~lZ • 

. ... . 
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DECRETO- DE 2t DE FEVEREIRO DE 1833. 

Altera o DecrNo de 8 de Janeiro ullimo, que dividiu a ProYincia 
do Rio de Janeiro em flisLrietos eleitoraes, na parte relativa á. 
viJJa do Paly do Alferes, que foi exlincta. 

Trm1o sido pelo DPcreto de 8 de Janeiro do corrrnfe 
anno, a vi lia do Pa ty do Alferes declarada cabeça de 
districto para as eleições de Senadores e Depntados., 
comprchendendo o seu respectivo teJ·mo; c achamlo-~e 
pelo Decreto de tn do mesmo mez, e anno supprimida 
aquella villa, c substitu<ida pela vitla de Vassouras 
novamente creada: A Reg-cncia, em Nome do Imperador, 
Ha por bem que a dita viHa de Vassouras seja cabC'Çfl 
tJo mc5mo districto, para que aquella estava designada, 
comprchen<lendo de mats os termos da villa de-Va tença, 
e todo o designado fiara a nova vi Ba da Parahyba do Sul. 

Nicolau Pereira df! Campos V crgueiro, Ministro e 
SmTetario de Estado dos Negocios do lmperio, o tenl\a 
assim entendido, e faça executar com -os despachos 
necrssarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e um 
de Fevereiro de mil oitocentos trinta e trcs, decimo 
segundo da lndependencia e do lmperio. 

FRANcisco DE LniA E Sn.vA., 
Jm;J<: DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO 1\lo~u. 

Nicolrm Pereira rle Campos Vergl,eiro. 

DECRETO-DE 26 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Altera o Decreto de 17 de Agosto de 183f, e distribue as com
panhias de artifiees !lo trem d'e artilharia, ficando uma no 
Rio de Janeiro e•outra em Pernambuco, 11'onde farllO dc$ta
camcntos. 

Sendo incomrativel com a recente organização do 
e~crcito a distribuição por Províncias das pra<:as das 
duas companhias de artiticcs de trem de artilharia 
marcada na tabella que acompanliou o Decreto de t 7 de 
Agosto de 1831: A Regencia, ém Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, ha por bem determinar, que fi-
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cando sem effeito, naquella parte sómen te, o referido 
DecFeto, seja conservada nt'sta Província do Rio dn Ja
neiro toda a pl'imeira companhia, e na de Pernambuco 
a segunda, passando os desbca1'tcn tos lias l'eferillas com
panhias, ora existentes nas demais Provindas, para a 
tropa de primeira linha deltas. 

O Conselho Supremo l\Iilitar o tenha assim entendido, 
e o faça executar com osd~spachos ncecssarios. Paço, em 
vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos trinta e tres~ 
dccimo 5egundo da lndependcncia e do lmpe rio. 

FnANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ IH CosTA CA nv ALHO. 

JoÃo B1UULIO .MoNtz. 

Antero José Ji'erreira de Brito. 

DECRETO-DE 26 DE FEVEREIRO DE 1833." 

Designa as freguczias a que devem pertencer as forl'Qlezas e 
arscnaes desta Cõrte. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro U, tendo em vista o disposto n'O art. 2. o do 
Decreto de oito de Novembro de mil oitocentos trinta 
~ um, que autoriza o Governo 3 marcar as divisões 
das freguezias e capellas caradas: ha por bem ordenar 
que a fortaleza da Ilha das Cobras pertença á freguezia 
de Santa Rita, e que todas as mais fortalezas e arse
naes desta capital pertençam ás freguezias em que es
tiverem encravadas, e estando em ilhas, as freguczias 
n1ais vizinhas. 

Honorio Hermcto Carneiro Leão, ~linistro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça~ o tenha assim 
entendido e o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos trinta c 
tres, dccimo segundo da Independencia e do Impcrio, 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAULIO MoNlz. 

llonorio llermeto Carneiro Leão .. 

111 I 
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DECRETO-DO Le- ~E MARÇO DE 1833~ 

ID.ctcrmjna o nmncro de TaheUirres, c EscriYães q:ue devem ter· 
..:ada uma das ~illas ttc lgltas~ú,. s .. J~ de ltabOJ:a~by 11.) 

JParaltyba dC) Sul~ 

A Reg-ancia, em Nome tlo tmperatem .. o Senbar D~ 
Pedr-o n, attcndcndo a qu.e, })OI' Decreto de quinre 
de Janeiro deste a:rmo,. em execu~·ão do Codigo do
Processo Criminal, 1ora:rn creadas na.va-s Yillas nest,a. 
Prnvincia., e a que o dito Deerct~ 11ão declara & 
:numero de Escrivães q tre de vem ter cada· mna das r c-· 
feridas villas: ha pot lwm determinar que <l'S villas. 
tle Iguassú, c de S. loão de ltaborahy tenham, cada 
1Iffi:1 7 tres. Tabelliães do Publico·, Judicial e Not:1s, os 
fJUaes sirvam igualmente, e por distl'ituição, de Escri-, 
vães. dos O.rphãos, c ~:los Rcsidcros e Capelfa&, c- um 
aleHes de Escrivão das. Execuções Criminaes, e que a 
viiia da Paralryba do Sul tt•nha o mesmo numero d~ 
~"rabelhães, que, :por Decreto de trcs de Outubro do anno· 
vassado. se estabeleceu para a vi lia de S. Sebastião ela. 
Jhrr-a ~lansa, os quaes servirão- tamhem <.te Escrivães·. 
tle Orphãos da maneira, !?OI' que se acha. cleterrninado, nO! 
xcferído Decreto,. · 

Hnnorio Hermeto Carneiro Leão~ l\!inistro e Sec-re
tario de Estado dos- NegoGio5l. lia Justiça 1 o tenha assim 
e-ntendido e faça executar. J,alacio do lHo de Janeiro, .. 
4JID o primeiro de l\Iarço de mil oLtocentos trinta C'
~res, dccimo segundo, da Independencw c J'o Imperio~. 

FnANCisco Di Lnu. E SILV.L 
J os1~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO 1\loxrz .• 

JJ wwrio llenneto Ctrneiro LeitO'~ 

DEGHET(}- DE. 2 D'E 3tARÇO'. DE 1833' .. 

lJeclara quaes OS CIDpi·eg:Hlos; que não t:;ão obrigados a ap;:c ~. 
:S«;;nt~~T· attesta~õe& de frequencia aos L'espe~tivos Thes.uurdto b 

yara hal,ierem o pagamento- d.e seus ordcuatlos, 

_.t\ Hegc-ncia, em Nome- {ro Imperador 0: S5cnlwr fJ\ 
~edro !!., par;: rrgub.r ~;cxcc uçJo do ~.rL 103 Ü<l C1~ t~, 



do Lei de ti de Outubro de 1&31, em vírtmJe do art. 
!02 da Constituição, ordena: 

A1·tigo unico. Não $ãO obrigados a apresentar al-· 
!estações aos rcspccti vos Theso.ureiros para haverem 
o pagamento dos seus ordenados os seguintes empre
gados: 

1. 0 Os membr·os das Camaras Lí)gishti.,.:...1s. 
~." Os l\linbtros e Secrellllrios de Es.lado. 
:L~> 0:; ConseHteiros de E:;tado. 
4. o- O Tutm· de Sua 1\bgest.ade o Imperador. 
5.1)o Os Chefes das Legações. nos Paizes. Estraugeiros ~ 
().o Os Pre~id c-n t1~s das Provindas. 
1.1} O }>r('sjdenle do Tribunal Supremo de Justiça~ 
8-. 11 Os Presi~len\cs uas n.elaçõcs. 
9. o O Procurador da Coróa , Sol.Jerania e Fazen1Ja 

Nacional da Córte. 
10. O Intendente Gerai da Poliria. 
11. o., membros Jo Tribunal do 'l"flesouro Publico Na .. · 

cional. 
1.2. Os mcmbt·os das Thcsourarias das Províncias. 
13. Os Juizes, Provcdot·cs, Administradores, ou lns;.. 

peetorcs das Affandegas. 
f~. Os Provedores t1as Casas de 1\locda. 
i~. fu Administradores das Mesas uc dircr.as Rcu· 

das. 
16. Os Administrat.Iorcs dos Correios. 
!7. ·os Intendentes de .Marinha. 
i8. Os Dircct.ores dos Cursos J.uÍ'idif~os. 
Hl. Os Directores das Academias, Mu5eus, c lJ.rdills 

Dotanieos. 
20 .. Os Bispos c Prelados Diocc:-o;anos. 
2t. Os Serretarios das PTesidencias das I)rovirrcias~ 
22. Os 01Jlciaes 1\fJior es das Secretarias d& Estado~ 
Candido José de At·aujo Vianna, do Com;elho de· Sna 

:ftlageslade o Imperador~ Min.istro e Secretario tlc Es
tado dos Negocios da FazcnLla, e p·resiclen(e do 'fhG
souro Publico Nacional, assim o tenha entendido e 
faça executar com os despachos necessarios. Palaciu do 
lHo de Janeiro, em dous de Março Je mil oitocen to~ 
trinta c trcs, dccimo segunuo lia ludcpcmlencia e>do 
lmj)crio~ 

FnANTI~co DE L na r~ SrLvA, 
Josi~ Di\. CosTA C.\PiYAI.tiü. 

JoÃo HlUCI-10 )lO:\lZ. 
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DECRETO- DE 8 DE MARÇO DE i833. 

hlantla crear na Provinda dfl v,,pirito SanLo uma. Divisão de 
pedestrt!s. 

A Reg-encia, em Nome do Imperallor o Senhor D. 
Pedro li, em ob~ervancia do art. 6. o da C<trta de 
LJi de vinte e cinco de Agosto do anno pr·oxiino pas
gado: ha por bem mandar que na Província do Espírito 
Santo se crêc uma Divisão de pedestres, organizada 
segundo o plano, que com este baixa, assignado pelo 
Brigadeiro Antero José Ft~rreira de Brito; ~finistro 
c Secretar-io de Estado dos Negocias da Guena. 

O Conseltw Supremo Militar o tenha assim enten
oido, e o fâça executar· com os despachos necessaríos. • 
Paço, em oito de ~farço de mil oitocentos t.rinta e tre:;, 
decimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCisco DE L mA E StLV "· 
Josi<S IH Co~TA CARVALHO. 
Jo.t\o BitAULlo MoNtz. 

Antero José Ferreira de Brito. 

Plano para organüaçào tle atnlt divisão de pedestres, 
mandada crear na ProviH.cia d8 Espirito Santo por 
Decreto de ltoje . 

CommanJan te .......•....•......•.•.. · t 
Sargentos............................ 3 
SoldlJos. . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . • 86 

Praças de que se compõe a divisão. 90 

Vencimr-ntos provisoriamente, os da tabella de 28 
de Março de f.825. 

Paço, em 8 de Março de 1833.- Antero _José Ferreira 
de Brito. 

-···-
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DECRETO-DF: 12 DE MARÇO DE 1833. 

Dcsmembra do municipio de Iguas;sú, e annexa ao d~ ~fagé a 
f1·eguczia de Inhomcrim. 

A RegPncia, em Nome do Imperador, Attendendo ao 
que lhe representaram os m01·adores da frcguezia de 
Nos~a Senhora da l1 iedade de lnhomerim, sobre os in
c~ommotlos e prejuizos, qur lhes resultam, de serem com
prehendidos no municipio da villa de lguassú nova
IDI'n te crt'ada: H a por bem Ordenar que a dita fregnezia, 
sendo desannexada do municipio daquella nova villa, 
pertença u·ora em diante ao da vilta de Magé; ficando 
nesta parte alter·ada a disposição dos artigos primeiro 
e ~etimo do Decreto de qui.nze de Janeiro do corrente 
anno. 

Nicolau Pereira de Campos Verg-ueiro, Ministro e 
Se(TI'tario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha 
as::;im entendido, e faça executar com os despachos 
necessarios. l1alacio do Rio de Janeiro, em doze de 
1\lai·ço de mil oitocentos trinta e tres, decimoscgundo 
da Intlepenuencia e do lmperio. 

PnANCISCO DE LIMA E SlLYA. 
JosÉ DA COSTA CARVAL:t!O. 
JoÃo BnAULlO MoNIZ • 

. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

DECRETO- DE 23 DE 1\IARÇO I> E :1833. 

Desmcmbra do municipio de l\fagé, e reune ·ao da Côrte as 
ilhas de Paquetá e adjacentes. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração o que lhe repr,esentaram os mo-radores das 
ilhas de Paquetá e adjacentes, sobre os prejuizos a in
commodos, que soffrem, de pertencerem ao município 
da villa de Magé, onde não têm relações algumas de 
commercio, e cujas viagens além de dispendiosas, são 
de grande difficuldade; requerendo por isso ficarem 
annexos ao município desta capital, que, fornecendo-os 
Je tudo o necesgario, torna a sua communi~ação m1ü 



v~mta,;o"Sil pcf~g rcl:-~.çlíe-s !lc rc:eiproco interessl\ tígaçí)~s 
de amizade, c viagens commod<"ts c mui freqnentes; Ih 
j)Or hem Ordenar que a di ta ilha de Pa~Jnetá~ com a.~ 
outras adjace ntcs, que pertencem á mesma freg-uezi:l, 
fa·çam parte d'ora em diante do município desta capital • 
.sen(1o desmembra-das do tla vil la. tle 1\bgé .. a que até 
.agora estavam. annexas ; ficando ncstà parte attetall;t 
a disposição {los arts. L -Q e tO do Decreto de 15 de Ja,_ 
udro do corrente anno. 

Nicolau Pcréira de Campos Vcrgueir·o, l\lini~tro e 
_Secretario d:e Estado dos ~cgocíos do Imr•et·io, o tenh;l 
assim cntenilido, c faça .executar com os despachos ne
c~ssarios. Palaciü do Rio de Janeiro, em vint~ e tres de 
,1\Iar.ço de 1uil (}Ítoccntos trinta e tras, dcdmo segundo 
da lnucpcwlencia .c do Impcrio. 

FnANctsco DE Lnn F: Srr.vA. 
Jos1~ lH CosTA CARYAI.no. 
JOÃO llHlULIO :&foNTX. 

;:'licolan Prreira rle Crunpos Verglteiro. 

--
DECRETO -DE 2B Dlt 31\TIÇO DE 183J. 

\legulantcuto das Mesas d.e Administração das diversas Rendas 
N.aci.ona.cs do Jmper:o. 

A. Rcgcnci~~ em Nome do Imperador., em virtude do 
art. 102 da Constituit;ã'O, e d{) art. 27 da Lei de 24 tle 
Outubro do ann'O passado .. Ha por hem que nas Me~as 
de Adrninistt·ação uas diversas Rendas N.acionaes do lm .. 
perio se oh::;erve o ne~ulamcnto~ qne eom. este baixa 
assignado por C:mdido José de Araujo Vianna~ do Con~ 
:Selhll de Stu Magcstaclc o Impcr:Hlor, Ministro e Se
crctlrio de Estado dos Negocias d.a Fazenda~ e Presidente 
do· Tribunal do Thcsouro Publico Nacional~ que o tenha 
'assim. eu. tendido~ e fa.ça e1C'Ccutar :com os despachos· ne
.crs.~:arioo. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis d.e 
·Ma~ 'de mil oitocentos trinta e tr,es~ dedmo segundo 
da Indcpendencia c do lmperio. 

FnANCt~cn DE Ln.ti E SttVL 
Jos~<5 DA CosTA C.\.RVALno • 
. JoÃo BnAuLIO~?tloNtz. 

Cawlido ].IJsi de Araujo Viam«~. 
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Regulamento das administrações d:;· dh:ersas Rendas. 

CAPITULO I. 

IXCmiBENCI.\S DAS AD:\llNISTRAÇÕCS. 

Art. L o As administracões de divrrs:~s Rendas Na
rionaes estat·ão flebaixo (ta inspecção immcdiala das 
Thc~ourarias de Fazenda das Provindas. 

Art. 2. o A administrarão da cidade do Rio de Ja
neiro arrecadará as seguintes B.cndas: 

~ l. o Dízimos~ na exportação. 
~ 2. o Dous por cento de exportação ( ou Consulado 

de salürla ) . 
~ :L o Siza dos bens de raiz. 
~ !L o Meia siza dos escravos ladinos. 
~ ~).o Cinco llOr cento das compras e vendas das 

emba reações nacionacs ~denominado do Banco ) . 
~ o. o Uuinze por cento das embarcaçües estrangei

ras que passarem a ser nacíonaes. 
~ 7. o Vinte por cento d'aguardentc dcspacllaLla 

para consumo. 
~ 8. o Imposto annual das embarcações que na regam 

de barra fóra ( denominado do Rmeo ) . 
~ 9.u Contribuições da Junta do Commcrcio. 
~ 10 Di .rei tos .lo ancoragem. 
~ 1L Sello dos despachos para os passaportes das 

cmiJnreacões. 
~ 12. "Direitos de pharol. 
.~ t~l. Imposto da- saude. 
-;; H. Ernolamentos das vi:üta:; tlt) saude. 
~ Hi. Emolumentos da .Junta do Commcrcio 1 do 

Despachante das embarcações, c do Escrirão da Alfan
uco··:t r lG. Cnntribuição da Santa Casa da l\lisericordia. 

Art. :J. o Nas outras Províncias terão a seu catgo 
a arrecadação dos mesmos impostos~ c (lC quaesquer 
outros que o Governo lhes incumbir~ ou que já por 
etlas se cobrem, seguindo-se na arrecadação destes o 
que fôr applieavel do presente Regulamento, e das 
diversas instt·ucções dadas pelo Governo aos Collectores. 

I>ARTE 11. t.i 
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CAPITULO II .. 

DOS Ei\JPREG:\DOS. 

Art. 4. J A administracão do Rio de Janeiro 
os seguintes empregados:· 

terá 

1 Administrador com o ordenado annual 
de ....•............................. 

i Escrivão com o de ................. . 
1 Escrivão Ajudante com o de ••....... 
i Thesoureiro com o de .............. . 

1.4_ Escripturarios cada um com o de .... . 

Tres dos tes serão encarregados de fazer 
dos despachos, e terá cada um, além do seu 
metade delle como gratificação. 

f Fiel do Thesoureiro com o de .•..... 
2 Conferentes, cada um com o ele ...... . 

1.2 Guardas, um dos quaes servirá do Por
teiro, e outro de Continuo, cada um 
com .....•...•......•............... 

2:4ooaooo 
2:0006000 
1:0006000 
1:400~000 

800~000 

o calculo 
ordenado, 

8006000 
800h000 

Art. 5. o As outras administrações do Imperio terão 
empregos analogos aos de que trata o artigo antece
dente, com as mesmas incumbencias marcadas neste 
Hegulamento. O seu numero será o strictamente in
dispensavel, podendo nas administrações de pouco 
expediente atcumular um só empregado incumbencias 
que não forem incompatiYeis. 

Art. 6. o Col]l os empregacles que ficarem sem exer-· 
cicio em consequencia ela reunião da cobrança das 
diversas Rendas determinada neste Hegulamento oh
servar-se-ha o disposto no ~rt. 6. o da Lei de 10 de 
Setembro, e art. 25 da de H> ele Dezembro de 1830. 

Art. 7. o O Administrador, o Escrivão, e seu Aju
dante, o Thesoureiro, os Escripturarios e os Confe
rentes são nomeados pelo Governo, no Rio de Janeiro, 
sobre proposta do lnspector Geral elo Thesouro, em 
Tribunal; e nas Províncias pelos Presidentes em Con
selho, sobre proposta elo Inspector da Thesouraria 
em Mesa : o Porleíro, c Guardas são nomeados pelo 
Inspector da Thesouraria, sobre proposta do Adminis
trador : o Fiel é- nomeado pelo Thesoureiro, ouvido 
o Administrador. 
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EXECUTIVO. 

Art. 8. o Na proposta que d'ora em diante se fizer 
para os lugares de Escripturarios observar-se-ha o dis
posto no art. 96 ela Lei de 4 de Outubro de 1831. 

Arl. 9. o Os empregos das administrações de Rendas 
serão de commissão, e as autoridades que nomeam 
os empregados respectivos, os poderão clemittir, quando 
lhes parecer que não desempenham como devem as 
suas obrigações. 

Art. iO. Os empregados das admini"trações não 
perceberão emolumento algum, por qualquer titulo 
que seja. menos o de que trata o ~ i~ do art. 48. 

Art. i L Na falta e impedimento do Administrador_, 
fará o Escrivão em tudo as suas vezes, passando as in
cumbencias deste ao Escrivão Ajudante, se o houver, e 
na sua falta ao Escripturario mais antigo. Na falta 
simultanca llo Administrador, e Escrivão, servirá de 
Administrador o Escrivão Ajudante, se o houver, e na 
sua falta o Escripturario mais antigo, e de Escrivão e 
Ajudante do Esc ri vão os immedia tos. Na f ai ta c impe
dimento dos Conferentes, e Porteiro, servirão os Guar
das que o Administrados designar. 

DO ADl\IINISTRADOil. 

At't. 12. O Administrador ó o chefe da casa: a elle 
são subordinados todos os empregados da admin'istração, 
c competc-Jhe : 

~ 1. o Executar na parle que lhe toca o presente 
Regulamento, fazel-o observar, manter a ordem dos 
trabalhos, e ter todo o cuidado em que se cobrem 
com oxacção os impostos a seu cargo. 

~ 2. o Assignar todos os despachos, ordens, bilhetes, 
e guias do expediente da administração, c assistir 
ás arqueações. 

~ :L o Propôr ao Inspector da Thesouraria da Pro
víncia respectiva todos os meios, e reformas, que a 
pratica mostrar convenientes para melhorar o me
tlwdo de arrecadação, e cscripturação de cada uma das 
collcc tas, solicitando do mesmo todas as prov idcncias 
tcll(len tes a este 11m. 

~ 4. o Dar p<ilrtc ao Inspcctor ela Thesouraria dos 
empregados ,que forem negligen tcs~ e pouco exactos 
em suas obrigações, depois de os ter admoestado com 
moderação e civilidade, a fim de que com elles se ve
rifique o disposto no art. u3 ~ 3. o da Lei de 4 de 
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Outubro de :1831. Não são comprehenuiuos nesta dis
posição o Porteiro, Continuo, e Guardas, que poderão 
ser logo suspensos· pelo Administrador, que dará part.e 
ao lnspector da The~ouraria, ficando responsavcl pelo 
abuso que a este respeito praticar. 

~ti. o Mandar fazer as despezas do expediente da admi
nistração, ficando responsavel pelas illegaes e dc;;;nc
cessarias. 

UO ESCBl r:\ o. 

Aet. 13. O Escrivão é o immediato ao Adminis
trador~ e compete-lhe : 

~ l. o Fiscalisar a exacta aJTecadação das ·collcctas, ins
peccionar toda a escripturação, c contabilidade da admi
nistração, distribuil-a proporcionalmente pelos Escrtp

. turarios. fazendo observar o presente Regulamento. 
~ 2. o Fazer a escripturação do livro de receita geral, 

que será conferida diariamente com o Thcsourciro, c 
lega lisa da com a ;.~ssignatura de ambos. · 

~ 3. o Ass'ignar os conhecimentos, c !{Uit<H;ões que se 
derem ás partes c os despar:hos dos generos ~ e sacar 
letras contra os assignantes pelos direitos que ficarem a 
dever á Fazenda Publica. 

~ 4. o Organizar o mappa mensal da exportação, e do 
rendimento da administração, e no fim do anno finan
ceiro o mappa geral, no qual se comprehenclerá tambcm 
a clespeza com o pessoal, e expediente da administração 
pelo modelo n. o 15, os quaes serão remettidos por· du
plicata ao Inspeetor da Thesouraria, que -deverá rc
metter um ao Tribunal do Thesouro, e dar-lhos toda 
a publicida~:le pelos periodicos. . 

~ 5. o Dar, de accôrclo com o administrador, as for
mulas para se fazermn os calculos dos impostos com mais 
promptidão e segurança. · 

§ 6. o Emmassar segundo a ordem numerica, e chro
nologica todas as ordens superiores, e fazel-as enca
dernar no fim do anno com um indice alphabetico de 
suas materias : o mesmo praticará com a legislação 
relativa á administração, e quando Laes leis, e ordens 
forem alteradas, ou explicadas por outras, lançará á 
margem dellas, e junto ao artigo respectivo, uma nota 
em que declare a lei, ou ordem, que a alterou, ou 
explicou. • 



EXECUTIVO. 
r. ~-' . hJ 

DO ESCIUVÃO AJUDANTE. 

Art. 14. O Escrivão Ajudante é o immediato doEs
rrivão, e compete-lhe ajudai-o em seus encargos, e no 
impedimento dellc fazrr as sua~ vezes. 

DU TliE~UCREinO. 

Arl. 1:;. O Tltc;-;our(•Ü'O ó o encarregado de receber 
c Ler em boa guarda os rendimentos flUe se arrecadam 
.Jla <ldministraçii:o; para o que haverá nella um cofre de 
ires chaves~ das f}uaes ter:'t elle uma, outra o Adminis
trador, e outra o Escrivão. Emquanto a casa da admi
nistração nesta cidade não tiver a ncce5saria segu
rauça~ coJJtinuará como atú agora a guardar-se o ren
dinu•n to nos cofres da Alfaudegi:l. 

~ 1. o O Thcsourei r o é rrspoma n~l pelos d in hciros e 
valores que tiver a seu cargo, c prestará fiança idonea 
ao rendimento que se arrcr,adar em dinheiro nos 
prazos est:.~bclecitlos 110 artigo seguir1 te, em que é obri
gado a entrega l-o na Thesouraria. 

~ 2. o O Thesoureiro das administrações das cnpitaes 
O<lS Proviucias, ou das que a estas ficarem proximas~ 
entregará ua Thesouraria de Hi em Hi 1lias o rendimento 
arrecadado; o das outras fará as entregas a mezes~ ou 
trimestres segundo as dist::mcias; salvo se eircums
tancias extraordinarias obrigar.cm o Inspector da The
soUJ·aria a exigir as entradas em prazos mais curtos. 
Todas as entregas que fizer serão acompanhadas de uma 
guia conforme ao modelo n. o f6, na qual se fará sempre 
separação da quantia que pertencer a caàa renda ; e a 
guia do resto do rendimento do mez, ou do trimestre irá 
acompanhada da certidão de todo o rendimento que 
houve nesses prazos, como mostra o modelo n. o i 7. 

§ 3. o O Thesoureiro pagará todas as despezas que se 
fizerem pelo rendimento ela administração, e os do .. 
cumentos, e ferias, que as leg·alizarem. serão recebidos 
na Thesouraria como dinheiro. 

~ lt,. o Realiwtla a cntrep:a dos dinheiros, e valores na 
Thesouraria~ nas mesmas cspecies recebidas, e carre
gadas no livro geral de rceeita, cobrará conhecimento 
em fórma, quf~ aprc~entélrá ao Escrivão, para ;í vista 
ddle l~mt;ar 110 dito livro por hai\o dei termo da ro· 
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messa a nota que assim o declare, como mostra o mo
delo n. o i. 

~ 5. o O Thesoureiro depois de haver recebido das 
partes o rendimento, lançar·á nos despachos que se lhes 
derem a nota de-Pagou- por elle assignada. 

§ 6. o O Thesoureiro não receberá estipendio ou gra
tificação alguma das estações, ou pessoas, para quem 
arreco.da contribuições, ou emolumentos, que não per
tencem á Fazentla Nacional, e cuja cobrança está todavia 
encarregada á administraçã0; r, essas estações, ou 
pessoas os mandarão receber do Thesoureiro, que exi
girá recibo para sua descarga com a'formalidade elo ~ 4. o 

~ 7. u Os Thesoureiros das Thesourarias Provinciaes de 
r,ouco expediente ser~ o. tambnm, quando fôr possível, 
1 hcsourmros da Adnulllstração. 

DO FIEL DO TllESOUREIRO. 

Art. 16. O Fiel do 'rhesoureiro será pessoa idonea 
para ajudai-o no desempenho de suas obrigações, e no 
legitimo impedimento deste fará em tudo as suas vezes, 
debaixo ela rcsponsabil idade do mesmo Thesoureiro, 
que poderá exigir delle as fianças que lhe parecer. 

DOS ESClHPTUR.\RlOS. 

Art. i 7. Os Escripturarios empregar-se-hão no expe
diente da administração,. que lhes fôr encarregado, e 
distl'ibuido pelo Eserivão, o qual revezará o trabalho 
por todos periodicamente, para que não só se tornem 
babeis em qua lqner delles, mas não recaia só mente em 
alguns o ele maior peso, e responsabilidade. . 

§ 1. o Os Escripturarios são responsaveis pelos erros, 
e omissões, que por sua causa houver no recebimento 
dos impostos e direi tos. 

~ 2. o Os actuaes Feitores, miJe os houver, serão con
siderados corno Escripturarios, e continuarão, cmquanto 
bem servirem, a· empregar-se na contabilidade, c cal
culo dos impostos~ e direitos que as partes elevem pagar, 
mas logo que vagar a lgL~tn dellr:s f1carão <r.5 Sll~lS. incum
bencias a cargo elos Escnpturanos., qne o Admmtstr:.tdor 
nomeará d'entre os mais babeis para este mister, os 
quaes na admbistração das rendas dest::t t~ôrtc terão 
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como gratificação além uo seu ordenado mais metade 
delle, a que sú terão direito quando trabalharem, e 
lhes será paga mensalmente pelo Thesourciro, dedu
zida i lo renll imenlo da administra~ão. * :3." 0:-; actuaes Feitores da ~Hlmuiistração desta côrte 
lerão uma gratificação lJUt~ os iguale em vencimento 
~~os dito~ Escripturarios calculistas, a qual vencerão c 
llw ~crú paga do mesmo rnouo~ quando trabalharem. 

§ '1.. o Os ealcu!os sempre deverão ser feitos por dous 
Escripturarios, c conferidos entre ambos. 

§ iY. o Na falta c impetl imcnto de algum destes Es
eripturario,-, farú as suas vezes um dos outros que o 
Admiaístratlor nomear, e para elle passará a gratifica
ção, que deixa o impedido. s G. o Os di tos Escriptnrarios, quando não houver 
despachos a calcular, se:-ão empregados em qualquer 
outra escripturação ela administração. 

§ 7. o Nas administrações em que não houver Feito
res, ou c1ue não tiverem ma i~ de um Escripturario serão 
feitos os c:::lculos pelo Escrhão, c Escriptura rio com a 
mesma responsabi!iqadc elo ~ L o, cada um na proporção 
do vencimento que tiver. 

DOS CONFF.UE\TF.S. 

Art. t8. Os Conferent~s cmpregar-se~hão no exame 
o conferencia dos generos no acto do embarque, e 
competc..:Ihcs : 

~ 1. o Apprehender os generos quando não confiram 
com os despachos em numero, peso, ou qualidade; e 
estes generos lÍtes ficarão pertencendo na fórma da lei, 
depois de satisfeito, o excesso do imposto extraviado. 
Se a parte ;;;c julgar prejudicada, poderá usar do re
curso, que dispõe o art. 8. o da Lri de 27 de Agosto de 
1.830. Decreto, c Instrucções üe 7 de Outubro de 18:3-1, 
c no caso de quert>r fazer o deposito cquiYalentc ao valor 
dos generos a pprellendidos c dos direi tos que lhes forem 
relativos se lhe n•cebei·á, dr~pois de prévio exame pelos 
arhitros; c então se lhe pernuLLirá fazer o embartJUC 
dos me-, mos ,gcneros. 

~ 2. o Não consentir embarcar os gencros quando os 
despachos não contiverem as competentes assignaturas 
da mesa, e m~lis formalidades exigidas neste Hegula
mento, Hrando responsaveis se o contrario fizerem. 
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3 3. o Verific:Hlo o embarque elos w~ncros, escreverá 
um dellcs no verso do despacho a seguinte nota- Em
harcados, -a data do dia, mcz, c anno, e ambos assig
narâo com o seu appcllido, assim prompto, e entregai-o
hão á parte. Se porém se não veriilcae o embarque de 
toda a quantidade do despacho, um delles escreverá 
uma nota declarando a quantidade que embarcou, e com 
assignatuea de ambos, voltará o despacho á mesa. Desta 
quantidade emba-rcada se dará á parte uma guia de con
ducção. como do modelo n. o 18. 

§ ~.o Um dos Conferentes tcrú em cada semana a chave 
do armazem do embarque~ e o abrirá logo que se Jl>ra 
a casa da administração. 

DO PORTEIHO. 

Art. 1D. Compete ao Porteiro : 
~ 1. o Abrir, c fechar as portas da casa da ali minis

tração ás horas que o Administrador ordenar extraor
dinariamente~ além do tempo orcHnario mareado no art. 
30, c cuidar na limpeza e asseio da mesma. 

~ 2. o Fazer as dcspezas rniudas do e\pcclienLu da ad-
,ministraçâo por ordem tlo Allministrador~ as quaes lhe 
serão pagas mensalmente pelo Thesoureiro, prececlcwlo 
ordem do Atlministr·ador, que será escripta na mesma 
folha das despezas, como do modelo n. o H) A. 

~ 3. o A guarda de todos os moveis da casa, debaixo 
da sua responsabilidade, os quacs scrâ': inventariados no 
acto da sua posse, as::i.~nando a carga, que dos mesmos 
moveis se lhe ílzer. 

DO CO:\Tl:'\I:O. 

Art. 20. Compete ao Continuo fazer o peso tlos g,~
neros que vierem ú administração, c veriílcal-o quando 
o Administrador lh'o ordenJ.r, ou os conferentes Ih' o re
quererem; passar :.ts c~rttdões por desobediencia como 
prescreve o art. 107 da Lei de "'de Outubro de 1.831. 
Além disso cumprirá todas as mais incumhcncias, rruc 
o Administrador lhe encarregar. Um flos Guardas que 
o Administrador designar servirá ele Continuo em 
cada mcz. 
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DO:; GUARDAS. 

Art. 21 Os Guardas são obrigados a ír todos os dias 
á administração, e cumprir todas as incumbencias de 
que o Administrador os encarregar, e particularmente 
a de pesquizar os extravios. 

OBRIGAÇÕES COMMUNS DE TODOS OS E:\fPREGADOS • 

• 
Art. 22. E~ commum a todos os empregados da ad· 

ministração zelar, e promover os interesses da Fazenda 
Nacional na exacta arrecadação das rendas, e repre
senta r ao administrador todos os abusos e desvios de que 
a este respeito tiver noticia ; e quando o Administrador 
não dê as providencias convenientes, representai-os ao 
Inspector da Thesouraria, Pre~dente da Provincia, ou 
Tribunal do Thesouro. 

CAPITULO H f. 

D.\ ESCI\If>TURAÇÃO. 

Art. 23. Para o expediente da administração haverá 
os seguintes livros de receita, que serão escripturados 
como dos modelos de n. oa :l a to ; a saber : 

t. o Da receita geral, onde se reunirão no fim do dia 
as sommas do que nelle se tiver arrecadado, e se achar 
lançado ~m todos os livros parciaes de receita conforme 
o modelo . • . . • • • . . . . . . • . . . • . . • . . • . . • . . • • • . • N. i. 

2. 0 Do dizimo do café .•.•.....•..•.•••..•• N. 2. 
3·. ·• Do dizimo do ássuca r. . . . . . • . . . . .. . . • • . . N. B. 
4. • Do dizimo do algodão.. . . . . • . . . . . . . . • . . N. ~. 
5. 0 Do dizimo de miunças .................. N. 5. 
n.• Dos 2 °/o de exportação ................ N. H. 
7. 0 D.a siza dos bens de raiz ............... N. 7. 
8.• Da meia siza dos escravos ladinos ..... N. 8. 
9.• Das compras e vendas das embarcações na-

cionaes, e dos l.õ 0
/ 0 das estrangeiras que pas-

sarem a ser nacwnaes,, ~ ..................... N .. 9. 
- PARTE {fj!. 7 
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10. Das contribuirões da Junta do Commer· 
mercio sobre generos ....................... N.lO. 

11. Dos direitos, impostos, e emolumentos 
sobre o despacho das embarcações ........... N. H. 

A saber : ancoragem. 
Imposto annual. 
Sello dos documentos de passaportes. 
Direitos de pharol. 
Contribuição c emolumentos da Junta do Commercio. 
Imposto e cmolumen tos da saude. 
Contribuição para a Santa Casa da Miscricordia. 
Emolumentos do Escrivão da Alfandcga. 
Emolumentos do Despachante .. 
1.2. Dos ·20 °/0 da nguardente do consumo, 

modelo ...................................... N. 12. 
13. Da entrada e sahida das caixas, fechos, 

barricas, e sacas de assucar, modelo .......... N. 13. 
14. Da entrada e sahicla das pipas com aguar-

dente, modelo .............•................. N. ií. 
1õ. Da receita, e despeza de depositas de 

dinheiro, modelo ............................ N. ü2. 
Nas Províncias de que se exportar grande quantidade 

de algodão haverá livro de entrada, e sahida elas saccas, 
que será escripturado á imitação elo livro do assucar. 

Art. 24. Além destes livros haverá os mais que 
o Administrador, e Escrivão julgarem nccessarios para 
maior clareza e simplicidade da escripturação: O da 
rt~ccita geral serú rubricado pelo Inspector da ThP
souraria: Os da parcial o serão pelos Onlciaes da ThP
souraria, que o Inspcclor nomear; c todos os mais 
pelo Administrador. 

Art. 2~>. Os livros de receita geral, e parcial das 
collcctas servirão sómcnte durante o anno financeiro, 
e antes de principiar o novo anno já deverão estar 
promptos para que o expediente não so1Ira. 

Art. 26. A escripturação andará sempre em dia~ 
e será feita regular, e mercantilmente, de modo que 
a qualquer hora se rossa conhecer com exacção o 
rendimento de cada collecta, e a quantidade dos ge
neros, e artigos de que ella se tem cobrado, e do que 
estiver em diviJa. 

Art. 27. Os Escripturarios assignarão a receita, que 
lançarem diariamente nos livros a seu cargo, c serão 
responsaveis pelos erros que nella commettercm. No 
fim Jo mez se la r r ará o termo indicado no modelo 
n. o 2, que será as"ignaLlo pelo Administrador, Escrivão 
e Thesoureiro. 
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Art. 28. As contas da Administração scl'ão tomadas 
:mnualmente na Thesouraria da Província, e para cs::~e 
fim lhe serão remetticlos todos 05 livros, c documentos 

· tindos, logo no principio do anno financeiro, acom
panhados de uma guia assignada pelo Administrador, 
e Escrivão, em que vão cspecilicados os titulos, e 
numero de livros, e documentos, que se remettem; 
e na Thcsouraria se proceLlerú immediatamcntc ao ajus
tamento das contas da administração , a fim de so 
verificar, sem perda de tempo, a responsabilidade em 
tfUC po5sam haver incorrido os empregados da admi
uistr:tcão. 

Art: 29. Nas administraf'õcs onde houver maior 
a11luencia de trabalho os ·coulledmento.s em fórma, 
guias, letras, ordens de embarque de entrada e sahida 
(le generos, e de Gorrcntes de embartações, etc. serão 
impressos com os claros nccessarios para as circums
tancias variaveis: c •ruando fôr !Jossivcl, e applicavcJ, 
oxtrahidos de livros de talões rnuncraLlos e rubricados 
nas Thesourarias de Provincia. conforme o modelo 
n. o t)3. 

Art. 30. Em cada trimestre tomar-se-hão eontas na administração aOS proprietarios úU allministra
dores de trapiches, armazcns, e prensas de algodão 
pelos livros de entrada, c sabida dos geneeos cscrip
tilrados na administração : c 'quando pelo exame se 
rct:onhecor que ouve extravio dt~ direitos de gcnuros 
embarcados sem despacho, procedcr-sc-ha contra os 
ditos proprietarios, ou Administradores na fórma da 
lei, c não se consentirá mais fazer deposito em tae~ 
tr·apicllcs, armazens, ou prensas, de gcneros que tenham 
de pagar direitos á Fazenda Publica, em 11uanto for 
administrado por tal proprietariü, ou seu proposto. 

CAPITULO lY •. 

REGe\IE\ I~TER\0, E ECO\OJUH:O. 

Art. 31. As administraei'ícs devem estar. se fôr 
possível, em edificio propriÕ da Fazenda Nacional, que 
seja independente, e sem contacto com qualquer outro, 
nem commnn i cação p:ua fóra se não pela porta e 
ponte, que se fecharão concluido qu.c seja o expediente, 
e a ehavo do armazem do embarque scrit entregue nà 
mc~a pelo Confercn te de -;cman;!. 
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Art. 32. Estarão collocadas o mais proximo possível 
à ponte de embarque, e no sitio mais commodo para 
o commercio ; e terão os guindastes, e mais arranjos 
necessarios para que se faça o embarque dos generos 
com promptidão e segurança: Terão igualmente os 
Jesos e medidas nacionaes, e as balanças que forem 
precisas aferidas pela autoridade competente nas épocas 
para isso estabelecidas, e tambem quando o Adminis
trador o julgar conveniente. 

Art. 33. Na mesa em que estiver o Administrador 
estará tambem o Escrivão e seu Ajudante, se o houver, 
Escripturarios calculistas, Thesoureiro, e seu fiel. Os 
outros Escripturarios estarão em outras mesas: a do 
Administrador estará colloca~ de modo que elle possa 
facilmente inspeccionar todo o expediente e despacho 
da administração. 

Art. 34. Por detràs de cada uma das mesas da ad
ministração estarão na parede taboletas com a ins
cripção da collecta ou collectas, a cargo de cada uma 
das respectivas mesas. 

Art. 35. O despacho na administração principiará 
às nove horas da manhã, em todos os dias que não 
forem domingos, dias santos, e de festa nacional, e 
findará ás duas da tarde, salvo nos casos extraordi- . 
na rios, em que poderá o Administrador espaçai-o por 
Inais tempo. Haverá livro do ponto, que será. tscrip~ 
turado como do modelou. e 51, pelo qual fará o Escrivão 
a chamada nominal na hora dada, notando as faltas dos 
empregados, que deixaram de comparecer sem justa 
causa ; aos quaes se fará desconto em seu ordenado. 

Art. 36. Todo o empreg:J.do da administração é 
obrigado a trata r com urbanidade as partes que a ella 
vierem fazer seus despachos, aviando-lh'os com promp
tidão, e sem dependencias, e predilecções. A parte 
maltratada, ou que se julgar aggravada e preterida em 
seu despacho, queixar-se-ha verbalmente ao Adminis
trador, o qual ouvindo o empregado arguido, e reco
nhecida a justiça da queixa, dará a devida satisfação, 
advertindo, reprehendendo, ou suspendendo o empre
gado, conforme o caso pedir, nos termos do art. !2 e 
§~.o Quando porém a queixa for contra o Administrador, 
as partes recorrerão por escripto ao Inspector da The· 
souraria, para providenciar como fôr de justíça_, ou 
representar ao Tribunal do Thesouro. 

Art .. 37. Qualquer pessoa que dentro da casa da 
administração .fizer disturbios, c motim: que per
turbe o expediente, ou altercar com os empregados~ 



desobedecendo-lhes em a c to do exercício de suas func
ções, ou ameaçando-os ; o Administrador ou q·uem suas 
vezes fizer mandará pôr em custodia essa pessoa ou 
pessoas; e de tudo mandará lavrar termo, pelo Escrivão, 
com as testemunhas presentes, no qual se relatará o 
acontecido, e·o remetterá com o delinquente ao Juiz de 
Paz, ou ao criminal do districto, para proceder na fórma 
dos arts. 128 e 207 do Codi~o Criminal. 

Art.· 38. Sendo achado em flagrante qualquer empre
gado da administração malversando contra a Fazenda 
Publica, ou contra as partes, o ·~dministrador o porá em 
custodia, e mandará lavrar termo pelo Escrivão, pre
sentes as testemunhas, e o remetterá como empregado 
malversor ao Juiz Criminal conpctcntc para proceder 
na fórma da lei. 

CAPITULO V. 

D.~ ARRECADAÇÃO E DESI)ACIIQ. 

Art. 39. Para percepção do dizimo, c dos dous por 
cento de exportàção, haverá no Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco. Maranhão, e S. Pedro, uma pauta sema
naria dos preços correntes na conformidade do Decreto 
de 31 de 1\Iaio de 1825, como do modelo n. o 20. Nas 
outras Provi~cias bastará que a pauta seja mensal e 
comprehenda os generos que dellas se costumam ex
portar. 

§ 1. o Os preços serão fixados por dous Corretores ou 
negociantes de reconhecida probidade. Se o t\.dmi
nistrador julgar lesivas essas avaliações contra a Fa
zenda Nacional, poderá emendal-a.S, ficando livre ás 
partes o recurso que dispõe o art. 8. o da Lei de 27 de 
Agosto de 1830, e Decreto de 7 de Outubro de !831, 
arts. 10 até 1.6. 

§ 2. 0 O assucar no Rio de Janeiro será classificado da 
maneira segnin te- redondo- meio redondo- batido 

·-meio batido-mascavo- meio mascavo. Para o qua
lificar haverá dous arbitros, como até agora, a apra
zimento do commercio, os quaes servirão sem esti
pendio algum, c mensalmente, podendo ser reeleitos. 

§ 3. o Nas outras Províncias a sua classificação con
tinuará como estiver em pratica. 

§ ~-o O café será classificado em trcs qualidades, a 
saber: primeira sorte, segunda sorte, e escolha. A l.a 
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sorte sorã de grãos chumbados com algumas pintas, 
ou quebras; a 2. a fie grãos muito dcsiguaes, ou esbran
tJUiçados, etc.; a 3.a o restolho. 

~ õ. o O dono do gencro, ou sen proposto, quando 
para isso tenha procura._;ão, <!Uerendo-o despachar, apre
sentará na administração duas notas ern tudo iguaes, 
c só uma del!as assignada por elle, contendo o porto, 
embarcação, quantidade e qualidade elo genero, numero 
de volumes, e marca. Se o genero estiver em trapiche, 
ou armazcm, deverá o seu proprietario ou a,clminis
traclor pôr a seguinte verba n.a nota a:.;siguada- Coufl'l'e 
-e assignará com o seu appcllido. Se porém o gcnero 
tiver sido pesado, e existir na administração. essa rcrha 
8erá 8scripta, e assignada pelo Continuo, ou Guanb <1 uc 
tiver feito o peso. 

~ G. o Depois ele feito o despacho para um porto c 
navio, não se permi ttirá para outro, salvo nos casos 
dignos de attenção, e então J.presentado o primordial 
despacho, com as notas de que trata o paragrapho an
tecedente, se reformará, como elo modelo n. o 4;). 

§ 7.0 O embarque dos generos de~pacllados na ·admi
nistração do Rio de Janeiro sel'à feito na ponto contígua 
á mesma, e serão considerados como extraviados aos 
direitos, os que de outro algum ponto, ou praia se 
dirigir ás embarcações, que estiverem à carga ; salvo 
os que, com ordem, e conllccimento da mesa vierem 
acompanhados da competente guia, para serem exam i
nados na mesma ponte, e seguir dalli ao seu destino. 
Não são comprehendidos nesta disposição os generos 
que existem nos trapiches, e armazens, como assucar .. 
couros e madeiras, os quaes continuarão a ser em
barcad~s desses pontos, acompanhados do competente 
despacho. . 

~ 8.0 Nas outras Províncias continuará o embarque a 
ser feito nos lugares já designados, ou que o Inspector 
da Thesouraria houver de designar, applicamlo-se-llles 
a mesma disposição do paragrapho antecedente. 

~ 9. o Só mente se receberão no deposito do embarque 
os volumes que tiverem de ser embarcados no mesmG 
dia, e só poderão ser alli demorados por causa de chuva 
ou algum outro acontecimento imprevisto. 

~ !0. li"ar-se-ha diariamente, ou mais a miudo, se 
assim parecer :w Administrador, a conferencia da en
trada e sahida dos generos pela ponte do embarque, 
recolhendo-se todos os despachos á mesa quando se não 
realizar l'lll parte, ou um todo o seu embarque . 

. ~ H. Se o Adminislrctdo~· '.iq•r dcuuw:iê! de qw· ~l. 
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bordo de alguma emlJarcação haja carregamento de 
gcneros extraviados aos direitos, se dirigirá a ella com 
o Escrivão c os Conferentes, ou Guardas, c procederá 
a e\amc ; o qrw se achar sem despacho ser:í tomado 
por perdido na fónna llo art. 177 do Cmligo Criminal, 
f~ o Escrivão lavrarú o termo, que será assignado pelos 
que forem ú diligencia~ c todo esse processo será re
mettido pelo Administrador ao Juiz competente para 
proceder na fórma da lei. 

~ 12. Concluído o carregamento ele uma embarcação, 
o Commanclantc dclla apresentará na administração o 
manifesto da carga que tmn a bordo, distinguindo o 
que leva por exportação, baldeação, e reexportação, 
eomo mostra o modelo n. o õO, a fim de se conferir_, 
qu:1nto aos generos despachados por exportação, com o 
livro rcspec ti "0, e despachos existentes na mesa, e 
mesmo com o livro do portaló, quando o Administrador 
assim o julgue ncccssario; para o quo o exigirá do Com
mandante; e quanto aos ele baldeação, reexportação, 
c do consumo da tripolação, seguir-se-ha o que dispõe 
o capitulo dos dcspaehos livres. 

DiZDIOS • 

.Art. 40. Os dízimos de algodão, assucar, café, arroz, 
c fnmo, continuarão a ser arrecadados nas Provincias 
marítimas 11:.1 u~rma dos Decretos de 16 de Abril, e :3'1 
df~ Maio de 182i, e Provisão de H de Agosto de i8~W, 
t· a stn quota serú da maneira que se segue : 

~ L o O ::Js:-;ncar p::lgar[t ·10 por cento, e no Hio ôe Ja
neiro se far:'t o desconto pela tabella que vai junta sob 
n. o 21. Nas outras Províncias far-se-ha o desconto 
como estiYer em pratica. O seu despacho será feito na 
fórma indicada no art. ~l9 e paragraphos seguintes, e 
e o mo drJs dons modelos sob n. o 22. E., tas notas sendo 
primeiro conferidas com os livros em que se lançam 
as I ~stas remei tiJas pelos Trapicheiros, com a quali-
1l:;ação do genero, e com a nota ele -Confere- assignada 
pelos EscripturJrios encarregados do respectivo Ian
f::dllPato, sedo entregues aos E~cripturarios calculistas, 
o:.; ~ruaes depois t:e as conferir entre si procederão ao 
calculo do dizimo e tto subsidio em quanto não cessar a 
sua cobrança na fórma <la Lei de 24 de Outubro de t8:l2, 
tendo em Yista o preço da pauta, c a tabella do eles .. 
conto da couducção. 

• 
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~ 2. • Concluído o calculo, o Despachante pagará logo 
á vista a sua importancia; se porém fôr assignante, e a 
quantia do dizimo, e do subsidio exceder cada uma 
dellas a cem mil réis, passar-se-ha a letra com o prazo 
de tres mezes e de meio por cento ao mez como do 
modelo n. o 23, e notar-se-ha no livro da entrada o dia, 
mez, e anno, do pagamento, e o numero do despacho. 
O mesmo se praticará quando se pagar na mesma occa
sião, ou depois, os dous por cento da exportação com 
a differença de ser pago á vi'sta, e se entregará á parte 
a ordem, como do modelo n. o 2~, fazendo-se refe
renciada data do pagamento, e do numero do despacho, 
qual o trapiche em que existe, a numeração, :}Ue as 
distingue, o porto, e embarcaç.ão, a que se destinam. 

§ 3. o•os senhores de engenho fabricantes de assucar, 
serão obrigados a pôr nos tôpos das caixas, com marca 
de fogo, a tára que ellas têm, o nome do engenho em 
foi. fabricado, ê a marca do senhor do engenho, como 
prescreve a Lei de iã de Dezembro de 1687, e 28 de 
Fevereiro de 1688, sob pena de não serem admittidas 
a despacho, faltando-lhes estes requisitos. O mesmo 
se ob3ervará nos trapiches, e armazens, que costumam 
encaixar assucar. Esta disposição não se entende com 
o assucar das safras deste anno, e dos passados. 

§ 4. o O café no lHo de Janeiro pagará 8 por cento, 
sendo de serra ácima, c 9 sendo de Serra abaixo. Na~ 
outras Províncias seguir-se-ha no seu desconto, o que 
estiver em pratica. O seu despacho será como do mo
delo n. o 2ti por duplicata, seguindo-se o processo indi
cado no art. 39, § 1. o, e seguintes,. com ·as differenças 
que se notam dos mesmos moLlelos n. os 22 e 25. 

§ n·. o As amostras do assucar não excederão de meia 
libra em caixa ou fecho, e as de café de. uma mão cheia 
em cada sacca ; continuando o louvavel costume de 
applicarem-se em beneficio d.os lazaros, e hospitaes de 
caridade. 

§ 6. o O algodão continuará a pagar no Rio de Janeiro, 
10 por cento sem tára, nem desconto pelo beneficio, 
e conducção. Nas outras Províncias será arreca·dado 
da. mesma maneira, na conformidade da Lei de ~ de 
Dezembro de 1830, o seu despacho será como do mo
delo n. o 26, c da mesma fórma do art. 39, § i. o, c 
seguintes. 

§ 7. o O dizimo das miUnças no Rio de laneiro conti· 
nuará a ser arrecadado, por exportação, percebendo-se 
10 por cento do arroz, milho,feijão~ etc., e a õ por cento 
dog f!Ue tivrrem mão d'obra, como farinha, gomma1 t~-

• 
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pioc<l, :~ni1, etc. Nas outras Províncias a sua arrecadação~ 
e a quota do seu pagamento continuarão como estiver 
em pratica na conformidade das ordens existentes. O seu 
despacho será Pfr duplicata, como do modelo n. o 27, 
c da mesma fórma, que 11ca declarado no art. 39 e 
paragraphos seguintes. 

T>Ol:S POR CE'\TO DE EXl)ORTAÇÃO • • 
Art. ftJ. Cobrar-se· hão de todos os generos de pro· 

ducção, manufactura, e industria do paiz exportados 
para fóra do Imperio, na fórma do Alvará de 25 de 
Abril, Decretos de 7 de Julho, e 22 de Outubro de 1818, 
e de !3 de Maio de 1821, arts. 51 ~ 1. 0 , e 13 da Lei de 
H5 de Novembro de !831, e art. 7o da de 24 de Otttubro 
de !832. 

~ l. o O café pagará 2 por cento quando o seu preço 
exceda a 415000 e da h i para baixo pag-ará 80 rs. por 
arroba, na conformidade da Carta Régia de 1.8 de Março 
de !801. 

~ 2. e A sua quota será lançada no despacho do di~ 
zimo : 8e porém o gencro tiver pago o dizimo em outn 
Província, ou não fôt· sujeito a dizimo, f.:u·~se-ha o 
despacho por duplicata, seguindo o mesmo processo 
indicado no art. 39, ~ i. o, c seguintes, como dos mo
delos 11. 0 ~ 28 c 29. 

SIZ.\:0:. E 1fEI.\ S[ZA. 

Art. !d, A :-~rrrcadélção da siza de 10 por cento d:J~ 
compras c vendas dos bens de raiz, e da me-ia siza de ;) 
por cento das que se fizerem dos escravos ladinos, :;erá 
feita na conformidade dos Alvarás de 3 de J uTJho 
de 1809. 2 de Outubro de i8f 1, 5 de 'Maio de !81/i~ 
Resoluções de 16 de Fevr.reiro e 16 de Setembro de 
t8i8, i7 de Novembro de t82~, e. 4 de Dezembro de !827. 

§ f. o Apresentado o bilhete do Tabellião, que tem dn 
passar a escriptura publica e paga a siza, dar~se-ha á 
parte o conhecimento como do modelo n. o 30. Se a 
venda fôr a prazos, o conhecimento será como do mo~ 
delo n. 0 31. c o Escrivão·p~ssará tantas. letras, quant3s 
corresponderem aos prazos convencionados, as quae::. 
~f'rão aceitas prlo devrrlor r1~ siz~~ e rndo~-::1das por 

- I'HtTJ.: H. S 

1 ----~ ,.,.,.,. 
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um abonador, que seja residente no lugar onde estiver 
a administração, e serão como do modelo n. o 32. 

§ 2. o Na meia siza não se admíttirá prazo : seu paga
mento será feito á vista do papel da ~nda~ dando-se á 
parte o conhecimento, como do modelo n. o 33, averban
do-se no papel da venda as folhas, e livro, em que fica 
lançada, que será assignada com o appellido do Official 
encarregado da sua esc ri pturação. 

CINCO POR CE~TO DA VENDA DAS Ei\IBARCAÇÕES 1'\ACION.\ES, E 
QUINZE DAS ESTRANGEIRAS. 

Art. .i3. A arrecadação dos 5 por cento das compras,. 
e vendas das embarcações nacionaes, e dos 15 por cento 
das estrangeiras, que passarem a ser nacionaes, será 
feita na conformidade do § 4. o do alvará de 20 de 
Outubro de 1812, e art. 51 ~ H da lei de 15 de No
vembro de !831. 

O seu despacho será o mesmo dos~§ 1. o e 2. o do art. 42. 

VINTE POR CE!XTO D' .\GUARDENTE. 

Art. 44. A arrecadação dos 20 por cento d'aguardente 
despachada para o consumo, será feita na conformi
dade do art. 51 § 13 da Lei de 15 de Novembro de 
183:1, e da maneira seguinte: 

§ i. o 'foda aguardente que fór conduzida para a 
Cidade do Rio de Janeiro (dentro dos limites mar
cados para a decima urbana) .por terra, ou por mar, 
de qualquer lugar pertencente á Província, será acom
panl~ada de uma guia do senhor do engenho, ou enge
nhoca onde foi fabricada, na qual se declare a quan
tidade, que se remette, sob pena de se tomar por 
perdida, sendo achada sem ella, e logo que se lhe 
der entrada no trapiche da ordem, que fica designado 
para este effeíto , o conductor a manifestará na ad
ministração, onde se porá a nota U.e-Visto- e se fará 
a carga no livro da entrada. A que vier de barra 
fóra não será recolhida no dito trapiche, sem a com
petente ordem da administração , como do modelo 
n. o 34, sob pena de ser tambem tomada por per
dida se f6r achada sem ella, e se fará igualmente a 
respectiva carga no livro da entrada. 

§ 2. o A aguardente assim entrada não poderá sahir 
do trapiche, ou para consumo da terra, ou para ser 
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exportada para dentro, ou fóra do Impcrio, sem a 
competente ordem do Administrador, como do modelo 
n. o 30, sob pena de pagar o trapicheiro o imposto 
do consumo. 

§ 3. o O despacho de ex.port:1ção da aguardente, para 
dentro do Imperio, será por duplicata, como do mo
delo n. o 36, e fci to o deposito de que trata o ~ 6. o 

deste artigo, se dará á parte, a ordem de sahida cons
tante do modelo n. 0 35: se porém fôr para consumo, 
bastará que a parte verbalmente requeira ao Admi
nistrador com o recibo do trapiche, sem precisar o 
processo do art. 39, e paragraphos seguintes, e tendo 
pago, se lhe dará o conhccimen to como do modelo n. o 37, 
c com a ordem indicada no paragrapho antecedente 
receberá no trapiche as despachadas. 

~ q,,o No trapiche, ou armazem do deposito desta 
cidade, haverá um, ou dous guardas da administração 
que fiscalizem por parte da fazenda a entrada, e sahida 
da aguardente, segundo as instrucçõcs qne para isso 
receberem elo Administrador. Se para este serviço fôr 
neccssario augmcntar o numero dos guardas designados 

,no art. 4. 0
, o Adrninistrador o representará ao Ins

'pcctor da Tllesoural'ia, para no caso de reconhecer 
a necessidade, os nomear sobre proposta do mesmo 
Administrador. 

§ 5. o Se dentro dos limites da cidade houver alguma 
fabrica, ou alambique de ::tguardente extrahhla de pro
duetos elo paiz, o Administrador procederá com ella 
do modo, que se acha disposto no Regulamento de 
~8 de Janeiro de 1832, dado aos Collectorcs deste 
imposto. 

~ 6. o A aguanlcntc despachada na administração 
para se consumir fóra dm; limites da cidade sahir<í 
em direi tura do trapiche para o lugar do seu dcs· 
tino, c irá acompanhada (]c uma guia , ou despacho, 
que assim o declare~ cxtralliuo de livro ele talões, 
c se fôr cncon tracla de volta paI' a a Cidade se rã to
mada por perdida, c impostas ao cxtraviador as penas 
da lei. 0.~ Collcctorcs levarão em (;onta os ditos des
pachos, quando 1izcrem a cobrança deste imposto, e 
os rcmcttcrão com o rendimento á Thcsouraria da 
Provincia para se confnrirem com os talõrs. 

§ 7. o Nas Províncias em que llouver igual· depo
sito para este gencro se ob~ervará o disposto nos 
paragraphos antecedentes: nas outras porém, em qne 
o não houver, será logo, no acto do manifesto na 
allmiuistrac~âo de~path~tdo couf'orme o ~ Lo, sem pre-
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cisar da ordem de que tr·ata o mesmo paragrapho 
indicado no modelo n. o 3~1, e súmen te do conheci
mento constante do moth•lo n. o :17, r.om o qual reGe
berão as pipas dcspat:hadas. 

§ 8.• Tendo de exportar-se para fúra do lmperio, 
seguir-se-ha o processo indieado no art. M. Se fôr 
para dentro do Imperio, o Administrador exigirá o 
deposito de uma quantia equivalente aos dirritos de 
2 por cento de exportação, c t•sle deposito subsistirá 
emquanto a parte não aprcseutar a cl'rlidão da .Mesa da 
Província importadora, o que sat.isfcilo, :oe lhe restitui
rá o deposito, quando o reclame 1..it'nlro tle urnanno. 

§ 9. o Quando hourer duvidas sobre a capaciuade 
das pipas, c sohre a quantitl:Hle <1:1 <Jguardcnte q1w 
continham, medir-se-Ita, e soudar-se-ha com uma vara 
graduada. que dcYer·á haYer para esse mister 

~ tO. Na Província de S. }ledro do Hio Grande, a 
ar:;uardente importada pagará os 20 por cento no acto 
tia entrada, e despacho, conccdeudo-sc aos donos a 
espera do pagamcn to com os prazos de :3 c 6 mezes de 
qnc se passarão letras com meio por cculo de premio 
mensal, do mesmo Int~do, que~~~ pratira nas Alfandegas 
com as outras merca1orias. Pelo que pertence á a~uar
dt~nte fabricada na Província, os Cu}!Pctores cobrarão 
m 20 por ePnlo dos Ltbricautes, ou Vcllllellorcs, cou
.forme as instruc~ões rcspccli r as. 

(;0:\TIUBUIÇÃO IJ\ JC:\T.\ DO C0'·11!U\CIO SOI:m: lil:l\'EROS. 

Art. 41l. A sua :1rreradat~:l•• s.·r:·, kil:1 11~ ronfor~ 
midaúc dos Alvar:is de t;i ·d,~ .lullio t!c HHhl, ~~ de 
S:~tcmbro de 1Hl0. ti de Julho de lRll, e Edital de 
2\.1 de Noveml1ro de 1817, a salll'r: 

~ 1. o Por couro em cabe I! o, on ~f'm clic, seeco, ou 
salgado, c por cada mrio de solla ::lO rs., pelos limpos, 
e 10 rs. pelos dr refu~o. 

~ 2. o Algodão. Pur cada ~acca, ou \Olume, em rama, 
ou em caroço, :100 r~. 

~ ;}. o A SHa 11Unta será J:mç:Hla no Jespacho do di
zimo, ou dos 2 por cento de !'xporta•;ão: mas se fôr 
par a consumo , :'e r ;i fei lo o despacho como 1\o 
modelo n. o :lR . 

. ~ 'J..
0 Oas~urar, I' tahat~o f!eixarão de pagar r~sla coll

trrhuit;ão do I." cJ,~ .Julho tk;tc anno r•m diante, na 
ronfnrmidadc ,!._• art. -;:; rh Lr.·i •k '<?i fie Outu!Jrv 
{i(; lt':.:;. 
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C.\PITCLO VI. 

DESPACHO M.\R!TDIO. 

Art. '~li. Ten,lo a Lt•i de W rll' Sdt~mbro tle 1830, 
para maior CU!lllllOdidade do CO!fll!leri"Ío, Jlla111fado en
carregar a uma sú mesa a courança de todos os direitos, 
inposlos, contribuições,. e emolumt•ntos a que são su
jeitas as eml.Jarcaçi:\es naeionaes, e p;;trangeiras, far-se
fla, esta arrecadação pela Mesa das dirnsas Ht~ndas, do 
modo segnintP: 

~ L" A pessoa quP promover o dc~p:u:ho de qualquer 
embarcação, que pret1mda sahir deste porto, deverá 
apresentar ao Administr·ador: 

t. o O rnanifrsto ua carga que tem a bordo ; 
~-o O bilhete de corrente da Alfandcga: 
:L o O pas~a porte com que entrou no por! o : 
!r .• " A matricula ela tripulação; 
:;. " C.~rtificado da residencia tio SI'U proprietario; 
li." Certifit~ado da arqueação eom o numero de to-

neladas brasileiras, que carre~a, e se f1lr Pstrangcira 
tambem o certilicado authentico da arqueação feita no 
scn paiz; 

7." ConhccimPnto conforme o modelo n." 40 de 
haver pago o imposto annual das emhm~ações, csla
hdccitlo pelo Alvar~ de ~O de Outubro de HH2, •1nando 
já o tenha pag-o, aliás o pagad nrssa orca;;ião (com 
os mais impostDs ), de f]UP se lhe dar;·, ronltccilllento 
.~I' parado. 

)i 2. o Com os sobre1litos tlortJnH'ntos aprcsrntarií 
mais por duplicata a nota do motlelo n. o H, e o Admi
JJist.rador, c Escrivão :~r!Jando correntes, e em devida 
f1írma todos estes documentos, pa.-;sal-os-ha aos E..;
cripturarios calculistas, us quaes ú vi,.;la delles, c da 
parte da entrada, c vis i tas da cmbarcat;ão no porto, 
que dcver;í ser remcttida á me:>a pelas ppssoas encar
regadas de as tncrem, formarão os dt'~pachos que 
mostra o modelo n. • 41, depois de calcularem o que 
clla deve p:~gar das r:cnd<Js csrwcilicadas IHJ art. 2a, 
~ J I deste Ili·gulamcnto, e entregando-a ao Tllf.'sonreiro, 
c,; te receberá da parte a imporl:tncia total, e o Escríptu
nrio incumbido da eseripturação destes rendimento;; 
lh·o, carre~ar;'t em rcreita, em um H·, livro, m~.' r.m cn
luu;na,di~liurt,ls l"··l,Jmudll, '['!C JJII• tr;tultt·~<lt.'l" 11. 11. 
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~ :J. o Feita a carga ao Tlwsourciro, po~ta a Ycrb:~ 

do scllo no~ tlocumcnlos do clcsp:Jcho, r, prestadas as 
fianças do esty!o, <k que se !aHará o tcnno qtw mostra 
o modelo n o 42, o Administrador dad á partr, ullla 
guia assignada por ellc, c pelo Es<~rir5o, a qual será 
feita como mostra o motlclo n. 0 '1:3, c conlcd a quali
dade, nação, c nome da em !Ja rca~ão, sua~ tonclatlas, 
pessoas de tripolação, propl'ielario, porto, ou portos 
do seu destino, dia tia sahida, qu~nti:t tot;~lque pagou, 
e a declaração ele tlescmbal"!lçado. Com c•sta guia, c com 
a nota de rorrcnl<', morlclo /1.

0 1'l, lic:1r:'t llaiJilitado 
para haver na Secr·etaria dt) E~iado dos Negocias da 
1\Iarinlta, ou nas dos Govet·nos u~'' Províncias o seu 
passaporte, ou passe. 

§ 4,.• Logo qnc se concluir o despacho, o Admi
nistrador far:·t a' iso á Aclministr;Jç5o do Co•Teio do 
uia da sahida da embarcação p:ll':l ~c apromptarcrn as 
malas, que houverem de remcttcr-sc p:1ra os portos 
a q1w ella se destinar. 

§ 5. o O Atlministrador terá todo o c~uitlarlo, e vi
gilancia em que o de:-paclJo seja aYia1lo pela Admi
nistração das Hcndas com a maior brt•vidadl) possível, 
fazendo que se não espace além do dia em que nclla se 
apresentarem rorrentcs os tlot:umentos. 

~ 6. o No fim e princ.ipio de cada Illi'~. far-sc-ha um 
mappa de totlas :1s embarcações, qnc no antecedente 
se houvcrPm uesjlachado, colll di<tillt:t:ão tias naçucs a 
que pel'leneem, c e um as circu mstan1· ia~ t•spcri liraclas 
no§ 3. o <.leste artigo, menos a dedaração <lo lil'scmha
raço, e rcmetll'r:'t unta via it Sen·ntaria da l\brinh:1, 
e outra á Tilr•,;onrarh tla ProYinci:1, e ua C1!rtc outra 
a Secretaria de E.'bdo da Fazenda. 

A llQUEAÇ:i:O DAS E~lllAl\CAÇÜES. 

Art. 47. Para achar o numPro ilP tonel atlas de uma 
embarcação, multiplique-se a distancia que vai da l\lt•ia 
Laranja ao Cast.ello (entre as faci'S nl'pu~tas) jkla boca 
média deduzida da.> tres folllatlas na Meia Laranja, 
Castcllo, c il rneb cscolilll:t; rnultipliqnc-se depuis 
este produelo pela distancia do convcz {t linlw d'agu:t 
( tomada esta distanci<t no ponto da honLt COiTt'spott
dcntc ;i mc!a t•,wor ilha, eslando a nnthar·caç:1o descar
n•gad~t) on na hlia dt~;;ta, ptdos 11.7 do pould tomado 
u:.r ar··:.r d:1 l•·l!tti•J. :\ ct_'It(l':'ilrLt I' :t r,: d•1 [•rudurto 
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assim achado Jará o numero de toneladas da embar
cação. As dimensões acima mrncionadas serão me
didas em palmos de cinco em vara, e o ra!culo será feito 
pclaformulan. 0 3!) A. 

~ l. o Concluída assim a :mp1eaçiio dar-se-lia ao Com
mandante da embarcação um certificado authr•ntico das 
tonelatbs da embarcação assignado JWlo Administrador 
c Escrivão da Admini"tração, e p1~lo., :Irr]ueadores, se 
os houver, conforme o mod.t'lo n. o :m ll. 

§ 2. o Os actuaes arqul'aLiores da JIJllta do Commcr
cio firam lambem suhonlinatlo~ á Administração, e a 
ella iriio diariamente para ~erem emprec:ados 110 mistnr, 
que lhes e~tá incumbitlo, e i~lo t'!lliJHanto se não 
derem outras providencias sobre cste obji'Clo. 

§ 3. o De ora em diante as ml'diçii,•s para a arquc:1ção 
serão feitas com assistencia do Administrador ou de 
um empregado por elle autorizado; c onrlc n:lo houver 
arqueadores, far-st-bão por um cmpr1'gado da admi
nistração em presença do Administrador. 

\RRECAD.\ÇÃO DOS I:IIPOSTOS DO nE;;I'.\1:1!0 ~1.\RITDIO. 

Art. 48. Os direi los, impostos, contribuições, c 
emolumentos sobre as embarcações cobrar-se-hão no 
arto de receberem o despacho da admini~tr:u;ão, do 
modo seguinte: 

§ l. o A ancoragem srrá arrecadada na conformitladc 
do art. tii ~ 7. • da Lei de !ti de Novembro de 1831, 
c consiste em IO rs. diarios por loJwlada d(~ lotlas as 
embarcações, que navegam para os portos fóra do Irn
perio, contados dentro de 50 dias depois de cada en
trada nos portos do Impcrio, ou ató ahandono legal 
antes deste prazo. 

gELLO DOS DOCVME~TOS DE P~SSAPORTES. 

§ 2.° Cobrar-se-ha '10 n~i, por e:ab mria follt:1 f'~cripla, 
na conformiL!ade do Alvar:'t de li dr J u11lto de II:!O!J. 
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DIREITOS DE PHARÓL. 

§ 3.• A sua arrrcatl~ção ~erá feita na conformidade 
do Alvará de 25 de Abril, e Decreto do 9 de Dezembro 
de 4819 publicado no Edital dé 8 de Janeiro de 1820,.e. 
Resolução <le 6 de Março de 1820. Consiste em iOO réi!; 
por tonelada de todas as embarcações, que sahirem dos 
portos em que houver pllaról, sendo livres as lanchas de 

.!lO toneladas para baixo, seja qual fôr a sua mastreação. 

UIPOSTO AN:"\UAL DAS EMllARCAÇÕ~S. 

§ 4.. o A sua arrecadação será feita na conformidade 
do § 3. o do Alvará de 20 de Outubro de 1812, e Decreto 
de W de Dezembro de 18l~; a saber : 

:i2S800 por navios de tres mastros. 
9/;600 os de dous mastros. 
65~00 os de um mastro, que navegam de barra fúra. 

No Rio de Janeiro, os ~nsoo das embarcações de 
menor lote ficam a cargo dos Collectores de freguezias. 

Se Q proprietario ou mestre da embarcação não apre
sentar conhecimento em fórma, como do modelo n."4.0, 
será obrigado a paga l-o. seja a embarcação nacional, ou 
estrangeira, na fórma do§ 4. • do art. 78 da Lei de 24. 
de Outubro de IS3:t. 

• 
CO"'TRIBUIÇÃO DA Jlí~T,\ DO COm!ERCIOSORRE IDfR.\RCAÇ~ES. 

~ 5. o Consiste em 1~)500 por cada navio, corveta, c 
bergantim, que descarregar nos portos em q·uc houver 
AlCandegas. Sua arrecadação será feita. na conformi
dade do. Alvará de H) de Julho de 1809, e indistincta
ment~ das embarcações nacionaes e estrangeiras, que 
tenham ou não trata dos. 

IMPOSTO PARA A SAUD~. 

§ 6.o O imposto de 2~000 para a Saude e!ltabelecido 
pelo § 4. o do Alva rã de ~2'de Janeiro de 1810, e appli
cado para a Caixa rlc Amortiza~ão da Divida Publica 
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pelo Decreto de 2G de ,Setembro tlc 1828, co hra r-sc-ha 
confonnc o Alvará rle l'J, de Setembro de 18i0 por cada 
embarcação mercante, que entt·ar no porto, exeepto 
hergantius, sumacas. ~~ barcos nacionaes que servem 
para o comnwrcin de toda a ~.:osta do Brasil. 

l:liOI.t:M.I'."i'TOS DB VISI'f..I.S O f: SA.t'llR. 

§ 7. o 0,; emolumentos de 8;?200 das visitas da Saude 
estabelecidos pelo § 9. • do sobredito Alvará de 22 de 

• Janeiro de HHO, declarados pelo~ i." do outro Alvará 
de 28 de Julho do mesmo anno, e considerados como 
Renda Puhlica, cobrar-se-hão de cada embarcação roer- · 
cante que entrar· no porto, excllpto os bergantins, 
sumacas, e lnrcos nacionaes, rpw servem para o com
mercio de toda a costa do Brasil; e quando fôr obri
gada a fazer quarentena, pagará outros 81~200 pela 
visita que se lhe fizer para a dar por desempedida, con· 
forme o~ 3. o do dito Alvará de 28 de Julho. 

§ 8. o As despezas com o escale r da Saude, e seu,; 
empreg-ados, e tripolação, pagar-se-hão pela folha das 
da administração, em artigo sep1.rado, e quando não 
fõr necessario para as visitas da saude, poderá pelo 
Administrador ser empregad(} em qualquer diligencia 
e serviço da administração, com tanto que este não 
estorve de modo algum o serviço da saude, a que é 
especialmente appHcado. 

li:liOLUl\IENTOS PARA A MISERICORnl A f. IIOSPITAES DE 

CARIDAD};. 

§ H. • A sua arrecadação será feita na conformidade 
do Alvará e tabella de 3 de Fevereiro de 18:10, e al't. ta 
~ 8. o da Lei de 15 de Novembro de i83L Consiste no 
Rio de Janeiro nas quotas seO"uintes : 

200 réis por cada pessoa J'e equipagem das embarca-
ções, que navegam para os portos da Província. 

6'i0 réis sendo para fóra della. 
6~000 de cada navio, ou galera pelo casco. 
41$000 por bergantim, corveta, e h ia te. 
2~560 por sumaca, ou penque. 
1~280 por lancha. 

- PARTE 11, 9 
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E~!OW1IENTOS P.\R.\ ~\ SECRETARIA D..\ Jll\T.\ DO COMillERCIO. 

~ 10. A sua nrn·caclação será f1•ila na conformidade 
elo citado Alv:Jr;'J, e tahclla. Cou$i,;te em :3,)200 pela 
Provisão, e lista d1• ~·quipa!!clll, que cxccdPr a oito 
pessoas, e não C\l'l'riPHJo 400 réis, exceptuados o:> 
bar c os de cabotagem. 

Para o EscriY;\o da matricula 320 réis por cada l'm
harcação, (jlle saliir [Ltra os portos tla Europa, Africa, 
c Azia, e mais ftO rL·is por cada pessoa matriculada. 

EMOLUMENTOS PARA O L\1\TORARIO DA ALFANDEC;A DO RIO DE: 
JANElHO, QU!i:, 1: O ESCRIVÃO D.\ )lESA I;HANDE. 

§ H. A sua arrecadação será f1•ita na conformidade 
do Alvará c tabclla acima, os quat•s deverão cessar 
com o fallecimenlo do actual proprictario, se antes 
por lei não forem supprimidos. 

Consiste em !170 réis pela fiança na sahida de cada 
navio, ou galera. _ 

m;o réis por lJergantim, corveta, e ilia!e. 
810 réis por sumaca, ou penquc. 
2riO réis por lancha; sendo IJOf(~m isentas de todos 

estes emolumentos aR embarcações empregadas no com
mareio de cabota.!.("em, na conformidade dos arts. 4." 
e ü.o da Lei de 10 de Setembro de u~ao. 

E)IULUIE\TO.q DO DESPACIIA;-oTE. 

§ 12. Se o proprietario ou mestre da embarcac;ão 
não quizer por si, ou por outrem tratar dos despachos 
p"~ra haver o seu passaporte, e encarregar disso ao 
officiaJ, que tem a seu cargo a escripturação de todas 
essas collectas: t'Slc, sem interromper as suas obri
gações, e por via dos seus Agentes, promptificando-os, 
haverá na conformidade do citado Alvará, e tabella, o 
emolumento de 2,5000 das embat'cações de tres mastros, 
e 11)000 sertdo de dous, menos as que se empregam no 
commereio costeiro, as quaes são isentas, na conformi
darln dos nrt~. 4-. o e ti. • <la Lei de 10 de Setembro 
de 1830. -
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CAPITULO VII. 

DOS DESP.\CHOS Lt \ HES. 

Art. 4c9. O proprictario, ou mestr1' 11'1 embarcação, 
rrue navegat· para 05 portos do lmpnrio aprrsentará 
uma nota por ellc assignada, corno do rnodelo n. o 'IIL 

§ i. • Se o mesmo proprict:nio, ou mestrn da em
h:\ reação, ou qualquer e:~rrcg:Jrlor prctrnder f'lllbart:ar 
algum genero, ou mercadoria, aprcs,•nlarú uma nota por 
f'! I e assignada, corno do modelo n. • ~j, f r a nscrevPndo dl'
pois a mesma nota, naquella outra illdi,·ada no artigo 
antecedente, que assignará, pundo-lilc :1 dat;1; as:;im 
continuarão successivamcnle até ultimar-se o carre
gamento da embarcação. 

3 2. • No verso da nota ar i ma mrncionarla. se rs
creYerã a ordem do embarque, rumo mostra o me,;m,> 
modelo, a qual servirá de guia Jlara acompanhar o ge
nero, ou mercadoria até a cmharcação. 

~ :3. • Os generos ltvrrs que tiverem de ser navegados 
par á dentro da Província, poderão em h:1 r c ar fôra da 
JlOnle da adminislraçiio, e os que sr despacharem para 
out1·a Província, ou para fóra do Impr•rio emlnrcanio 
m dita ponte. 

~ fLo Dos generos que são conrctlido:> liHI'' para o 
consumo das tripolaçõcs ,das embarcaçiit'S na;;iona•~s e 
estrangeiras, que navegam para fúra do Imperin. dt!H~
rão pcrmittir-sc sómenle quantos hastrm alt! o porto 
do seu primeiro destino, c em porções corr~·spundeiJI1'.5 
á sua equipagem, havendo nisto roda a iguald;llll', uão 
se fazendo mais favor a uns do qne a outros. Os des
pachos serão feitos como do modelo n." 4H. 

~ 5. o As producções, e manufacturas estrangeiras por 
isso que não estão sujeitas a direitos d" sahirla para 
fóra do Imperio, ficam incluídas nos desp~1!'!10~ livres, 
c ~erá feito por duplicata, como do rnodt'lo 11." 4\L 

§ 6. o Tot.las estas notas de despachos livres. cnn
rlnirlo o embarque, serão conferidas com as rclaçilcs, 
lfUe devem e~istir na mesa, e com o lirro do porta
lú, quando assim parecer ao Administr:~dur, :1 !flll'tn 
o~ mestres das embarcaçíie~, que naveg-am par;, deatro, 
c f,'tra do Impuio, são ohrig1dos a ap1·e,;ent:d-o loçrn 
que o exija. Fcila esta conferencia, c a iJI.IC di:pO:· o% L.' 
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do art. 39, se haverá por dcsembaraç:ub a cm})arcação, 
t!Jndo-se a nota liP corrente indicada no ~:L" do art. 
ft6, como do modelo n .• !~4,. To(los esse~ despachos, e 
relaçtics !'Crão emmassadas c guardarias uo arcllivo. 

~ 7. • Os manifestos de sahi<la fir:~m isentos de ir á 
Alfandega, hastaudo sórnente aprrsentaç;Jo alli da nota 
de cul'l'entc constante do§ 3. • do art. 'tG, c m:lllife~to 
atisignado, e conferido pela !\lesa (}r divers~s Hendas para 
~:eguir o despacho do navio, e ohter o pas5aportc. 

CAPITULO \'111. 

DOS PROI'RlETARIOS, OU UJMINISTR.\DORES TIE THAPICHES, 

E Alt~l.\ZENS, E PRENSAS. 

Art. !50. O propriet:~rio, e administrador de trapi
ches, armazens, e de prpmas de :~lgodão, onde se reco
lherem generos sujei tos a direi los nacionaPs, deverá ter 
sua escriptnração rrgular, e em dia, fJUanto á entrada 
r sahitb dos lll~>smos gencros, e é obrig-ndo a apresen
tar o~ seus livro~ qu:;ndo o Adminislr;dor o~ ex i.~ ir para 
o rx:nne, e conferencia dos despachos da adminis
tração. · 

Art. 51. E' ig·ualmcnte obrigado: 
~ :l. o A remetter ao Administrador a ~ua assigna

t.ura, e as dos seus p1·opostos, fJUe lt•nham de fazer as 
suas vezes, p;)ra flUe na administração haja conheci
mento da firma de todos elles. 

§ 2. 0 A renwttPr ao Admini.~trador (]iariamente uma 
lista em que declare as pipas e me(ltdas de aguardente 
que entra1·am e sab;rnm no dia antecedente, e no i " 
dia de cada semana as listas das saccas com algodão, do& 
couros, e solla, que entraram e salliram na sem.ma 
anteceuente, formando uma lista ela cntraua, e outra d:t 
sabida. Quanto ás sarcas, fechos c barricas com assucar, 
a lista será dada depois da qualificação dos arbitros de 
que trata o art. 39 § 2. •, e como se acha em pratica. 

§ 3. o Quando se não verificar o embarque dt' toda a 
quantidade do genero de que se tirar despacho da ad
ministração, estando o gene1·o em seu armnem, tra
pich-e, ou-prensa, p3ssàrá uma attesta(:ão ao Despa
dlalltt', decl:Jr~ndo o que embarcou, e o flUC deixou de 
emiJarc:~r daquclle dPsp:tcho, o qn;d srrá entregue ao 
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mesmo despacllan~. EtTectuado que seja o embarque 
da totalidade, lançará no verso do despacho a nota-em
barcados..;_ que assignará, e o restituirá igualmente á 
parte. 

CAPITULO IX. 

Art. ~í2. Os fabricantes de assucar, e lavradores de 
tabaco, algodão, e de quaesquer outros gennros, que os 
v;ciucm, ficam sujei los ás penas do a r t. 26'~ do Codigo 
Criminal. 

Art. õ3. Todos os depositas feitos na administração, 
ou por dinheiro, ou por fiança para a caução dos di
reitos de aguardente, dizimo, e de outr·as collectas, que 
já tenham pago em outras Províncias, mas que não 
apresentam guias, ou despachos em fónna, serão reco
lhidos á Thcsouraria da Província, c as p:n·tps perderão 
o direito, que a elles tinham, se dentro de um anno, 
rla data do deposito, ou fiança não reclamarem suares
tituição, com documento~, que as exonerem da res
ponsabilidade. 

Art. M. Não se principiará o cam'gamenlo de qual
quer embarcação para dentro ou fúra do (lllperio, sem 
que tenha ft~ito a sua completa de~c;1rga, c eslrja vi
sitada pela Alfandega. e aclnr-~n n<~ respectivo anco
radouro ; c constando ao Administrador que honvo 
abuso na visita o representará ao lnsp!'ctor da The~wu
raria para mandar fazer nova visita, e ser castigado o 
o!licial iJreYaricador. quando se encontrem a bordo 
vnlumcs que deviam ser descarregados. 

Art. 55. Os extraviadores do pagamento devido 
pelos impostos encarregados á admiuistraç.ão das Mesas 
de diversas Rendas, incorrerão nas penas impostas 
pelas leis, aos extraviadores tios direitos nacionaes, 
e o Administrador mandará allix.ar na porta da ad
ministração, e publicar nos periodicos o uome do ex
traviador legalmente convencido, e a qualidade da 
fraude por ellc commettida. 

Art. til:í. Os generos sujeitos a qualquer imposto 
q~e forem apprehendidos por falta das leg-alidades exi
gidas em seu transporte, ou por rxtraviJd(l.' ao reopec· 

' . 
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tivo pag~mcnlo, liearão pprteneendo ao-; apprl'lll'lt
son~s na fúrm:~ da lei, sendo metade para o dt•nunrianl•·. 
havPndo-o; drpois tie satisfeita~ as imposiçGt~.', ,, :1 

multa que lhe é relativa, :wgnndo o a ri. 177 do Codigo 
Criminal, que será rrculhitla ;w rofre do municipio 
na f<'•rma do art. 5G uo mesmo Codi;~o, loço qut• ltaja 
julgamento. 

Arl. m. Ficam revogados !Otlos o,; n·gulamcnto.-:, e 
IJUacsquer ordens ern contrario. 

Rio de Janeiro, em 2fi de ~larr·o UI' t~:n.- C•tJI.•/id" 
Jo8é de Araujo Fiarwa. • 
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(0 TIII'S<lllrciro.) \11 bcril'àu.: 
-1----1--·-

to: 7V7HH:l3jl o: 7\J75I H\lo3l1 :7siSHt:: 1 J: n,ul/~73 JOrS&D~I·USáü~ll :8~~~1f>GI~Gl~ ál~IIOO 

illlporta a tal arrr·rnda<,·;1o dcslí' mrz de .Julho, •w quantia 1le det contos setecentos noventa c sele mil Bo\C
·:·t•nlus triuta e tres réis. Hio tfc Janeiro, :li tle Julho de I~:n. 

( Assigu<~~o o Admiuistrador.) ( .\s>ign<ido o Thesoarciro.) (.\ssiguado o bcri1 Jo.) 

Fi<'OII entrí'gne na Thrsnmariil a qua~IÍJ ;:ci!IW, rnn1u dos <'llllhcci;lil'nl<b 11. "' :1 1: ~0, apresentados pelo ·ft.w
-~ourcrro. Hio, 2 de Agu~to de 1::;3;;, 

(.\ppdlído do bcri,·;1o.) 

.~ [J.- (_lltiHHJU llrt!l\i'f' fl~-:'eifi:Ht 1 flfo d•' diU'U I' J!la!a. líH\\':\l' Si'-h.)t• t'lli ! uliiiJIIJ;~~ d):dll!f'l:l~. 

fOi 

l'i. !1.- :\as provincins onde o di1.imo do ~lgodno e rafé f<'>r de 
pr:IH':t ilnportaucia, será <'on~HII•Tado fomo de nliuoç;ls, yifr-fersa o 
"!·roz, rlr. , dr maneira qne s6 ir<lo aqui rm rolnmna• di'lÍ!l~as, ~ 
"' 1er.iu sru I11ro de recrJta part~enl;n· os grncros que furillil.r(á a 
lll .• xima parte ua produr~fio da l'flll'inria. .' 
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l\io de Janeiro, J.o de Julho de 1833. 

(
Preços da Pauta Ul'sta ~ ~ < Q. 5gooo) 

scmaua por arruha. l ~-· 4~700 
\J.a 2SiOO 

Transporte (quando o houver). 

Herehi1IIJ de A .•. prlo tlizinttJ de mil arrobas de c<~ft~: 
quatrocrntos r riucol'nta rui! rt~is ....•............. 

2 IDe B ... idt•m de mil quiuhenws e trinta arrobas: seis 
centos oi teu ta c oito mil c quinhent,,s reis ..•.•...• 

(As>ignatura do Escripturario.) 

-------- •l 

!) "j, 

l\IOBELO X. 2. 

LivJ'U da Receita do di;;imu do café. 

8 o' 
1 U TOTAL. TOT.\ES 

DI.~HIOS. 

CAH;' DE SERRA All.HXO !) 0 /o. ., DE SERR.\ ,\CDIA 8 °/0 TOTAL DAS QLANTIDADES. 

---~-~-- -~- ~ TOTAL. 

1.• quil.,í?.• qual.)3." qual 1.• qual.l2.• qual 13.• qual. t.a I 2.• I 3.• • 

. . . 
@ tLI @ ti) @ t11 @ Ltl @ Ltl ® ILtl @ 1~1 ® u, :;,u !Ltl @ I~ 

4õoauoo, ......... , 4~oaooo, .......... ,t.ooo, .. , ...... , .. r ...... , .. , ...... , .. , ...... , .. , ..... , .. ,t.oüo, .. , ...... , .. , ...... , .. lt.ooo 
G8SS.->0íl .. .. . .. . • . 688~500 ...... :.. 1. 5:\0 .. . ••••. .1. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . ... . . .. 1. 530 • . .. .. .. • • • • • .. • • • 1. 530 

1:13~~~uu 1 

3 IIJc C ... idem de einco mil rluw,rtas ~rsseut;1 c cinco 
arrob<1s: dons coutos duzentos trinta e quatro nril 
duLcutus e cincocnta rérs .......................... 1 ~:2:liS1:..ol ........ .. 1 ~:23l$2511l 2:nl~2:,o ~(lj ~), 000 I .. I .•••• o I. o I' o •••• I .. I ••.•.. I .. I·· •...• I .• ~Gól .. l :>.oor,J .. I ...... I .. I 5.26& 

.. 

(Assignatura do Esnipturario.l 

9 ----~----

(Continuam o~ pre.;os da ;emana autrced('ll!e .. , 

De IJ •.. idem de quiul:rnlas armbas: tl11ztutos 111il 
r(~is ..................•••..•.•••.•..•............. 

;, lflc E ... irlctJI de 111il I' .-.~teceu las arrobas: >Plert•tttos 
dezanove mil e cem n~is .......................... . 

( A,;i~liitlura do Est:ripturario.) 

--------- Hl 

(
Prrc;o da ['aula por~ i:~ Q. • 

.1rriiiJ;.t ••.•..•..• t. :-L·' 
'i.'i'iOtl) 
í ~::100 
~;}tiii!J 

t; IIJc F ... itlelll de cinro mil I' ,, • .,,.,.lll:J·, arrob." I' 

tlezast•is libra:-;: dons CfHit11~ lr~·Jt' mil tlllOl't'lltos (' 

oitenta r(•is............................. . .... 
7 IIJt• G ... ith~lll dt~ dua:1 Jllif ,. oitocentas tln- l1;1" f' qi!t~ 

libras Htllt'Uillu :,t•i:-. mií Ho\ereulo~ e quaJ·pnlti reis .. 

( .\. ·-.·:;~;j;li.Ur.l tio E~rriptUI aritt 

:.'UI I ;OIJU 

11 a,1 t tJil 

i. ·j j',l8il·J\) :>tiL'}\"1:)(1 

7 ~ íS··'''' :l;):2S\ íO 

ti. :,;;,s ..• t•l 1 :0'17fi~·!ti -----7: ::a~HLi70 

:.?olJ~UtiiJ ······ .. biiU !JUU 1100 

7l!lSIOfl 1.700 •.• 1. 700 1. 7.00 
71U~100 

7::l1~SG70 

2.000 ~:ot3Ssso i.OOU l.IICOI .. I !.~Oü '"li '""l"'i '·'"l·l!.'""l .. l ""' 1"1 5.001> 10 
100 .. 1 UO t; I. GOO . • Gil O • • COO h 2. SOO 8 

~.oool-:-:l3ooi:Uis.uu:f.l-8~~õOI~I uoo 24 ---
4.600-24 I !8.305-24 lt8.39512l 

1. 00111 .. I 500 I .. I 500 I ... I 600 

". 7~J:" -:-r~-;;ao! ~ lt.&Oo .. l
1
_2_._3o_o __ _ 

13.7U5 

I : OOG$01fl 
J:020SS10 

i.t Importa o r!izimv das dt·z~,ito mil trrsrntas no,-rnta I' cinco arrohas, c ,·in!<, qnnfro libras de café drspa_rhadas r neste lliCZ dl' .Julho, e Janç:Hii\S nesta folha de ll." 1 a 7 na f]ll81llia de sele COlltOS tresenlOS e doze nul SCIS· 
N. B.- A numeraÇno nos despachos rontinúa seguida até o fim do anno financeiro. 
Nos outros livros' de Receita parei~ I se l;rnçarú 110 fim rle r a da 1l<C'7 em tnmu srmt 

lh~lle ao CJ.IH' ni Clll freutr, dc·puis de conferida a Receita com o linu geral. iiOfl centos c .<r tenta re1s. 
1 1\io de Janeiro, em 31 dt· Julho du Ji):13. 

(.\pdlidn tl•J .\Jillini.'traoi.Jr. ,_\>Sic;natun d·• l'ltt'><'111Tir••. . \;;i~natura dn hti'I\Ju.; ·J 
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mil cento \IHle e S<'i> r<'is .• ·j :u; >7Sl~(jj 3:1JG7HJ~l~oj2:33I,S500I dl/$67il· ., ?3S677 tG: ,]:7~/~211: 

(O Thrsourciro.) (O Escríviio.1 

Ht•crhpu nc:-~te dia, um routo P 
dous 111il diJ/.Cill<~S e no\enla 
rris ...................... ,1·oo2,~~:liiii:Oo~S~#2DOI 7~GH7!,o, ......................... . lS!Hc>IOJ 40~J •. I ...... J ...... J, ... J :,1~000 

(O Thrsoun:iro.} (O bnivão.) 

10:7D7SD~3/10:7U7B/SU33/4:751S403/3:7~68t73 LOtS&9~\431&09\1:8~9~4~üJiül8 51$000 

Importa a tal arr<·rada<:;1o deste mcz de Julho, na flllilntia 1le dez ronlos setecentos noventa e sete mil 110\C
t·cutos triuta e Ires réis. Hio de Janeiro, 31 de Julho de 1K33. 

(AssiguaSo o A<lmiui,trador.) (.\ssiguado o Thc~onrciro.) (Assignado o Escri1ão.) 

• Ficou eutrrgur na Thr>onraria a fJU:JI(tia uci!lw, ··nuw dos c·ouhccimcnlos 11. ""' 3 c ~0, apreseulados pelo Til~-
sourc:ro. llin, ':/ de Agosto de 1~3;;. 

(.\ppellido do Eocrir;ío.} 

.'\/ TJ.- t_luanuu lioll\t'l' n:.:el>í:w•nln d•· "IH" r J•r;ll;t laurar 'r·l,,lu t'lil <'"luwuas llistí•trla•, 

iOJ 

N. 11.- :\:~s provinri~s onde o dizimo do al;sodão e café f<'lr de 
pnw::1 unportanciil, será rnnsJ(Ie'rado I'OIIIO de miuuças, lil'r-fersa o 
;u-roz, ele. , M maneira fl.IH' s6 ir~o aqui em rolnrnna• di,tia~as, e 
'" trrão seu 111 ro de n~cetta partu:ular os grnerus que formai',. a 
maxima parte da produe~úo da l'rovinó.1 • 
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1\iu de Janeiro, J.o de Julho de 1o~;L 

(
Pre<;os du l'aut;1 nesta) l ·" Q. 5$000) 

semana por arruba 1 1." 4H700 
. \ J.a 2SiUO 

r(ansporle (<lllü!ldo o homer). 

ller••hido dl' A ... pelo dizimo <I•• mil aiTohas de raft': 
quatrocentos e rinco,·uta mil rc>is ....•............. 

Oe B .•. idl'm de 111il quiuheutas c triuta arru!Jas: seis 
centos oiteuta e oito mil c quiuhento~s réis ..•.• 

(A»ignatnra do Escriplurario.) 

------·- --- ·• 
3 IIJc C ..• idt'm dt~ f'inco mil linL<'tlfas i-rsseuta ,. •·inco 

arrohn>: dous contos duLentu; trinta e tJII<ctro 111il 
duwutus c l'iucoenta rccs •......................... 

,, 
4 

b 

' 

(.\,si~nalura elo brriplurario.i 

9 

(Continuam O!> pn'(o:-i da t-tm.:ut;t antrrt~dcll!t'. 

iJ" IJ ... idem dl' quiulii'tllas arrobas: dlll.f'llto, 111ÍI 
ri•is... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

De E ... idr111 Ut~ lllil P :-.dPreutas tlrro!Ja.s: .sPtet'Ptlll~~ 
dewnov•~ mil e r•~n1 rc·1, .......................... . 

(.\»i~Jiillura do l·:,.uipturario.) 

------IH 

(
l'r<'c;o da l':n1ta por~~:: 12 .. 

. arruDa ..... ····t::. 1 ~~ii>IJIJ) 
De F ... idt'lll tle ('inco n1i\ ,. ~I'J:-.t';'nl:h ;1rroh.t'i t~ 

tlcZ.:bt'is libra:-: dons ronlt~-.; lt'''''' 111il t~ll!H'Piltus r 
oitenta ,.,,;,.. . . . . • . . ........ . 

Ut• C~ ..• idt'lll dt• dut::. 111il ,. ul!o~·~·;~L:s ;u r. l1;1~ (' ~~~~~~ 
lil1ras lllllt'OBtu ~l'i., 1:1ii 1\o\tt'l'lllo . ..; (' qtlal{·nt,, l"t'ÍS .. 

( \ .·:.;i .. iiill'él da l:~nip~uiario 

1\IOI>ELO X. '2. 

l-tt 1I'U da Receita do tli;;imo do cafú. 

!) ''f, 8 °/u TOTAl.. 
TO l.lES 

DIAHIUS. 

-·--:-:-_ 

C.HE' DE SEHia AlliiXO !J "jo. 

·-~-""~---

!.• qual. I~-· qual./ :;.• qnal 

---:: : : 1--:--':--,.....:.-__,. 
~!'\ fj; @ t1 @ ü; 

4C>OSIIOO ,,:,o~ooo l.Oúü 

G8stt.·.on r.ssg5oo 1 .:,:;o 
1: !Jo,j:.uu 

'DE SERRA ,\CBL\ 8 °/0 TOTAl. D.\S QIJ.\NTID.lDE,;. 

-~ 
1.• qual.\~-· qual 13." -~ -· I 3.· 

.. • IH 

TOTAl •• 

@ i]; @ í.i; (;}J lL @ í1 @1 11 Qi í1 @ ~ 

1.0(J0 1.000 

1. G~O 1.5~0 

~:;\J2j(,J .......... J1:UíS~511J 2:~:)í~~;,o ::cs ;,,UIJO!. ······1.,1 •.. ··•1 .. 1······ '2lif) : •• ooc1 .. 1 ...... 1 .. 1 5.~65 

~OII,Silf,u 

7l9f;!tW 

1 : t l ~ t s () .Jt~ Jt; i{)S~.n 

-:! iS.~(j(· :1.:;~Ri; o 

".: ,; .. s .:.t.J 1 :o 17fi:> ~o ------------7: :;1 ~SúíO 

~ooaoou 

7WSIOII 

~:otsssso 

I : 00Gri0411 

íJUS!(JII 

2.000 1.00li t.o•:o 

1.0011 500 500 
J: o~os~• ~!1 

~. 7~EJ ti.óOO! .. I 1.500, .. 

7:312SG701 13.7Uj 

LOII éOO LOO 

!.71!0 1.700 1.7.00 

J. ~001.1 ~uol. ·I ~rT"j ~-~01' .. I."" . . ' '"" "l ; ·"" " 
6110 •. 100 .. 1 10(1 ~ I. ü(Jíl 60u .. co o ~ 2. sou 8 

~ 300( I ,, oool-l3ool·-:r-s~~- 8·-;-;!(;l- I soo ~ ---• .. -· .. _, • }~. .. 'J 1.. • • -' I!B.3~õl2i 1.600-24 l 8. 3V~-2i 

importa o ditimo d:1s dezoito mil trrsrntas noventa r cinco arrobas, e vinte quatro libras de café despachadas 
IlPSt.e lllez de Jull:o, r· lan~acias nesta folha de 11." 1 a 7 na IJlWIItia de sete contos tre1wntos e d<ize mil ,;eis· 

.. cc.Jto,; c H'trut.c réis. 

N. B.- A numeraêUo nos despachos rontinúa srguida até o fim do anuo financeiro. I 
Nos outros livros· de Ret:eitu parei~ I se lanc;ará uo )lm de cada m.ez rm tnmo semf 

lhilllle ao our 1ai clll freulr, t.lepu1s de conrenda a Receita com o ILvro geral. I 
J'j 1\io de Janeir11, em~~ dt· Julh<> dn rs:-::1. • ~ I 

(.\ pdliolil cl·• .\.CIII(IIÍoil :t•i-11·. . \;,i~nJilliJ du l'llcc·"lltl'lro. , \O>ignatura do Esui\Ju.; ~~ ------ - .... 



MODELO N. 3. 

Lit'I'O da ?"rcrila do dizimo tio assw·ru·. 

I 

~.lL. IUé.(HJ:<ll~t. D.'-TWO. 
lUtA. 1 rLOI\l:-.L 1 cu1n. 1 onou1. 1 P~JJH\ 110 ~. \'.lf.O'iCO., su.;n~:. I nrn.-unn. Rtno.'lno.l 111no I B\Tino. I Mr!U 

r.1

1

n. s. c. 1
r.1u. "· c.l'.:f;:lr.f! -c (/u.ls., 'I t1 -~~~I I ü I , I a I " 1 '" 

""' '·' >L .... o .. u .. l,·l.l, .... 1··1· .. I 'r .. '"I 'I· I· "! ' ............. ',.,. '" ', .. '"I '··•I'" I "'""I " 

"' L L I L · • 11 r 11 
1

1 1 1 1 1 1 ,, 1 1 1 , 1 ..... 1 .. 1 , I ... " 

1ui •• IIOI .. I!8, .. ' 1 (jl ·I··''' I.OIIJ IÜ . sn~ r •••• 

• 

s:.sJ ... "' l'' .... ,. ,, 12. 1 .. 1 ........ I ..... I2.09GI lll 

116\l .. l!!d .. ló7 

! I 
;,[rc .. ' 2, .. 2JI lr,. r .. -;-;-;:-;1:-:1:-:1:-:=1:-:-:1 6 üü71 1,; 3 .í"-\JI lí' ·b<J 1. u 

'I 
I 

F:.· TIIT\1 110 

1'1:">!1-

I .~ '" 
I 

t.:.i: . 7.:>11J ... 
! I 

_l __ i __ 
c ,11\"1 J(; I S.~,,.,' 

,. 

DI .miO. 
RW H J \'d'li~O. G l>[ \1.\1\~0 Hf. 183:!. 

HI'C'I'hrtlP~ ·lr· \ .•..• JWio dizimo dl:" llfl\ r 
uni "l't:-n'IJt~:- t• ntn 1~11\D e cinto arrulrôl!
dt• 11~~111 ar, Ulll fUII(O IHl\('Cl'U(H" t' r•i-
11'11!,1 r· ruu·o mil tn•zPulos r df'z,~,,J'I(· 
rt'J ... : IIH'lt' pnr l't~uto, '11111' nrr\t' rnJt :;r·-
lr'fl'uln~ "1'11':11:\ t• no\ I' n·i.~ ............ ,1.~",.tl~:.117 

28 llle U ..•.. r:lf'lll dPjill.alru <Lrrvb.h; ,1,:1. 
Ulu•trfuo. ,.•{f•llf:l ('~f' I:-. ITr~ .. ,.,, .•.• ,., ~.J:ti 

~-~~~ Hr• 1: •..•.. rd1'1ll de mil oit(lrrn!J.~ niiH'rr-
t:J I' ,.\\'\ ,. rn\la": lrl'7.1'lll•IS ljtlo~r••ntu 
e 11111 rn!l 11'1111! quareut:t ,. dmr·~ n·r,, 

{ \·!->l:.!'llíltUTn 1!0 oHJt ·r ... ). 

-~1.-

-~ 't\S 1 4? 
'!.: {:'iS<L ' 

0<' D ..... 11\rm drsr\l• mil trf'7rur;r .. j' 

IW\C illlll!i,JS; Ulll tOt\(H lf\'Zl'llllll' I' :-.•'l.~ 

mil n·r11" quan'lll.l t' oito n·i~: IIH'i" 
IJOr ,.,.,!!,, ,Jr·r.:~nn\1' nnl quwlu·utu .. 
lli.}\'~PI<'I I t\1,11~ fl'l',. I :"-Of'·SII~ 1· · · 

1 A~siznatur:t tio oOiriaf. r 

N. B. n mai§ romo rló mnrlrlo n.n ~.,. 
qu.Pto :I!' rnlumn>tS <Ir\~ IJHa!uli\lil•:-o lln\r·r 01 
as q .. lorr•m llf'Ct'Sjlriil;-. 1 ~·~uuUo o ("!ol~ lu 
de tida prJç.J. 

l :301),~ I IS 

3:ü3::st.~:~ 

\11'1!1 f'Ol\ CF.'VTO I Ttrl \I' 
!JUS IJILIJETI.S. 

:1 ~1 0: ~ j' I 

I . 

~!JSi!l'J {:,:::sBH / 

!' 

I I, 

I'Js:.n I j' -- Hl,q;,u~ ~. :1:?~~.~7~0 I 

I~I~'SM41 

~ 



I'; . 
' 

. 
1. 

[)/,·,',! i.'íl 1
1 ,'r'r'i{tt r/1, (11:1,!1/J tl11 tt.'/JI)rlc/ll, 

·-·-------,..-.~--------.....,..-,.............,--=----· 

11. 

1111 

/. 

Hi11 ri" .J:i11rlrn, 1:: dP ~::ii11 
dt' 1 .~ ·::!. 

1\l'rl'i>idns di' F. !'''''' ,J;;.i:nt· 
dL• !JlliiiiH'll{tiS I~ \Íillí' (ll'I"P

IJ:J~ t' d1'Z libras dP ;rfgod.lu; 
:·Pulo t' :--(•o..;sL~nla mil r;··is •... 

I li' F. pdo rlir.iultJ dt• <111!1'11· 
t:1." t~ qtttiiTill:l i\rroh,;s r· 
qnalr\' libras dP ill~(ldfio, (tÍ
h•JJta t' q t1:11 r o Jll i I n•nt,1 r· 
\ Ílllr~ ITI~, ..... , , ... , , ... 

fi<• F. p<'lo dit.irno d<• r11il ,. 
quinlwnl:l.\0 ii!Tqlla~ P oitr, 
libras tk :dg>ldiiq, :-Pi:..r·r'illtl:
quan·nta 111il ,. dtl/l'ltlll~ 
rr"·is ..•••.....•.••......•. 

111' F. pt•!r, <lizirno <IP oil<·ut:r 
t' '"inro nrrol1as dt• algod,111. 
lri11ta i! dous Jnj! n··i~ ...•. 

!l1~ F. tlf'IO di/illln d·· f'i'llto < 

dPz arrnlla:-1 I' oito libra:> d1 
:il!.!oiLTo. quan·nta e ri11r·,, 

llli!l'l'i•···· ....•.......... 

·- I í 

f, l~t'CI'IJidl)" dP F. JH'Io t!i·riJllr. 
dp t'í'nto 'Ílltl' t' I'Í!ICO :Irrn
h.~~ P dua~ li11r:J;-; dt• ;d~odi111, 

r.: 

'"' -
;~~:; 
2 -

•f. 

}ill \1 .. 

; ·.·~')I H I •.• 

riJH'ot'!l:a I' ciuro Illil n··is.. ;,:,;,w1tl 

li<• L pelo dit.illll> "" rlt'l.:~<t·i.' 
:nrobas P q1::Jirq lihr:t..; d1· 
al~ud,1u, ~t·i:.. mil 1'. dl!t\'\1 
(t ) ·" l I ' i ..., . . . • . . . . . . . . . . , . . . I ' ; ~~ ' : 1 ' I ) j . ~ ·:) ( lil 

IJI 'IJ !1'1 Í!t·l:, l·IJ li) J!J 
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[(I 

"' ; " t -ç -: -. 

'i O BELO .\. ~,. 

-- -------------·--- --------- -------

1\io d<• Jan<'iro, 1'1 t.!c ~lar(o de 18:\;!. 

llrcr!Ji<lo' dP João Luiz Bnplisfa, pr!o 
dizimo tle, <lvns alqu~in•> 1IP f•·ij;W, 
a 10 °/o, trezentos trinta c ~eis rt'i~. 

llc franri,co .To>(· Bittencourt, pf'!o 
úizimn ,Jr, dez alqnrin•s úc fariuh<J 
a ~) 0/o_l, setecentos réis .. ....•. 

( \;:,i~natura do ollirial. \ 

-lá-

i :i •.•. ()c GnilhPI'BlC Bcrg, prlo dit.imo dr· 
quan'llla t' oito nlqueirl's dP. ta 
piora a ~ "/o , oito mil e qn:1lro· 
fPotos rd . ..; ............... . 

( \;si~11alma <lo ollkial. \ 

10 íô 

T(l r \1 .. 

HSitltl 

!Y. B. O mais romo 110 modelo n.• ', r f]Uanto ás columnas, o !nr,nw <jur "' 
apontou n<l lim !lo mcHlelo 11. 0 1. f;l!!'ll!lo·sr só para lrP> ou O"''"" c•cn:·r,' priBriJ•at·s 
t!'eutrto "" ti(• tniun~:h. 



~IODELO ~. fi. 

f" _______ _ 

I 
I 
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o 
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. .., 

lnr·l;hnlrn ll. j. '.lllll 
L'rtrol in a ~;t)(l 
";t{'(';[;o; !: . 

~ ; \ ti. 

l ~U('t!OS- :\ YrP~ . , , ••. , I)S •. 

(;. C•u:/,llrl 
:1íl ro!n·;. 

-

i 

,. i "'I e Il. . . . . . . . . . . . . . 
t;eoryl' "li._. 
t ai\a..; (' J 1 
~·,\ nic;1..:. 

···W Y41rk (;_ 
til~k:.-;1 t:·llf 

rdTil/1 ::1 pi 
' I' I·. \1. 

1·!1'111 ·~-lll '/'1('() 

r :ist,.,. Lr.o•. 
ll\II'U' s. F' 

1 .oou 

o 
::s 
" 

f-

' -

;;, 

I~ 11'. ~I 

:J .. 

::I 

llcspar!Jaram Bjnr
!H~rg & Curnp., q•ra
tro mil arrobas rio· 
crfr': llirr·iios qna-
trorPiltPS nnl r~i,. -i!IO!illlll• 

IJPspaclrararn os JIH''-
ruo~, noH'nta c oitfl 
n rrohao~ rir~ fnn•o : 
llirrilos s!'lr~ ·:u•il oi
to~·rnlt)S c qnarent;1 
rt ~~ :-: .••.•..••.•.•. 

;; I )r•sparhararu llc•nri 
qcw ~!illl'r & f:omp .. 
dr:zr• mil qninhrnto· 
rinl{' (' ~t~lt' ~arroba" 
de a~~ucar de ~att
t<": Uirrilo< qui
nheutos sr"t'nta ,. 
srt1~ rnil t:cnto ~fl~
S('!Ita P f'iUCO rri~ .. 

(:\~~i~natnra do 
' Ollil'inl.) 

-- :;--
l~r.;p:H'Il;l!".'llll Fn'('J~" 
~~ln!tl'l" ..._\. Cnlllp .. 
trinta t' ll<lln pipa> 
enm a~:tlanlpntP ca 
ricaça: !lin·ito;; qna
rrnta mil no,·rreu
tosc \inte n'•is ..•. 

llr<p;trharam M.1\-
\Wll \\'right & C.•. 
mil triHÚt e oito 
arrobas dt~ eouro.-.. 
liml"": lJ i r e i I u' 
Ct'lllo (111arruta P 
dons nni oitorPrtln~, 
(' !'P~:·wn ta rc+' .•.•• 

:' \...:...,iL~Wllllra do 
I lflirial.) lls. l:l:JS87~5 

U. (I llJ,1is rnl!ltl do lllod<•lo IJ. 0 ".1 , C qnanlo ;!'~ r,lll!l11Ja..; O rnrsrnn tJW"' <;C ·1ponfoP 
1:!11 dtl lliiHklo 11.' :1. ~~·da Pro\ill!'i;t ~~~ c'\pnrtar llt[lior variPdilrlt• dr gPil~'ro~ IH• 

'' 1. rn•·IJpq· ~··r:l h:t\.1'1' lllll li\ru <1111il!iar pt~ra ;h qnant.idadP . ..;, dl'-JIPrltlo·c;;r· n-, :~f'IH'rT 
dt11Hll·t" p•·l:1 111 d··n1 ;tl;dt~lilf'ti!'·L ,. ltr·~tP ca-.q ..,,. !Jlllifli::t•l aqt~l tnda,;: ac: 1 ~~ltUt!!"i·' 
• 1:' I • 1 , , rlJ.tl • : 1 1 1 r .111 dH'I 11 ! 1.11 .1 1.11•· 1 " 111 r ~·I. 1 d 1 , 1, 1 1 J, •, 



MO BELO i\. 1. 

1\t•cPbidos dP Bernardo .Josí\ duzentos 111il 
r(·j~ d<• ~ilil fOITt':.;JIO!Hli•U:ê a :!:()0()$!100, 
inqtorta~H·ia, Jl"r qtu• t'ouq:ra a .lo~,,-. da 
~iha Ulllll lllorada dP ca~as tPITt'IJ~ :-;il;l 
na rua do l.:nTadio n.o '2 ••..••••••..• ~(lfJSf•(l(l 

D~~ J11<1o da ~ilva, qttatruct'lli()S Inil n'·i~. 
idr•m n l;:()(lll~ll\10, irnpnrtan,.ia, por qw• 
fompra a .Josl- r:onw ... 11111a JIIOI'~'li!;J dt· 
r:~:;as, sita ''" rua do Valon: .. :o 11. 0 ::o .. 

1 

~llll-.:!lfl-~-~ _ 

( lssignr1lura do l:'srriJ•llll'<ll'io.) 

]'llp. Jj. Ü Dlai~ CO !nO do IiiOdl'Jt, ll. 0 :? , 
!\a~ administrat,;•i('S dE pouro P'Xpt•diPllk pndcr-~~'-l1a I:HH:;u· 1'111 

11!11 ."1'1 li\'I'U Ull l'lll dou:.; a ~i/a, f' llll'iit ~j7;1. l' ti..; l' l[l 0 ',. da . ..; 
t'Jnbarl'aÇÜI's, y:on'•1n St'lllpn· ('lil columuas di::fit~rl,l" 11 qtH· }ll·tli 11 
rt r a rada l'PIHlimt·nto. 

l.il"t'll r/t( ,,1('1·(, si .. ~rr t!r),') (,\('/'{ti'•!,,· it' l•;'!t.<"J. 

n ni•1 dP .Jatl('ÍI'o 1 'dí' Jq[i\u d;• !~.)~. 
·~ 

I;; 
1\rer'hidos ri•• jfanoel ~!achado . de'' 

rni I n;is dP lllf'ict :-,i Ia ('orn·~pon
denlt• ;; ~IJIISIIlill, inrpnrtancia, por 
fJW' comprou a \Inriano .Ju:-:1! Ulll 
t'~crayo, J'Or JlüllH' João. dt• n.:11:.111 

2 ')~:
1

~
1

1
1

;;~l;l:,;,:gí j,j,") J ~~~;.; . ~-i·l~lt(: ;,·li·l· ~~·i·~:. 
Hit'm a 1 1111~;0110, irn por! a n e ia. Jl" r q nt· 
l'(JIUfJrou a .lrJ:->(S Antonio, a <'."l'r;l\:1 

.lo~l'f.:1, d1~ uat;<io ntina .. _ ....... . 

\<.("1\\',il;-,, 

'c 
CC 

--·-:.:.,. 

,.., 

--

:'.1/'' 'i'(il 
I 



MOUELO N. ~l. 

!~ir,·,) rlos :i"/, ·ias l'liiit]ii'rt~ r' 1·r•,ulrrs das 
1 1(f('S, (' ,!tiS /:) '/,, ti,r.\· 1'.'\/, rr)'_r/('iJ'rrs, 

JUtr·i1uUu'::;. 

Hi11 dP .Jan('iro, t. ill' .Julho dt> l~\ \"'!. 

1\l'rl'llidos <!" Luiz .\ntnuio da ~ih a fll'los 1:. "/,. 
!'O rl'I'S[IOIHfl'llli'.< /1 :2: fl01181l00, iu<pOI'[/IliCiól [I OI' 

qn<' rornpra a 1\irardn ~lrlnP " l>rr;;:mtirrr ill
glel., d<·norninado Al{'rcd, o qua I pas>a a d<•rrn
rninar-sc Fldr do Mar ..•.•.•...•........... 

I li' FraJH'Í~ro Ahnre~ cl.1 Cunha pf'lo~ ;, n,n cor
r·•·spond<'lll<•s a 1:01108000, irnporlanria pnr lflll' 

l'Oillpra n Antonio <li- Souza l'n•irr o ~~~·rganlifll 
J,r;L..,ilciro, df'UOJJliJJ:Ifll, /)1'\!I'JJii'/n, t'IJJII !odus 

('Ji r/,a; '('(r!·~J('S 
f) i!<' }1!/SSI/ i 'r'i/1, 

1 1 ~ ~·.!' 11 :-i lll' r!\' i: l'I'S •••• • • • . • • • •..•• • ••.••••• , , ;. 

1/(11 '' 

(I, 

------d-··~-~O_H_:~-~~-~---'----·SIIkl' 



)lODELO N. 10. 
(trro da Receita das COillrilnâeücs da Junta do Colilillc'rcio 

sobre (Je/tet·os. 

3 

4 

I 

t 
~ 

~· 
l 6 

7 

Rio de Janeiro, I . 0 tle Julho .\SSliCAn. n~IO. 
de 183~. 

i 

COt:ROS. .\U;OJ>:\0. fOTAES. I 
i 
! 

I\~cebidos d~ 1'. Lc Breton ~\ 
1 

Comp. por duzrntas e quinze! 
ca1xas com assucnr, para Jer
sey no bergantim Jauc; trint;J 
e quatro mil e quatrocentos 
reis . • .. • . • • • • • • • .. . . .. .. . • :>íH í01' 

})e Henrique Mil ler & Comp. 
por uo1·e mil couros limpos, P 
dons mil oitocentos e quarrnlaj 
de refugo, para Cowes no ber
gantim Margarit; duzentos e 
oitn mil e quatt"Oceutos réio.j ........ 

})e Jose Antonio MnrquPs Brn:.. 
ga, por oitoeentos e cincoenta I 
rolos de forno, para consumo ; 
trinta e quatro mil réis ............. . 

De José Antonio, por mil c LlT
zentas snccas com al;rMI.~o , 
para l\lalaga uo ber:zamiul 
Li:. ia; cento e trinta mil réis .•.••.•.. 

(Assignalura do OOicial.) 

Recebidos de Antonio lfarqurs 
Pereira, por seiscentos rolos 
de fumo, .para Bcnguella, no 
bergantim Caçador ; \inte e 
quatro mil réis . . . . • . . . . . . • • . ......• 

Oe Jo.ão Miranda, por mil cai-~ 
xas com assucar para Londres 
no bcrgautim Jolm; cento e i' 
sessenta mil rr>is . . . . . . . . • . . J00c)00(• 

De !Jomiugos José Aires, por 
um feixo com as>ucar pur;1 
COnSUlllO ; ljUarcnta reis •... 

• 
SúiU 

Scf!'UC ns. 1ViS·i-i(l 

(Assi:;uatura tlo Olliciul .I 

S. B. O mais como do illOut·lo 11, .. 

~·í~OOO 208840() !30SOOO lOC,)ROn , 

~ssooo ~oss•oo 

I 
I 

11 

i 
I 

i 
I 

........ ISi~OíO ~ 
---

I 00S00(t ;,\)Q$840 
. 



l\IODELO N. 1 L 

LiVJ·o da Rrcl'ila do despacho nwJ•Í{ÍIIIo. 
:'""'=" ·----· ---,------~ -----.c - -

HtB.\.RCÁÇÜEs. ~ ! ~ ! I ~\tI! f. Jr'r' 
• =: 1 • ,- • notuM.HL!diH. 1 ., 

F.'HB.\0\, ,~ 8 ~ :::: , ! 

s.~u1 ,,_\. .::. ...: :: ,_: '? · 1 .

1 

I 1 
( la!O."('" i:'\aç.'lo c.. "' - .- .. tt!\11 ~ J•. 

~ 

'; 

!\.
0

' I rn:sn~o. ~~ ~1 :.> :::. RIU": T·r IT\1'\flf\0 (lf. v:n~. Tt)Ht. c - -- ,--_ -~_- '----- \ - I 

DrnOnll- :: =. :: ::: I :.: lt t lllllllti c.uHn- l·mj.lll- ;: I 
H.t(.Ju. :;: ::; ;. :_; ~ ::: I 1luH·t:t•".\IHIIt;-w. IIJI•·ttlo~.~ ::. 1 

11 ~ - - - J. I I I - -

líJ: 

\11"'' 2t <; t>l. ::! 
( h\. 

I ~? .Lta 
lt'\ .• 

':'?. I J 1n .. 
hl. 

~I I f,.,_ 

'~ I hn .. 
h•, .. 

1831 

~v l :"\u\ 

I 
1 I I 

. • Trall'l""'l', .......•... tO:~Ií6S9>0 ; '""1f11
1
1111 ,t;;,tfl\

1

1 

~.'411n; I '""'"""i :: 
1 

''-SII•Oit;s•,;,ll 

401 íl f;om 111 ~1nd.lr- 1"· !,''" 1 ~ 1 ·\u•r .......... tpg. 1873170 10-;;L,.. lê.l'llll\ filJ ~,s,r~t•, t~:s;1-0 IS.Oo 7cê; .: t'!,;oJ >'171' 
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'1 .\ppPIIidu du be~ ipturario. ~ i' I 
--:tdel·r~rrt'tro.- I I I I I I 

... d $ ~)fl•stlrr: ... I Frli~hrrlo !\1Pnrlr.l . . .. • . I Pjl. JS3tJ(l ,:; I s i s 11•'1 ' s e • i 
~llru(IICL .. Illilu. . . ... I 
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: / 1 

J:,l ·~ 11 I J 
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I t.l.. ..... 

"'' I 11 flf>- \ 1\ambur· 
1 

lr.1ln.. (.llerrurnn 

11 \ w_, 

1 

gunil. 

t : IL,.,hfl. Bti:!Ur.. ~;~~~:~. /.4u.Ju: .. 

•.o 
; BJhi.1 Sumnra. Ditil.l Agwa. ..

1 

1 

I I (alio l.üncha L I I trw. 
Vita. l'ondJ(1 .... 

'2.: l Parai~ (i•enquc .I Dito. ]F,z/càll .. I 39 

'"J .\\1ntHl11-\ {~n\c-ra .. ! ln~h-'1.a . \sparras3. I 300 
llildil. 

~1 

:0()11 

i .\pfwllido d() EseTIJllurario. 

't(i'l 13 

I, tiOOI 200 4i~ ••.... 

lO 

lflO 

óO 

1 S~O(l 

:;s~oo 

• 
~O\ I Comrnand ISamut'l ~rl,o!J. 

i PrOjlrWI .• Jamt•, ~orthuu ... ~ p~ li.)~ j(IO l~~S70(l :'SOOU 

~l'"i!ol~ 

1 RII!HI 

lh.';OIIIt I 

:' ~ !(1(1 

ISO lO 

!'o Hm do mrz feebJ .. se a conta . -como do mod~ 2. Para a Fazruda r\arional ..... . 10:1936300 Pata parU-.ulo res ...... 59~1890 

Aqui vlo as notns da! entreJZ:aS 6' divel"'al rr.p:t.rUt6t& róra da TltPsour~tria, do modo wguinle: 
CF Enlrt'g•-•e de rrnohuncnto! rla Juulll do Commereiu, romo do recJIJU; t1 1o<tbrr: 

~~~!~~~~fã:::::.·:.·:::::::~:::::::::::::~::.-:::~::::::::::::~ ~ 
Dito da Sant.1 Ca":t rm como do rrriho ........................ .. 
Ao F.scri\3o da AlfarHk~a .....•..................•................ 
Ao Uespacbaate ........•.••............................•.•........ 

Total. ..... 

. ~ ' ~ •., Apprllido do Escnpt1rrario .) 

1508110 
~<9US!i0 

ILi/1$!10 
31$000 

~!1!,3M.IO 
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~IODELO ~. ·I"> -· 

__ io t!r .Janeiro,;, •lr .inllio til' 1~:::!. 

1\eerhitlos r!c Ant0nio Frami:,ro de illireira, 
pl'lns '10 n:o corn,SJIOIIdrHll'S ao t'OllSllllJO 

de tn•s pipas com aguardeuir' a tiiiSOill' a 
pipa de JHO mcuidas; trinta e,,.;, mil n'is. 

)[, Jlr JUanorl Fr.1ocisro dr Casfr<l, idnn rlr 
oruarcnta r,. rinru mctlidn' a I·U~IIOil a pip.t; 
tres JllJl ro·J,; ..•..••.••.••.•....•...•..•. 

1 . • Dr Luiz tla Costa I' Si Ira, id1·m I! r lllll<t pipa 
a till$000 ;_doze mil réis ................ . 

(,\ ssignallíi'J dn ()/li• i:d. 1 

N. 11. O mais como do :\I odeio 11." 2. 

3r:sooo 

~sono 

~~.~01)() 

:, I H OI IO ! 
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MODELO N. /13. 

Livro da entrada c saltida do assucaJ' dos Trap{chcs. 

D11 
pro\iucia. 

o . 3 
1:0:::00 ti) 

'-'""' "' 
PropriNarios dos en!!Cnhos, e I~ ·ê ~ 

rlcuominaçõcs das cmtJarca\·ürs. 
1 
§ ~ ~ 

1""'-= ó 

~ 
;; 
.o 
~· 

----------------
Sumaca Concciçiio Brilhante . . 1 

)) )) & O!ireira .I 

1 
2 
3 
4 
5 
~ 
i 
s 
9 

10 
11 
1:1 

--:: 

M 1!t 

Jfl 4-i 
)) 11 

!li 33 
n 40 
~H 

:: 139 " •o 
B :w 
)) 45 

.......... 1 Cacho~ira.l De Joaquim Ferrrira dús Santos. I 13 

•••.••••••• sumaca Alegria .•••.•..••••.•• 

Data, en.o 
do despacho do 

pagamento do 
dizimo. 

l's. 

Data c n. o 
do despacho 

de cxportaç1í0, on 
consumo. 

1' s. 

:iO , 

0~1; 1, 

:,() 

36 

~~,·-~·~.·---

... 



"UODELO ~. 14. 
Liüí'O d,: l'ttt,·ada de WJum·dente ,;n t;·r:·;;,r;/ie. 

Ol. "'. .;: ~ --~--
·::!; -::::O . -"' r : 1)lJl'l t' 11i.im{'f0 ' ~ _ ~· ~ ..;~:; ~ ~~ 1 Dat.1 e nymrro do ~~r·~~pa- 11 

' dd I Des-pacho. 

I Doto '""'"''· 'orne> ''"'""'"""""'""""· J ~ 2, ~ "'H l- ' ""' "• n_;_·;_''' "· I '' ;•''" I·-~-
!S33 \ro1ereiro.ll Do ~!arquez !le ltauhacm ....... · .. · 1! j , I :li I j i I I 

\ L.ilcha-~ 1 . r · 

l ,,. I •. ! '~ í " 'i I' i ' ! "'" ., i 
i 

- l i 

I LJUilJ I i I 
I \ I I \r' :,; 1lr'P •• 

I . i I 
I J I I ! 

(,;r n c-l I , . : 
;~ ~· LrJ. i í [ ) L:•; ..t•.;p.l 

I I i I ! 
'-I I I I i i I '' I ! I ___ _ 

I' I ----~----~.----l'--~------J.~~~~--W.~--~--~~----~--~--~----~------

( .\s5iguatma ~J cílicial) 

De ltJpen1erirn sum(\1 .• ~ r·~~w·· ··{>~,.. 

•' I '' 

fln en.:cu.ho d~ f L!!tt·~ ·~··· r.:11, ~~d ~~. ;.: 

I_,,J[I:I). 

i (A-;si~oatura ~..~·J \lnlrl;~!.·· 

Ll ' 

I 

atte>tos.; 
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i\IODELO N. 16. 

Guia do í'endime11to para a Thesow·m·ia. 

Entrega na Thcsouraria da l'roviocia do Rio tlc Janeiro o The
~oureiro tia Administração de diversas rendas desta cidade , José 
Caetano llocha, a quantia de triuta e seis contos oitocentos no
"'cuta e dous mil quiubcutos c sc>scuta réis das seguintes rer.~das, 
!I ~aber: 

_4.rrccadadas de 1iS a 3rl do corrcllfc 

Direitos de :? •1 0 de c~portaçrro ••••••.•.. 
llizimo do café ........................ . 

» do llSSUl'af ••.• , ••. ,., •• , •••• ,, •• 

Av.u~rdcnte du cuusumo •..••.....•...•• 
~i..ta .......• ............................. 

~ 1)1_10$000 
11 .l101r8tlOU 
12. sa~s5r.o 

2:01JIIROOil 
t· rrrJIIHIJOII 

Em Notas ..•....•...•..•••••••.•....••...••.•....•• 
CotJre .••...••....•.••••.•••.•.•.....•...•...••• 
A~siguados ...•..•....•...•.•.....•..........•.. 
!.ctras ........••.••...........•........•...•.... 

Rio de .laucirn, 30 de Abril de tS.~:2. 

N. B. 

3 ~: '•0\\~000 
UflSGO 

1 :'•f>l.l~ilOO 
1:92ú8000 

Se houver espccies de ouro, c prat.1, far-sc-ha de cada uma 
.artigo separado. 

Como ua occasião em que se entregar p:>rtc do rrndimr•uto d•l 
mr7, já se l••uham feito dcsprzas, ou s•~a IJt•t:essario n•st•rrar-se al
gurna quantia para as pagar, cornirri applirnr para c»C fim um, ou 
Jnnis illlfwstos, que forc1n hastaute.s, os qu~H~s só enlrar:"ío p:na a 
Tilesouraria no linr do mrz corn O> dot'UIIH~utos "'~ dt•spl'Itl, que 
reprt~scnlam a quautia arrcradada dos ditos irrrpnstos. Lsta ranteiR 
é iudis!ICnsa\·el para 'I'H' as entre;;as, 'I'"' se !i7.<'r•·m por ronta, 
llPm como os restos, "lo sempre com a tl•·rlara•;no distinrta tio que 
pertence a carla rendimento, c se evitem os emh~raçn,;, que do con
trario se seguem na faclura dos balauç0s da> Thc•otHaria>. 



MODELO N. ~t7. 

Ll'l'lúlilo que ucompcwlla o Tcndi,ncnto JWi'a a 
'1'/icsow·a,·ia. 

CPrtifi(·anJO"i, Qtlr ~1~ rrndas nnrion:w~. cllJaÍ"to cln:;sifir:ula~. c nr
rt•fadadas nr~!a .-\d111ini~tr·ar:w rrn todo o pn':-.<•uh~ IW'Z, impo.rtanlln 
a (Jlltlntia de Ct'nto t~ ~c·te ·fonto~ JW\I'i't•:dv:< qua1·euta c tinco nül 
quatroreutos trinta e d1)US reis, a salH'r: 

llin~ilos de 2 °/0 tlc rxporlaçüo ................. , ....• 
llizimu do r;, f•'· ................................... . 

•lP lljitliJt;a;.; •• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

do as~ucaf, a ~ü!Jer: E111 Ui:~heiro. 1: .-.~r7S8DO 
A~si~nadn~... 2: 7flfisO·í 7 
~ll'io por /u. ~l(l,'iôl7 

lt~uardc·nlc dt~ run:~Hnw.... . .....•.........•.. 
~iLa, a 'alJl'l' 1·.111 dutlH"il'u........ ;,: lSIH'i:!O 

I .etra.................. ':?: t:)Jifjtruu 

Mda .>i;a ........................ . 

't(): 1 üC~i ~~G 
(;O:!i71SOIG 

1: ii~Ho77 

7:tittHno 

Qnr f'nf.rr~a na Tfll'~nlu':Jria da ProYiiH'Ía 1fn Hi11 1f(' .Jaut'iro F. , 
TIH· ..... onn·iro d.t ,\dilliui,. ... tr;tr~to de di,~'r.-..;:,:, tTild.J:, uaciunal'..-, nus se~ 
!;liÍul<'S ~alor,·.i · 

En1 ~otas ............................ .. 
Assi;:uadus ..•.......••••.•........•. 
Ldri1s ............................. . 
CuLrc •••..••...•.......•......•.... 

1112 :i I li) 0110 
:2. 7q, ,,1,~~; 't
:: .. J :~(1 1illllV 

1 '·S.,t::l 

l'io de .Tatll'iro, em 30 de Abril <k 1832. 

( 

() rs< ri\,-lo ) 

.:\::.~i;.;rlíllul a inteira • 

.Y. !! . 

Sú tPm lu: .. ·.1r p-.[,1 fnl'l!llli,J, 11!1;!nd(l n:-tn holl\1'1' <'nfrP,aa~ p0r 

fii\Jia; il;,nendn··a:--. tlr~nJJJfliiflllrt.r:J ,·vriJ!liJf lilttlrute li t-:llla llu uwJelo 
~\ Q 111 o 



MODEtO N. ~J 8. 

Guia que acompanha os [JCIII'i'OS Jirt;·rr 1Jm·do. 

Al'ompanha rl11::1'1!f.as sacas com ca{r por cnuta tio tlr>pnr!HJ 
n.o 7~ de 8 do cnrrtnte 
ni>tl'utc nr>ta Admiui;trnç~o. 

Administraç.1o dr, llh<'Tfu5 Urndas :-;acion:J~::. t'lll 111 de Jiaio 
de !H3~. 

O A•llllilli>lradur. 

( Apprllit!u.) ( \ppl'llidu, 1 

MODELO ~. l~l u. 

l'a~ue-''' • 1111antia (pu r ntt·nso). 1\iu de Jant•it "· ~:t) tk .lnulw 
Ue HiJ~. 

Huhril'a do .\dlniui>tl'auur. 

Fv.'!w d11.s rf,·spc::rls rom o r.rpl'dir:/111' rltT admini8ll'llçiio do 
dircna.s 1·rndas nuciollacs no 1/lt':: tfe Junho dt! iH:):;!. 

raprl para O e"Xpr<firllll', rnn;o ('I)H.'it.1 diJ l~rriho 
11LU!Ias .•.•...............•..................... 

~!~~~~es:o;l'·t':a·:::::::::: .................... ·.·. ·. ·.·. ·.·. ·.·. ·.· ..... . 
C IIICt'l'tO dt• quatro Cc'Jdt•lr,1S , ••• , .. 

llc"prtas utilldJ> ........••.....•.•............• 

Lm nrd,t~ ... . 
Cul>IC ..... . 

:l5$!J00 
~suo 

N. 
:-;, 
:-;, 
t\. 
t\ 
r\. 

L t.SSfiO 
;), 1 o61JO 
J',, ': '• 0(>1) 

'. So!iiJ 

"· 1S2hll 
q 7SGIJJ) 

!JJJ[Iorta r>t~ fwha a qnanlia dP quarrnt.' tuil ct·utu c quarenta 
réis. 1\10 de Jitlll'ÍIO, l'IIl JO dt: JuuhiJ UC !·.\!, 

Fio de .!aur·trP (di;1 nw1. ,. ;.tlltlo 

1 r r 



1\IODELO ~. Hl b. 

Pi!fillr-se d quantia de (por C). tenso). 1\io de Jan11iro [<lia, 
wc1. e auuu). 

(.\ppcliido <lo .\dmiuistrador.) 

Frrill rlos g11urdru; c 8CiTI'nlr's da Ad))linisfr(f!:iro 
em Maio dr~ 18:1'2. 

O Guarda Pedro JSulasco ................• 

( !(ece!Ji !'edro .\o!a>co.) 

llitu Luiz Uabricl ........•..•.•......•.. 

( llenbi Luiz t ;a!Jrid.) 

Dito M<Irlinho Antonio da l\ocha ...•.... 

(Hccrbi Martinho Antonio t!a Rorha. l 

llil0 llrrnardo Lult. da Silla .•..... 

(Hccebi Bernardo Lnit. da Silla.) 

O ~Prrenh- AfTllnsn, f'~·Crt1VO dt~ .lol\n J0~c 
d.1 Sii1·a ........ , ...•.•...... · .. ·. ·. 

(Hecc!Ji como i'l'uhur, Jo}u Josl' d:1 :"illa \ 

Em notas ......... 
Cubn• •...•....... 

44fi000 
~ oN1ciO 

89~280 

Importa ~sta feria a qu.1ntia de oitenta r no.-c mil duzentos 
e oitenta réis, sendo quarenta e quatm mil n'is em uotas, c CJllil· 
rcnta c ciuco mil dmentus c oitenta réis rm cobre. 

Riu de Janeiro, em 30 de Maio d<• 183~. 

(

O Admini,lrador. ) 

JSomc iuteiro, 



I ' 

MODELO N. 20. 

' ................ - ·• 

11 Admi11isfrndnr. 

{_·\~.c;igna111ra inl('ira.) 

~emana <lP .• , .•• a ., .... do moz tl;~..... .. . . • .. .. clr~ 1 R •. • 

Prcro.~ r/o.< qwcro.<. qur, paqam di:imo, r rlirri/n.< rir r.rparlnçrio. mJ 
· Cnnw/w/1.} de sah >,f,,. 

Aguardente de rannn .......................... . 
carha~a ...•....•......•.••...... 

)) rrstillada .......................... .. 
_,\Jvod.1o rm nnna .•..••........••.............. 

c! a Capitania rm rama ....•.....•....... 
de l\liu.1s !\oras rm l'<llna •••••.•..•.•..• 
das G('rars rm ra.nHL........ . ........ . 
tecido hranrn ............ , .......... .. 

)) ri~cnrlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alpisfr ....•...•..•.........•.....•............ 
A.mrr1doirn f'lll r:rt'ca ................... . 
fl.nil ..•......•................................. 
Araruta .......•...........•....•............. 
Arroz de fúra ...••.•••.•...••..........••.....• 

" de terra .•.......••...•.•....••........... 
. Assucar rcdoutlo de Campos .....•.•.•.....•.•.. 

" meio redondo de Campos ...•••........• 
" batido de Campos ..................... . 
,. meio hatido de Campos .....•.•.•......• 

mascavo de Camrws ................... . 
)) meio masra\'0 de Campos ...•....•.•..•• 
}) da terra redondo ...................... . 
}) meio redondo ...••.••...•....••..••.•.• 
)) batido ..... , .......................... . 
)) meio batido •.••......•.•....•.........• 
" mascavo .•....••...•..•................ 
,, n1rio n•asca,o .......................... . 

.Atanados •.•........•...........•............... 
Azeite de pri~c .............................. . 
Rarhalana de bal<'a ..••.........•..... _ 
~l~ta' . .... ,_ .... , ............. , .. 

)) 

arrnh.1 
l1hra 
~a:·a 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

libra 
mrdida 
quintal 
lllll;t 



-2--

llb1Jrl1a grossa .•.•. , ...•..•.....•.. , ....... , .. . 
Cabos til• couro ti r qnalquPr qualidatl<' ...•.....• 
C:tfé, 1.• qualidade ........................... . 

2." """"""""" ......... . 
C>L'O\ha ..•. , ......... , , . , , , , . , .... , . , • , , . 

(;aráo •.......•..............•.•...•........... 
Cal .....•••.•.................•...........•. 
Carne sPe;t •••••..•.•.•••••...•..•.••.•••...•... 
Ceho rm rama.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
f:hifres ~~~ boi ................................. . 
Charutos .................................... . 
Clina em rarna .......................... . 

bcnrliciada .............................. . 
Ct•nrns tlc ca1 alln ......................... . 

n tle boi coJn ~na ria de r a IH po ........... . 
limpos do pai!, gr.1nd('s ............... . 
liu•pos dito l"''iUenos .................. . 

>J de n·rug-o dit~l ......................... . 
" limpos til' fóra grandes ................. . 
)> dito de dito I"'•Jilcuos ................. . 

5algarlos ............................... . 
dt• rrfu~<n dito ....•..................... 

Colla tia Bahia • . . . • . . • . . . . • . . . . • . • . .......•. 
da lt·rra li na ................... .. 
rlita grnssa •.............................. 

l>orc fino dr qnaltpu·r quali<ladl• ............•. 
" em tijollos p<'t!'ll'nos .............•....... 

F.stopa da terra ................•............... 
Farinha de mattdi{ll·a .......................... . 

, de milho ........••..•.•......•........ 
(le trigo ......•..•...................... 

Frij;lo ............................•............ 
Fio de algotiJo.... . . • . . . . • . . . . . . . . . ........... . 

dr ticulll ................................ . 
l'umo ela 1 .a qualitladr ........................ . 

» da 2.• ....................... . 
n da 3.a n .•.•...••.•...•......... 

da Pietladr .............................. . 
)) r•icho;i o •••••••• • ••••••••••••••• o •••••••• 

Fo~nrtrs ...................................... . 
Gorrllllíl •••••..•.•..•.•....• _ •••.•••....••.••. 
Jprcacti.1llha ••.......................•......... 
L~ em bruto ................................ . 

» bent'llriada.. . . . . • . . . . . . • . . . . . . ........•..• 
Lenha ..•...........•..•...................... 
Licór da terra ..........•.•..•.•......•........ 
Mate ......................................... . 
1\olantn.s tlc algoUlio .•.•...•....••. , ..•....•..•. 
Melaço ...................................... . 
1\l~rmclarla de ~Iinns • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . .. . 
Milho ...•..•......••.•.•.....•.•..........•.•.. 
Pclles de cabra ••••..•.........•...............• 

" de c~rnciro ............................ . 
de tigre ............••.•.••.•....•....... 

f'rsos hcspa n hocs ..•.••.•....................... 
Polvora crn bnrris de duas arrobas ••.•............ 
Queijos rlc ~linas ........................... .. 
I.,! nina da terra ................... . 
Rapadura .......•......•.................•..... 
Jlap~ tio <\ Iom ida .................. . 

nrroha ~ 
hr:•~a n 
nrrol>a s 

/! 
s 
s 

mrdo s 
arn~lla H 

1:1 
('l"lllO 1.1 
mtl 11 
tll'i"uha /1 

11 
lllll 8 

8 
lil,ra IJ 

8 
s 
s 
H 

lllll 8 
li lira /1 
ano h a 8 

)) ~ 
/! 

lil•ra s 
H 

nrr(lba 8 
saro 11 

g 
barrica s 
saro H 

11 
)} 8 

nrroha 8 
" 8 

11 
R 
s 

dH?ia li 
-;:11'0 li 
li h a 11 
arrol1a H 

" 11 
rrn1 nrhas s 
mrdirla R 
arroha 11 
lHna s 
pipa s 
arroila R 
sac-o li 
UD1a R 

)) .~ 
8 

um s 
8 

" I! 
arrol:a /1 
l'f'llfO s 
lii•ra i! 



Rap<! arêa preta, .•.•....••.••..•••.•.•..•.....• 
1\rzina de batatas ............................. . 
1\o~cas ... ...................................... . 
~;thão ..................... ................... . 
Sul ....•..•...•.........•....................•. 
~o la ou 'flfJUCiil ........••......•..••.•.•. •••.•• 

Surrürs 'a.-.Ios •........•...........•............ 
Salsa l'arrillw .............•••.......•.......... 
~11litre de ~linas ..........•..•...••.......•.... 
Snnga de arrez .............. ~ ..... . 
·xah:íco ··m pú ..................•.•.... 
liipi0\':1 ................................. . 
Tatal!iha .•...•................................ 
l'artcÍrtJga ... ................................. . 
Telha ..................•....•..•...•.......... 
Tíjulo ....•.....•..............................• 
Ti rum rm rama ........•....................•.. 
Toucinho, lomho 011 banha •.....•.............. 
Trc1nçadn dP ~tlgodiio . ..................... . 
Trigo tia t.a sort!' ........................... .. 

Couçoc•iras de A rarihá I • " (]Ualiúadr .•.......•.. 
)) ':1,:1 ••·•·••· •••. 

l'ranchc"irs 
Tahoas rlc eancliJ amarrlla .................... . 

)) prrta •.•.••.........•........ 
" do Brrjo .••..•.......... 

C:nnçoriras de rr<lro, 1.' qnalilhHlr ...•.•........ 
:?.a J) ···•········· 

Pranchiics .......................•..• 
Taboas de cedro ......................... . 
t:onçoeira' <Ir (;onc;alo Ali e>, 1." qnalidacl<• .•.... 

n r:: :1 

l'rnndHif's >J )) •••••••••••••••••• 

Taho;L~ d1· t: rapinpnnha . .................. . 
':l)nt;nPira~ 1IP t ~uarahu. 1 .·' qnatitladc .......... . 

)) '.2.:1 ••••••••.• 
l'r;nH·hc"irs ...................... . 
Conc;orira,; dr .li!r:ll'illlllit, !.·• qnaliclach• ••.••.... 

2.• ......... 
)) )) :~. ;J ••• ' •••• o 

Pr:nH'h•1r.< " ........•.•........•.. 
Tahoas de ~lirínrliha .......................... .. 
Couçoeiras <I•~ olro, 1." <!Ualidade .•..•.•..•..... 

)I 2:,:t , , o,, 0 o o o. o,, o 

l'rnnchnrs n •.•••.••• , .••.••.•.••••..•• 
Tahoas tk oiPo ••.......•....................... 

)l )) t:iti ................................ . 
Colll;ot•ira> de Pir]lliil, 1." •Jnalicl:lclc• ....... . 

)) -:2.;>. 

Pranchii(1 S n >~ •••.•.••.••.. 
Tahoas de Tapinho;i .................... . 
Couçoc·ir:" dr Yinlull '""· I." qnalicl;idl' 

lihr.1 

cento 
libra 
saco 
mrio 
lllll 

~liTOita 

~i]('il 

arroha 
~aro 

ill'l'OlJil 
lihra 
lllil 

arrohn 

\nra 
alqurire 

dmia 

)) 

)) 

" 

" )) 

)) 

)> 



J\10DELO N. 21. 

Tabella dos descontos, que se devem (aze;· no prcro 
do assucm', antes de se dcrlu:Jii· o di;;imo, no Rio 
1le JanCÚ'O. 

Por encaixe e transporte uc cada arrolla de assuca1· fa
bricado no;; enpynhos uo rt•eoncavo tlesta ridadt•, si
tuados tle !Jarra dentro junto a porlm; tl1• mar, e de 
rios navegaveis............................ ;)lliO 

Dito nos eng-enhos situados dentro da distancia 
de cinco leguas dos dito~ portos............. ;)2'l0 

Dito no.; engnnhos situados desde a distancia de 
cinco leguas dos mesmos portos até á serr:1.... /,l320 

Dito nos engenhos ue serra acima.............. 15'!80 
Por encaixe e condncção de cad:! arroiJa de assu-

car, que vier de !Jarra fúra, ClllllO Campos, 1\la-
cahl\ C1bo Frio, Scpetiha, Ilha Grande, etc.. 1)320 

Além ucstas despezas se hão de abater quinze I'CIS 

por cada arroba rlc assucar, que tiver entrado nos tra
piches desta cidade. 



-4--

Taboas de vinhatico ....•......................• 
Eixos de carro ................................ . 
Pernas de serra ou d'as ....................... . 
Pá os de prumo de lt>i .............•......•..•.. 

" lermelbos ................................ . 
Vigas de 1!5 a 30 palmos .................•.....• 

)) " 35 8 40 .....•.........••...... 
" "45 a 50 ..................... .. 
" » 55 n 60 " .•••....•..•..........• 

Frecbncs de 25 a 30 palmos .................... . 
» • 35 a 40 » •.•••.•..••.....•.•• 
» , 45 a 50 n ..••.•••••..•••••••. 
n )) 55 a 60 )) ...••...••.......... 

Pernas de macha1lo ........................••.. 
Toros de jacarandá ..•..•.......•....•.......... 

duzia IJ 
um 11 
duzia I! 
um IJ 
<luzia ~ 
urna 11 

~ 
/J 

)) 8 
11 
/J 
11 , fl 

duzia H 
8 

Atlestamos, que os prt•ços desta relação supra são os corrcutcs neste 
dia, pelo couhecimrnto, IJIIe !~mos de uns, c informações de outros. 

Rio de Janeiro, em ..... de ............... de 18 ..• 

(Assi~uatura iulrira dos corrertorrs.) 



~IODELO N. 22 
Nota do despacho que se ent1·e; d parte. 

{ A.ppellido do 
Administrador). 

Rio de Janeiro, em 16 de Abril de 1832. 

Para H&mburgo - BERG.lXTm Sril Xf!-SCent, 

Despacha Priaulx Tupper & C. a, doze :~s com assucar de Campos, 
da safra de 1831, de numeres e qtades á margem. 

___:_~ ~-~t/2 R.~!:_~~~ t.esumo. 

~ '1. ~36 
:::}1.:.08 
õ) 1.698 
;;:; ( 1.699 

I 1. 700 

' 

I. 701 
• 1.702 50 

_, 1. 703 

. • • . • .. . • • .. • .. i>O Redondo ....... 4(2 @ a '.!S500 

..... 49 fJ2 Meio redondo •. 1;2 âJ a 2Si00 

47 

47 

..... 5i 112 Batido ........ i @ a 2$300 

30 

~feio batido •..• 4/2 @ a 28200 
Mascavo........ @ a 18600 

lSpezas. 

Frete, rncai~e e(Uel de trap.iche 

248Si 50 
3518600 
2208800 
ll9,q900 
296$000 

1:23i80ã0 

511.704 
- 1.705 

2.0~9 

':2.090 ..... t .............. . 
~~ de 581 1{2 ;p réis ..... · .... __ 1_~_4_.~s_o_~ 

1:042$HS 

~- 8. 

Dizimo........ .. .... . . ... .. . . . 104$224 
Pg .. ~entoe quatil duzentos e vinte quatro 

re1s. 

~. 16. 

Direitos de exp~o.... ........... 24S7H -D. pg. ,·inte qumil setecentos e quarenta 
e um réis. 

N. ~~ 

Contribuição patunta do Commercio. 

12 caixa~ a 160 ...... •••• .... • .. 1$920 

Pg. mil;. novecel' vinte r.eis. 

(Appellido do fido do (Appellido dos Es
Thesoureiro). ,yão). cripturarios cal-

culistas). 

N. B .- No verso deste despacho irão as notas !lo ejlle, ~saber: 

Embarcadas 6 caixas em 18 de Abril de 1832. 

Mais,------3---- 19----

ReMó-----3-~--20----

Appellido do trapicheiro). 

(Appellido do dito). 

(Appellido do dito), 



1\IDELO N. 22 13IS. 

No.ta. do dezcho que fica na Administração. 

Rio de Janeiem 16 de Abril de 1832. 

Para Hamb111- BERGANTJM Sol 1\"ascente. 

Despacha )?riaqb: Tup~ C.•, doze caixas com assucar de Cnmpos, da safra de 
1831, de numeros.e qualidi:á margem • .. 

Resumo. 
----- -- -- ----- --
...; ( 1. .t36 •.•.••.•••••.• : •••• =) J.b08 .......... .49 
-) 69Q I' t. '' ' ~ 1. v ..... ~~··· ... l"'i2! 
: ' !.699) ..... 47 

I f 1. 700 49 ih ! 

~ 
1.701 47 
1. 702 50 

~ 1. :-o3 . = < 1.7114 . .. . . 46 
.... J 1. 70j. ...... 52 i/2 ir ~.osu ......... . 

I :!.090 •.•. ··~····· 
-:, 

-~ 

,.~· 

Cnnfrrido; 
:,.\pPelliuo d(>s Escriplos.) 

55 Redondo....... 99 i 12 @ a 2fl500 
l\leio redondo •. 146 112 @ a 2$400 
Batido......... 96 @ a 2$300 
Meio batido.... 54 ij2 @ a 2S20ll 
~lascavo ........ 185 @ a 1S600 

30 Despezas. 

Frete, encaixe e aluguel de trapiche 
50 de 581 1, 2 @ a 335 réis ....... .. 
50! 

N. S. 

Diz.mo.......... ••. ••. . . . 104$224 

N. lG. 

Direitos de exportação ............ . 

N. 2. 

Contribuição para a Junta do Com
mercio. 

248$750 
351$60() 
2208800 
119SHOO 
296$00{) 

1:237$050 

1!HSS02 

1:1142$248 

24$741 

12 caixas a 160 réis............... 1S921t 

(Appellido do Escripturario calculista.) 

(Assignatura do despachante ou seu preposto.) 



MODELO N. 23. 

Letra sobrei os assignantes. 

Dizimo ..•.•.••••• 8028683 
l2S040 Rs. 814$7:?3 :llais 1 1/2 °/o .•. • 

O Sr. Lourenço Antonio do Rego .•.• , pagará ~o 
dia tres de Junho ....•... do corrente anuo, a quantia 
de réis oitocentos c quatorze mil setecentos vinte e Ires 
importancia do dizimo de cem caixas, e um fe~ho {;Om 
assucar que rlespachou neste dia. Rio de Jane1ro 3 de 
Março de 1832. 

(Assignatura do escrivãe.) 

MODELO N. 24. 
Safra de 1831. 

CAlXAS. 

N. os 333, 334, 220, 411, 
412, 111 , 112, 114' 115, 
136, 131, 136. 

Administração de diversas rendas 
nacionaes, em 9 de l\lltio de 1832. 

Saiam do trapiche da Ilha, doze 
caixas com assucar com os numeros á 
margem mencionados, despachadas para 
o Porto, na galera Tres Corações, por 
João Alves âa Silva Porto, como du 
despacho n. 0 76. 

O administrador 

(Appellido.) 



MODELO N. 25. 
Nota do despacho do ca(é que se entreua á parte 

ficando na administraçau a ouf}·a assir; nada 
pela pm·te, como jd fica dito no modelo n.• 22. 

( Appellido do Hio de .Janeiro G de lllaio de 1832. 
administrador.) 

(Lugar 
da marca.) 

Para Couwes- Na,·io AmphitriCc. 

N. 11. 

Despacha João Pinto tlc Mirmula 
quinhl'nlas sacas com ~.500 11rrobas 
de café tia primeira qualidatlt• a 
·18800... • . • • • . . • • . . • • . • . . . . • • • • . • . 12; ooosooo 

D. Jlf'. duzPutu' e quarcuta mil r(~is. 

llizimo a 9 °/0 t:osogooo 
1'~. 11111 t'untu c oitenta mil rí•j,, 

lleccl!i 
(Appdlido do 
1'hesourciro.) 

(Appellirlo do 
Escririio.) 

(A]IJICI/itlo do 
C<r/!'ulista.) 

!)lo verso deste despaeho, ou mesmo atJU i 
quando houver C>Jla~o irf10 as ~c~uinles notas de 
••mbarqtw: 

Euobareadas 200 sal'as em l-'o tlc .I unho de 18:1~. 

(Appellidos tios dotH Uon(ermlt•s.) 

Mais- 200 sacas- 15 ..•. dito .... 

(Appdlidos, etc.) 

Hcsto- 100 sncas- lü .....• dito ..... . 



MODELO N. 26. 

(Appellido do 
Administrador.) 

~ 

~~~ tt:i @ tt -
M I 410 11 3 8 

2 3 20 12 4 9 
3 4 s· 1~ b H 
4 t> 14 6 6 
b 5 4 15 4 8 
6 3 10 16 2 20 
7 4 2 17 3 30 
8 4 i- 18 4 7 
9 5 2 19 5 18 

10 4 3 20 4 16 

Confere. 
Appellido do continuo. 

Rio de Janeiro, 6 de Março de 1832. 

Para Havre, brigue- F.-

Despacbou F. vinte sacas de algodão com 
os numeros, marca e peso á margem. 

N. 6. 

87 @ e 9 tt - Dizimo •••••••• 
Pg. (a quantia pore1tenso) •••• 

N. 7. 

s 
s 

Direitos de exportação........ S 
D. pg. (a quantia por extenso). S 

N. 2. 

Contribuicão para a Junta do 
• Commercio. 

20 sacas de algodão.......... 2SOOO 
Pg. dous mil réis. 
Recebi 

(Appellido ··do (Appellidodo (Appellido do 
Thesourei~o.) Escrivão.) Calcnlista.) 

N. B. No verso deste despacho, ou mesmo na frente, se houver 
espaço, irão as notas de embarque. 

Embarcadas 20 saccas, d'e·algodão em lO de Abril de 1832. 

~ (Appellido dos Conferentes.) 

N. B. O mesmo que já fica dito no modelo n.o 25. 



l\10DELO N. 27. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de i832. 

(Appellido do 
Administrador.) Para Porto Alegre-patacho 

nacional Clara. 

Despacha José Bento Alves
trinta e duas sacas de 
arroz a :10;$000 .......•.. 320$000 

N. 6. dizimo.... 32,)000 

Pg-. trinta e dous mil réis. 
Récebi. 

(Appellido do Thesoureiro.) (Appellido do Escrivão.) 

Não paga consulado por ser para porto do Imperio. 

(Appellido do Contador.) 

N. B. Seguem as notas dos Conferentes como do mo
delo n. 0 25. 



(Appellido do 
Atlmiuistrador.) 

(Lugar 
da marca.) 

(Appellido do 
Administrador.) 

Trapiche do 
Cleto. 

~IODELO N. 28. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

Para Boston- Nmio Mercurio. 

N. 74. 

Despacha Joaquim Baptist:1 da Silva, 
dez sac<~s <·om ciucocuta @ de cafe, 1.• qua-
lidade a 4S 100 .......................... 205$000 

2 

4S100 

D. pg. quatro mil c cem réis. 

Recebi. 

(Appcllido do Thesoureiro.) (AppGllido do Escrh"ão.) 

Não paga dizimo por apresentar a Guia N .... 

(Appellido do Contador.) 

N. B. Seguem-se as notas dos conferentes, 
como do modelo n.u 25. 

MODELO N. 29. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

Para Hamburgo- Galera Rosalia. 

N. 38. 

Despacha Henrique Hyldiard, oito du
zias de couçoeiras de jacarandá da 1.• qua-
lidade a 90~000. . • • • • • . • • • . . • • • • • • • •••• 720SOOO 
, Quatro ditas de cedro da 1." qualidade · 
a 30SOOO .............................. , 120$000 

· ... 
swsooo 

2 

IGSSOO 

D. pg. dezaseis mil e oitocentos réis. 

(A ppellido do 
Thesoureiro.) 

(Appellido do 
Escriviío.) 

(A ppellido do 
Cal cu lista.) 

N. B. Aqui vlio as notas de embarque dos 
trapicheiros, como do modelo n. 0 22. 



MODELO N. 30. 

Conhecimento do pagamento de siza á vista. 

N. ~6. 

Nesta administração de diversas rendas nacio

naes pagou Manoel .Antonio dos Santo6 

a quantia de cento e cincocnta mil 
réis 

de siza correspondente a rs. 1: ãOOSOOO importancia 

por que compra a José Joaquim, uma moradá 

t)e casas de sobrado, sita na rua da ./ti isericordia 

n. • 70, em terreno proprio. 

cuja quaÍJtia fica lançada em debíto ao actual Tire~ 

soureiro desta Admioistraçào a 11. &O do livro 10. 

JUo de Janeiro, em 9 de ltlaio de 18~~ .. 

O Thesoureiro, 

(Nome inteiro-.) 

O Escrivão. 

(Nome inteiro.) 

lãOSOOO 

Lançado. 

Palma. 



i\IODELO N. 3L 

Dmhecime1tto do JlarJ!lmellfo tl11 siza pJr cJnta e o 
resto em letras. 

N. 3l. 

Nesta administração de Diversas Rc11das Nachmacs !Hll;ou 

Luiz de Araujo Braga 

a quantia de duzentos mil 

réis 200$000 

De siza co.rrespondente a réis 2:0t\OSOOO importaneia que dá 

por conta de 5:900SOOO pela compra que faz a José Ri-

cardo, de uma morada de casas de sobrado, sitas na rua 

de S. José n.<> 139, e o resto a pagamentos, o J.• a oito 

mezcs, o 2.• a 16 me:;es, o 3.• a 2i me::es, de 1:000000 

cada um, o 4.• e ultimo pagamento a 32 mc::cs de 900/1, 

àe que aceitou quat~o letras na data de- hoje, sendo tres. 

de 100$000 cada uma, e a quarta de 90$000, 

Cuja q11antia fiea hmçada em debito ;ro actaar Thesotrreir(} 

desta AdmiDistraçiiO a fl. 20- do l~no lO. Rio d~ .Jatteiro, 9 

de Jlaio de 1832. 

Lançado. 

(
O Thes&nreiro) 

Nome inteiro ( 
O Escri\' ãu ) 

Nome inteiro 
Palma. 
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MODELO N. 32. 

C?OC> 
882 
882 
888 m 
888 
888 

m m 
~ 

Letras àe siza. 

RIO DE JANEIRO, 27 de Março- de 183"2. 

Rs. 600$000. 

No dia 27 de .Novembro de 1832 vrcciso,pa-. 

gará Vm. ao portador desta a quantia de seis~ 

centos mil réis ..•....•..... , importaocia do 

unico . •... pagamento a vencer em dito dia 

acima, pela siza correspondente a rs. 6:0008', 

da compra das bem{eitorias existentes na 

chacara da Punta do Cajú, sendo· casa, cor-. 

tume, etc., feita a, João Antonio J;errisse . .•. 

••...... a pagamento de oito mezes. 

Aos Srs. Kiliam &. Comp .. 

Aceito 

(
Assignatura do l 

. acettante. / 

(
Assigna_tu!a do \: 

E.scnvao. / 

N B. Nas costas vão as assignaturas d(,l Thesoureir.o e do. Clk'
duçante. 



l\IODELQ N. 33. 

Conhecimento elo pagamento da meia s:iza. 

N. 35.. 

Nes.ta Administração de .diversas rendas uacia.. 

nacs pagou José 1J1anoel da Silva 

a quantia de t'ltJ,tc mi!· 

réis. 2iJS90CI 

de meia si:.n co.rresponden.te a réis i09SOOO. impor· 

tan.cia, por que com.prou a Manoel Joaquim um 

t:s.c~:q,vo, de nome A.ntonio, nacão 111açamliique ···-· 

cuja qtrantia fica lançada em deliito ao actuafl'hesott

:reiro desta A.dmiuistraç~o a fi .. 30 da livro J 9 .. R.io 

_de Janeiro, :> de .ll!aio de 1832.. 

O Thesoureiro ~ 

: ~:-Iom e inteiro.)· 

O Escrivão. 

(,Nome .,inteiro.) 

LançadiJ;.~ 

Palma... 



N. 37, 

MODELO N. 34. 

Entrem no trapiche da Ordem vinte pipas com aguar

dente vindas de Campos na sumaca Desempenho, mestre 

Jlanoel José Joaquim de Gouvea. 

Administraçao de diyersas rendas nacionaes, em 9 de ,Jlaio 

de 1832. 

O Auministraüor. 

(Appcllido.) 

MODELO N. 33. 

Safra de 1831. Administração de diver~ rendas naciona.rs,. 

em 9 de Ala i o de 1832, 

N. 123- 124. 

Sliam do trarmhe d;. Q-rd'em dMs. pipas. rom 

aguardente C6ID os numeros á margem men

cionados, despaclmdas para Angola no ber

gantim Sultão, por Jos.é Pinto. çomo. dQ 

despaclta. n.o 20.. 

O Aàminfstrador-. 

(Appéllldo .) 



MODELO N. 36. 

Rio de Janeiro, em 17 de Abril de 1832. 

Para Pernambuco- Patatho nacional Clara. 

Despacha Agostinho de Souza Pinto ,·inte . 

pipas de ãguardente eaxaçil, com 180 medidas 

cada pipa ,:_e de numeros á margem. 

Trapiche da Ordem. 

}\umeros 6~0 Não paga direitos de exporta~;ão , por ser para pol1o 
õl 

6i6 do Imperio. 

800 

(
Appellido do ) 

90.2 Administrador. (
Agpell_id_o do) 

Escrn·ao. (
Appellido do) 
Contador. 

903 

904 

905 

907 

909 
a 

91:. 

Seguem as notas de embarque que deve pôr o 

· Trapicheiro, como do modelO n.• 22 • 

. · ~~ ,._, 
~-



J\IODELO N. 37. 

Conhecimento do pa,qamento d@ consumo de 
aguar·dente. 

Trapiche da Ordem. 

Nesta administração de diversas rendas naeionaes, 

pagou Antonio Francisco de Olireira 

a quantia de 

trinta e seis mil 

réis 36~000 

pelo imposto de tres pipas de aguardente 

para comsumo do paiz, a sessenta mil réis cada pipa 

de cento e oitenta medidas. 

Cuja quantia fica lançada em debito ao actual The

sourciro desta Administração a foi. 83 do L. 8." 

Rio de Janeiro, 8 de .Uaio de 1832. 

O Thesonreiro. O Escrivão. 

( Assignatura inteira.) (.4. ssignatura inteira.) 



MODELO N. 38. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

GambÕa. PARA CO:.\'SUIIIO. 

Ls. 50, 32 e 2 <ti;. Despacha João Antonio Pereira, cineoenta 

R. l!O-U ~ couros limpos, pesando 32 @ e 2 'til; vinte 

ditos de refugo, pesando 12 @ e meia. 

( 
Appcllido do ) 

Administrador . 

• 
N. h 

Livre por ser para consumo. 

Contribuição para a Junta do Commercio. 

50 couros limpos a 20 réis .. .. • • • • • • • lSOOO 

ro di"tos do refugo a 10 .. .. .. .. .. .. .. • S200 

18200 

Pag. mil e duzentos réis 

( Appellido do) ( Apppellido ) ( Appellido ) 
Thesooreiro. do Escrivao. do Contador. 



~IODELO N. 39 a. 

Fonnula JYo·n o calculo da arqueação. 

DADOS. 

Distancia da entrada do castcllo á da meia laranja. 63 palmos. 

l tomada no castello •... 23,5 palmos.} 
Boca.. » na escotilha .•• 27,5 , media 25,25 

" na meia laranja 24,75 " 

Distancia da parte superior do cintado á linha 
tl'agua, no ponto correspoudentp, ao meio 
da escotilha, estando a embarcação descar-
regada ••••.••.••...•.•...•.•••••. ·• .. · .•. 

C,\LCULO. 

25,25 
63 

7575 
151éll 

1590,75 
7,5 

79537á 
1113525 

Toneladas............... 119!30,6~5 

7,5 

• 

)) 

)J 

Se :a embarcaç1ío estiver com alguma carga, ou estando sem 
ella, se nllo puder tomar a dimenSflo da linha tl'agua á meia esco
tilha, se medirá o pontal na arca da bomba, c os 6/10 delle se mnl
tiplicarao como acima em lugar da outra dimensão da linha d"agua. 

Os palmos slio de cinco em vara. 



~10DELO N. 39-B. 

Nós abaixo assigoados certificamos que 

o 

.Proprietario. 

tem as dimensões seguintes. 

Distancia da meia laranja ao castello, t'm palmos de cinco em vara 

largura tomada no castello. 

na meia laranja 

na m.eia escotilha 

pontal 

Rio de Janeiro de de JS 

( Appellido do Admi- (Assignatura dos Arqueadores por inteiro) 
nistrador.) ou do empregado que a fizer. 

Pelas dimensões acima tem a referida embarcação ( em algarismo 
e por extenso ) wneladas. 

(Appellitlo do EscriYao). (Assignados ~ Escripturarios Calculistas)• 



MODELO N. 40. 

N. 7. 

Nesta Administração de diversas rendas nacionars, 

pagou Antonio L ui; Pinto •. .••.• a quantia de réis 

do imposto annual do anuo de 1832 pela galera...; 

Gentil Americana. 

Cuja quantia fica lançada em debito ao actual The

soureiro desta Administração a fls. 4 do L. 3.• Rio 

de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

O Thesoureiro. 

(As$ignatura inteira). 

O Escrivão. 

(Assignatura inteira). 

12$800 



Nota do despacho marítimo que fica na 
Administração. 

Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1833. 

N. 21. 
( Appellido do Administrador). 

Para Hamburgo a galera hamburgueza .Uercurius de 264 tonP.
ladas, mestre F. P. Duestruch, proprietario J. F. Struck, com 13 
pessoas de equipagem, menos a officialidade.- Entrou em 26 de De-. 
zembro de 1831 , e pretende sahir a 4 do corrente. 

Ancorng~m 40 dias ................................ . 
lmposto annual ...........•.....•................•.. 
Sello ..........•.................................... 
Pbarol. .......................... • ........ · · ........ · 
Saude; a saber: 

Imposto ......•.. ·.·: .......... • · · • ·• · • · · · · 2$~00 l 
Emolumentos da v1s1ta da entrada ......... SSWO 
Dito (estando de quarentena) .•.•.....•..•. 8$200 

Junta do Commercio; a saber: 
Contribuição... . ..........•••.•...•.••....•..•. 
Emolnmentos de pro,·isão (quando se ar-

quear a 1." vez) ........•..•.••••••...•. ~$040} 
De matricula ..••....•.... , ...............• 3$200 

Mizerirordia : 
Casco . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6SOOO } 
Dez marinheiros a 6i0 réis . . . . . . . . . . . • •.• 6~400 

Escrivão da Alfandega ......•............••. , •.•.•.. 
Despachante .........•.•..•........••....... • •.•. • • • 

105$600 
12~800 

$160 
26$400 

188-100 

1$500 

7$240 

12$400 

S970 
2õ000 

Rs. J87S470 

Paga cento oitenta e sete mil quatrocentos c setenta réis. 

(Appcllido dos Escripturarios Calculistas). 

Uerebi 
( Appellido do Thcsoureiro). (Appcllido do Esc ri vão). 

MODELO N. 42. 
Termo de fiança para não lcvm· passageiros sem 

passaporte. 

Aos dezascte dias do mez de Maio de mil oitocentos trinta e 
dons comparect•u na Administração de dhcrsas rendds nacionacs 
Francisco Rodrt,ques da Silva, mestre da escuna Cota, para 
Itaguahy com seis pessoas de tripolação, c se obrigou a não levar 
a bordo pessoa n;io matriculada, ou sem passaporte, on·~recendo 
por. fiador a De.nto .!osé da Siha Reis. E de haver as~im declarado, 
a~Mgnou wmm:;;o o EscriyJo e juutameutc o fiador. 



MODELO N. 43. 

Quitação do despacho marítimo. 

Administração de diversas rendas nacionaes. 

O navio nacional Lizia 

de 619 toneladas com 50 pessoas de 

tripolaçlio, mestre Francisco Domingues ltlachado. 

Proprietario Antonio José Gomes "'!'lareira. 

Despacha para Lisboa 

pretende sahir a 11 do corrente. 

Pagou na Administração de dirersas rendas nacionacs 

na lUesa do Consulndo a quantia· de noventa e oito mil 

seiscentos e de::; réis. 

importancia dos direitos, contribuições, e emolumentos 

a que é obrigado, e fica lançada a fls. Hi l do L. 3. o 

da receita sub n.o 614 a cargo do Thesoureiro. E está 

corrente para obter o despacho de sabida. Rio de Ja

neiro, 9 de "'I'Iaio de 1832. 

O Administrador 

(Appellido). 

Tbesoureiro Escrivão 

(Nome inteiro). (:\orne inteiro). 

N. 13.- Estes direitos, coutribui~ües, e emolumentos 

seiTrem altcra.;.ocs, conforme o porto para onue segu@ 

a embarcaçàu, sua lotação, c pessoas de tripolaçilt!. 



MODELO N. 44. 

Está corrente a escuna Defensora que segue 

para Angola.. . . . . . . . . . . . mestre Francisco Luiz da 

Cunha Lobo. 

A1lministr~ç:io tlc divcr~n rendas nacionaes do 

mo de Janeiro, em 8 tle Maio de f832. 

O Administrador. 

{Appellido.) 

i\fODELO N. 4J. 

;Guia do resto do despacho , quando embarca em 
·outro nat·io. 

Lisboa navio nacio· 
nal Mmerva. 

Trapiche da Ilha , 
n.o• 127, 13{), 

Trapiche do Cleto, 
n.o• 1230, 767, 
1668, 1758. 

São seis caixas. 

Embarca Domingos Carvalho de Sá para Lisboa 
no navio nacional Minerva, seis caixas com 
assucar, com os numeros, e nos trapiches á 
margem mencionados, de resto do despacho 
n.• í!O, que o mesmo fez por esta Mesa do 
Consulado em 5 do corrente. mez e anuo, 
os quat>s não embarcaram para o Porto no 
bergantim Camões. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

( 
A ppellido do ) 

Administrador. (
Assignatura inteira) 

do Escrivão. 

(Seguem as notas dos trapicheiros como do modelo n.• ~2.) 



MODELO N. 46. 

Nota do proprietario ou mest?·e. 

O bcrgantim nacional Restaurador de que é pro
prietarw Antonio da Cunha Guimarães, e mestre Manoel 
José Joaquim da Rocha, que vai carregar e sahir para 
Pernambuco. 

Rio de Janeiro, em 15 de Maio de 1832. 

José Joaquim da Rocha. 

Embarca José Antonio Pereira. 

J A P Vinte barricas com ferragem. 
Cinco ditas com bacalbáo. 

(marca) Nove rôlos de panno de algodão com 500 \'aras. 

Rio, em 17 de Maio de 1832. 

J. A. Pereira. 

MODELO N. 47. 

Despacho livre. 

Rio, em 17 de Maio de 1832. 

Para Pernambuco, no bergantim nacional Restaurador. 

Despacha José Antonio Pereira. 

J A P Vinte barricas com ferragem. 
Cinco ditas ('Om bacalbáo. 

(marca) Nove rolos de panno de algodão com 500 varas. 

Lançado. 

(Appellido do official.) 

J. A. Pereira. 

(Nas costas vai a seguinte ordem de embarque) 

Embarca no (lugar). Rio de Janeiro, (dia, mez e anno). 

( 
Appellido do ) 

Administrador. ( 
Appellido ) 

do Escriivão. 



DESPACHO LIVR-E. 

l\IODELO N. 48. 

Rio de Janeiro, em 9 de Maio de 1832. 

Relação dos generos precisos para consumo 
da tripulação do navio AmpbitrirP, que 
segue .viagem para Gibraltm· com 20 pes
soas de tripotas:ão. 

Tantos sacos de farinha. 
Tantos ditos de arroz. 
Tantos ditos de feijão. 
Tantas lâl de assucar. 
Tantas @ de toucinho c lombo. 
Tantas medidas rle aguardente (desta àeve apre

sentar documento pelo qual mostre ter pago 
os direitos do consumo). 

Line por ser para gasto da tripo!ação. 

( 
Appe!lido do ) ( Appellido ) (Appe!lido do) 

Aclruinistrador. do Escrivãs. Contador. 

Contribuição para a .Junta do Commercio. 

{Deve pagar na proporção das @ de assucar 
que se con~deu). 

(Notas de embarqne dos conferentes como 
do modelo n.o 25, ~ue devem ir nas costas do 
despacho.) 



MODELO N. 49. 

Rio de Janeiro, em 12 de :1.Iaio de 183~. 

Para Buenos-Ayres.- Escml!l Argentina. 

(Lugar da marca.) Despacha Con$tant-ino José Pinheiro. 

Quatro f.:!rdos de baetas inglczas. 

Livre por ser genero estrangeiro. 

( 
Apprllido do ) (Apcllido do) (.-\ppc·lli<lo ;Jq-) 

:\dmitlistrõldor. Escrhão. Cot:tudor. 

Nas costas Yai a ordem de embarque , como 
dll 111odelo u.o ~7. -

MODELO N. 30. 

:Manifesto da galeí~a hambw·gueza Josrphina, para 
& uernsey, com escaia pela Bahia e Pernamfncco, 
>nestre lV.m Sand. 

POR EXPOllT.u;Io. 

Qnin!Jentas ~C"as com ca(é. 
Vint.c é<li•as com as,ucaJ·. 
Ciilcocnta pipas com aguardente. 

I'OR REEXI'ORT,W:\0 PAR.\ A. B.\UU.. 

Non•nta harriras com louça. 
Cinco .. nta !J.arrit-:~s com l;acaTh;;m. 
Oitenta peças de cabo de linho. 

PO:t llALDlUÇ-.\0 P.I.UA PER,;,\:H!lTCO. 

i\io, em 17 de 1:Jio de 1832. 

Vl.mSand. 



MODELO N. 51. 
LitTo do ponto. 

O IEscl'iphn•lu•io l'/ ..............•....... 

t~-----l-8_3_-!.~. ------- -------~-s·)-:3.---------------- ----l 
------------~----~----~----------- I 
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~2 I I i 
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. :: = == == == ==·== = == ==;==~======.i ~--- --- --- ---- ---- --- -- ---- ---- -- , __ ---- --'~ 
; :~ --------- --- ---- ---- --- ____ , __ 1 __ --~--~~ 
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,1,1 

Ob>ervações. 
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1833. 

Julho .. 4 

)) )) 

JlODELO ~·. i)2. 

Lil'ro de rlr1Jositos. 
' 

ENTR.\IL\. I 
SABIDA. ., 

1 o3 \. 

lll'I"Phrn o Thc>ourríro da ,\dminis- Julho •.• I Entre~uP a G ...•.• o que drpositou tr:u;;'10 de U1versas Ht·udas F ..•. . en1 4 d•~ Julho d•• t8:J:) por haver 1k F ••..• , por de[!osito rle dirritus aprrsPntadn rr•rtid;1o de te1· desp<l-de l'xport.1ÇJJ de 10 pipns de <li(Uar- rhadn no 1\iu (]rande as;; pipas que dente do paiz, que despachou hojl', I e \Ou dPste porto. Dez mil réis •.• I 108000 com d••stino para o 1\iu Grande do T••m cunhecimcuto da U Escrivão Sul. Yinte mil réis ...•••.......• 1 ~oscon Tilcsouraria. F. .• l>e (i ••.•• por deposito de direitos )) 10 A' Th1•sonrt~ria da Província as quan-
"'' nportaçilo de !l pipas dr :J~nar- tias depositadas ha 111ais di' um an-''''lllc do paiz, que de>!JJc/wu hoje, uo, lauçadas neste Ji1ro, proHni••n-
rtllll d••stiuo para" llio 1;randl' do 

to~ooo ! 1 

trs de din•itos de c~portaç;lo de :-ui. Dez mil réis., ...•.......... 2 il:!trardrntf~ do paiz, de qnC' sr não 
----!i aprrsentuu rerlilkntlu. \"iutc mil 

lls ... .... :m$oou ! f reis ... ..............•..•....... 2 20SOOO 
----

() Thcsourciro. O Escri1ão. 1\s ... .... 30$000 
----

TL"rn o conhecimento. O Escrivão 
F. ... 

- - ... -



MODELO N. ti3. 

F. f. 

N. Hi. 

F. 

·I e \!aio dt• 183~. 

( .\pcllido do Escri
vão.) 

Recibo de talão. 

F. f. 

N. lü. 

Tfi.\i'lCIIE DA OfiOEM. 

Nesta Athninistração de dirersas nendas 1\a
cionacs pagou F, •.•••..•.•.• triuttt c sei; 
mil réis. . • • . . • • . • . • • • • . . • . • • • • :1U$OUI} 

Pelo importe úe consumo de 3 pipas de 
aguardente tio paiz, que dcsparhou para 
transportar para a Praia Grande c Sl'l' 

ahi \'ctulida. 
Fica lançada em tlchito ao Thrsourciru a 

F. s:l do Li v. 8. 0 de receita. 
Rio, 8 de l\laio de 183~. 

O Tllcseurciro O Escrhão 

(Assignuturu inteira.) !.\ssiguatura inteira.) 



EXECUTIVO. 7i 

DECRETO -DE 26 DE !IARÇO DE 1833. 

Ht•,igna as Val'as em rruc tlevcm scl'vil' os Tahclliãcs c Escrivães 
da 1 itlatlc do l\io !le .Ltlll'il'o. 

A Hr\!!Pnria, em Nome do Imp1~rador o S•·nltor D. 
Pedro li, Queren,Jo regnl:tr a necução do Codigo 
do Processo Criminal, c Disposit>i•l pr<H i . .;or!a ilcerca 
da Atlminislração da .lu,;tiça Ci1 il, pelG que toc,1 aos 
Escrivães, que nesta eitlade lt:io de st•rvir pnrantc o 
.Juiz l\lunicip:d, c .luizPs de Direito, tanto do Civel, 
como do Crime, Decreta : 

Art. f. o Os Lres TalJClliiics do .ltlllicial dt•,ta ridadc, 
n os Escrivães tio Crime dos btirros de S . .losó, e 
Cantlelaria servirão perante o Juiz dn llireilo quo 
tiVPl' a 1. a Vara do Cível, e [IC'r;Jillc o Juiz de Direito 
que fôr o Chefe da l'ol icia. 

Art. 2." O Escrivão tia Ouvidoria da comarca, o 
das Execuçt1eo;, c o~ dos !Jairrns de Santa lUla, Sa
namcnlo, c Sanla Anna, servirão perant•! o Juiz de 
Direito qut~ tivt•r a 2." Vara do CiV!'l, e perante 
o Juiz Llt~ Direito Crime t]Ue tirer de COI't'l!r a cutnarca. 

Art. 3." 0.> Escriv:lcs, dt\ ljiiC tratam os artigos 
;Jnteccllt•ntes, escrevcriio em todos o,; actos que per
tenCt!ID aos referidos Juizes, tanto :kt\rca do.-; processos, 
como das CXI!cuçõcs das sentenças civcis. 

Art. 4. o Totlos os referidos Escrivãp;:; rscrrvcrão 
tambem perante o Juiz l\luniripal e111 todos os oltjcctos 
tle sua compelcncia, á e:-;Tept.::io tia~ t'\tTU~fit~" d:ts sen
tenças crimes, uas quaes t':;crnn;'t ~~·illll:Hte o actual 
E,;crivão das Excrun}cs Ctn·is. 

Art. u." O Escrivão 'la Provedoria c.'tTt'l·t·rá em 
todos os ohjcctos pcrlt~llft•tllt•s a Capt•ll:is I' 1\t•sitluos. 
perante o Juiz de Dircilu qttc ti\t'l' a 1." Vara do 
Cível, ao qual fica compl'lint!o o couilccimcnto dos 
processos c contas, que pertenciam a o P rov c li o r de 
C:tpellas c Hesitluos. 

Art. O." Despachados os processos c pctiç.iit's pl'los 
Juizes, a quem tocar o seu conilccim•!lllo, ou por 
aquelles, a quem as partes alfcctan·tn o negocio, 
S('IHlo dos em qun tem juristlicção cumulativa, o Dis
triLuillor do Geral as llistribuir;'t cttlre os E,;crivães, 
que por este lkgulamento dt\Vcm c:;rrcHr Jtcrantc 
esse Juiz. 

IIonorio IJermeto Carneiro LPJo, l\linislro n Sccrc
taril) du Est.ado dos "''!S"do' tLt .ltts!i,::,, o lcn!t:t assim 

- 1'.\HH: 11 to 



ACTOS DO PODEr. 

entcndiua, e faça executar. Palacio do Rio de J1ncíra, 
em vinte e seis de 1\larço ele mil oitocentos trinta e 
y~, de_cim:<> segunuo da lnuep9nucncia c c!oJmpc;·io. 

FR.\NCISCO DELnt\ E S!LVA. 

JosÉ D.\ CoSTA CHIVAL!lú. 
Jo.:\o Bn..\UL!ü ?llo\IZ. 

IIonorio Jfcrnwto Cllrnâro LeàJ. 

DECRETO- DE 2U DS )L\:l.ÇO DE 1333. 

Regn!a as actribui«;ões do Juiz de Direilo çue [ôr Chefe de Po
lLia. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador o Scnho1· D. 
Peuro li, Tendo em vista o disposto no Codigo do Pro
cesso Crimin:ll, c Querendo regu!ar as attribuiçõcs do 
Chefe lle Policia, Decreta: 

Art. 1. o O Juiz de Direito, fJUC fór Cbefe da Policia, 
terá a seu cargo: 

1. o Vigiar sobre tudo, fJUe pertence á prevenção ele 
delictos, e manutenção da ~>cgurança, tranquillidade, 
saudc, e commodidade pub!íca ; 

2. o lnspeccionar todas as autoridades policiaes do 
seu termo, e seus sulJalternos, os quaes llw serão touus 
subordinados ; . 

3. o Ter todo o cuidauo em saber se as refcri.Jas au
toridades cumprem seus regimentos, e desempenham 
seus deveres no que toca á Policia; 

~.o Da r ás referidas auto r idades as Instrucções, que 
julgar neccssarias p3ra melhor desempenho das attri
buir-ões policiaes, que a lei lhes incumbe, 2dvcrtindo 
as que forem omissas, c negligentes, c pro:11ovendo a 
qce se lhes faça effectiva a r~sponsabilídnde; 

5. o Convocar as vezes, que Julgar couveniente, ou a 
pedido de qualquer autoridade pG!icial, as outras au-

. toridades policiaes do termo, a Jim de conferenciarem 
sobre os meios de manter a policia, SC!Zuranra, e ti"<lll
quH!itlade publica, prevenirem, que se cornm"ettam de
Jictos, e coaujuvareru-se mutuamente; 



7J 

6. u Examinar s-e ~s Camaras l\Iunicipacs lêm provi
denciado sobre os objectos de policia, que por lei se 
acham a seu cargo, reprcsentanuo-J!Jcs por meio de 
officios civis as medidas, que entender convenientes, 
<juc se convertam r:m posturas, c usamlo do recurso 
(JO artigo setenta c lres da Lei do primeiro de Outubro 
dn mil oitocentos vi nU~ e oito, qu::ttHlo nJo fur atlen
<.1 ido; 

7." Ter i nsp,)l~c·:io so hre os lll P:l lros , cspce ta cu los 
pnblicos, prisõ •.:;;, 1':1s;Js (J • corrcc•:iin, i1ospi l3CS, c casas 
de caridad(·, il.~c:tlhawln a ex,~nu;<lo dos seus rc~~;pcclivos 
rugulamcntos, e dando aos Juizes, a quem cst.i rer in
eum!Jitla a inspccç1o peculiar dos tllcatros, cspecta
cttlos, pri:-;ões, e casas de corrccç;To as In:> trucc:tics, que 
Jltc parecer convelliento.~ para o seu hom regimcn po
licial, providenciando igualmente o 1f110 convier a res
peito dos lwspitaes publico.", c casas d,· c.tritlade, quando 
isso por lei não esteja incumbido a ontra ;lUtorülatle; 
c exigindo dos Administradores dos lJOspitaes, c casas 
de cariJaclc ele instiluiçcio particular 11ue providenciem, 
o que lhes p31·ccer ucccssario. 

Art. i. o Todos o" Juizes de Paz tla comarca serão 
obrigados a parUcípar immcdiatamcntc ao Chefe da Po
lida os acontecimentos cxtraordinarios, que interessem 
á segurança c trani{Uillidadc publica, e quacsquer outros, 
que demandem prorn ptas pro v idcneias, i nforruando-o 
da cxi:~tencia de quaCS!]twr ajunlaJW'!ltos illicitos, ou 
em q11c JJOnver perigo de dc.c;onJ:~m. Além disso lhe 
rewctlcrão uma rcl;1ç:To semanal corJtemlu declaração: 
1." das pessoas, que de noHJ I i \Orem vi11llo llabi ta r o 
seu dislriclo, com indivülunçJo do seus nomes, filia
çõi~S, naturalidad,•s, protissõe:-:, gcncro de viJa c motivo 
por (JUC para ~ll!Í vieram; 2.odas pessoas, qne tiverem 
sido obrigadas a assig·nar termo de IJ1~m viver, ou de 
segnranç:t; 3. 0 das pessoas indici:ulas do crimes, ou pro
n uneiad:.ts, ou presas em consequcncia dcl les; 4. o das 
pessoas mandadas retirar do districto, ou expulsas delle 
na conformidade do disposto no Codigo do Processo. 

Art. 3. o O Chefe de Policia dará conta ao 1\finistro 
da Justiça na Côrto, e aos Presidentes nas Províncias 
de quanto se contiver cm.as p:1rticipaçõrs, queosJuizcs 
de P:-~z lhe devem dar, cu1 conformidade do disposto no 
artigo antcec11)ntc, e observará, no qne forem :-tpplica
-vci.;;, o aincla se achat'('m em vip;nr, as disposições dos pa
ragrapllOs seis ató tlcz;l!love do Alvarú du vinte c cinco 
de Junho de mil sctcrt'ntos c S!'Ssünta. 

Art. ·i. o O mesmo Clwfc da Policia Yisilad no prin-
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cipio de cada mez as prisões e cadt~ns, acompanhado do 
Promotor Publico do termo, o qual deverá requerer o 
que convier a bem do adiantamento dos processos dos 
presos, e da ob~enancia elas leis, lavrando-se de tudo 
os competentes termos. 

Art. õ.• O expediente da Policia ela f.t'lrtr se fará J~e!a 
competente Sccrcl:lria, para a qual o C1Jef1• da Pcdl<'l:l 
formará um r1'gulamenlo conlcntlo as ohrigaç.õr-; de 
seus empregados, que suhmcttcr;í A approvação do Go
ver·no; nas outras cidades, rrn que houver OCilrfe de 
Policia, o seu expediente se farú prlos E-;cnYãe,; dos 
Juizes de Dirl'ito. 

Honorio Ilermclo C:1rnriro Leão, Ministro e Sc
cretal'Ío de Estado do~ N1'gocios da Justiça, o IPniJa a~sim 
entendido e faça n::er:utaro P:llacio do Hio de Janeiro, 
em vinte c nove de l\larro de mil oitocentos trinta c 
trcs, decimo scguntlo da lrtdepemhncia c do Impcrio. 

Fn.\1\"Cisco DE L DIA E SILYA . 
.Jns~: n.\ CosTA C.\RYAI.IIOo 
.Jo:\o BHAIJLIO l\loNIZ. 

Jlonorio !Icrmcto Carneiro l-áio. 

DESRETO- DE 2!) DE MARÇO DE 18:33 o 

Declara o dia em que se dará por finda a substituição das 
notas do flanco rio velho pa1lr~o. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Perlro 
11, tendo em vista a conclusão da liquidação das conta~ 
do Banco com o Governo, a qual depende de achar-s·~ 
terminada a suhstituição rl:Js notas do velho padrão na 
fórma da Lei de 23 de Setembro de 1829, c attendendo 
a que mui poucas destas restam ainda em circulação 
nesta Província: Ha por bem, em conformidade do art o 
102 da Constituição do Imperio, Declarar, que no dia 
15 de Maio futuro se clara por finda a dita substituição. 

Candiflo José de Araujo Vianna, do Conselho de Sua 
:afagestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Eshtlo 
do~ Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Puldiro Na1·ional, o lenha a~sim ~'nlcndido, 
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c faça cxcrutar com os tlc~p:~clws necf'~!'arios. Palacio do 
1\io de Janeiro, em vintr' e nove rle l\larço rlc mil oito
nntos trinta e tres, rlr•cimo ~cgundo d:.J Inrlq emll'ncia 
c do Impcrio. 

rnANCISCO DF. Lnt.\ F. Sltn. 
Jos~'. lll Co;;TA C.IHUI.Ito. 
JoÃo ll11 11:uo !\lu:>J7. 

Candido JosJ tlc Arrwjo rirnuw. 

·····-
DECHETO- DE 3 DE Alli\IL llE 18:13. 

Enc:HTcga inlcrinaltH'IILC a'J ~Iart•chal de Campo .Jo,é llr:nia 
Pinto l'eixntn, do Comm:I:Hio SII\H'I'Íor th~ (;nanla-; t\acinnac~ 
do lllllllicipio de llarhart•rw, c do Collllllanrlo Gcral tia' força-; 
rpre ho:rvt'l'elll de ruarchar sohrc• rprat'St(Ut'l' poutos rla Prn
viucia r.le lllinas em rJUC estiler (JL'I'lurllarla a ordt'lll pullli('a. 

Tendo dwgarlo ao ronllrcimrnlo 1LI HP.~enria qne na 
Província de l\Iinas Gr·rae,, :il.~tlll" f;1rcio~us ou-;aram 
JlCrlurblr a ordem pulJiie;l, c dr·prlr o Presitlr·nle rlr•lla, 
o qnrrr•ndo a meo;ma Hege11ria acudir com n•Jtl!•diu 
Jli'Oli1JllO aos males IJIII', dl' um !<lo de~astro;;o ~~ illl'!.r:d 
proccrlimcnto podem rewltar t"Otlll';1 os pacíficos c !leis 
ltahilanlcs da rPfPrid:l Prorincia: lia por hem, em Nome 
do Imperador o Senl)()l' D. Pe1lro ll, Encarrl'gar interi
namente ao l\Jarerllal de Campo José l\Jaria Pinto Pí•i
xoto, do Commando Superior das Guardas Nacionaes 
do municipio da villa de Barbacena, c do Commanrlo 
Geral de todas as forps f(Ue houverem de marchar sobre 
qnacsquer pontos tla sohredita Pruyinci:J que estiverem 
dominados pelos f;1criosos. 

Honorio Ilermcto Carneiro Leão, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha assim enten
dido, e faça executar com os despachos nccessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em tres rlc Abril de mil oito
centos trinta c trcs, r.lecimo sr·gundo Ja InuqJenrlcncia 
c do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIM.\ E SII.VA. 
JosF. DA CosTA CAnVALHO. 
JoÃo DnAuuo MuNIZ. 

Ilonorio Jlcmuto Carlleiro LcrTo. 
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DECRETO- DE 10 DE AllniL DE 1833. 

Regula o processo 11:ua jul~amcnto da antiguirlarle dos magis
lrauos, no Sapremo TriiJuual llc .Ju,lic;a. 

A Rc<:!;cncia, em NJmc do Imperador o Srnhor D. 
Pedro 11, em conformidade tlo JkrTPIO tlc lG de No
vembro de 1831, llccrl'La, que no Sttprr•mo Tribunal 
de Ju~tiça, no julgamr·nto de antiguitlatlc dos ma
gistraJos, ~e oilsr~ne o sr•gnintc•: 

Art. f.'' Q:JatHlo ltOU\'er algum.1 duvida snlJrca anti
gnirladc de qualrjllCr m:1gislradn, aprc;-;entada <lO Tri
lmnal pr•lo sr•u Prrsirlr·nle a lim de l)l'm desempenhar o 
que lhe incumtJ:) o art. 4." ~ l-." da Lei de i8 de Sr
temlno de 1H2,, snú esta rcdnzirLi a utna proposta cir
cumstanciada as"ig-nada pelo mesmo Presidr•Hlc, t!Pcla
rando em que versa a duvitla, c as razões que para ella 
se offerccl'ra m. 

Art. 2. o A proposta entrarú em rlistrihuição, c o 
l\linistro a qur~m fàr rlistrilmida, rlPpois rle mandar 
juntar por copia authcntica, as n•spectivas Ycrbas da 
matricula dos magi strarlos, sobre cuja an t iguirlade versar 
a duviLla, com todas as notas, que lhes forem relativas, 
na conformidade tio art. 4. ", ~:L" da Lt•i de 18 ue Se
tembro de 18::28, c tios arts. 2.", :v c~-· do Decreto 
de 20 rlc Dezemhro rlc 18:30, a,.:si;.~nar:í !t·rtno razoavcl a 
cada um tios suhredilos map,i.-;lrado.-; para allt•garem o 
que convier ao direito P ju<;tir;a com que c:tlla um dellcs 
se suppozer. 

Art. 3." O termo, rle IJIIC trata o artigo antccet.ll'nlc, 
será regulado com atlcnção ;i dist:mcia dtJS lugares, em 
que se acharem os magislr:ulos, não sPntlo maior de Hi 
dias para os qtw n·sidirr•m nesta Córle. 

Art. 4." Aos que estiverem fóra tia cidarlc se rcmct
tcrão os papeis por traslado, c aos que se acharem em 
outra Pruvillt'ia se envbrão por intcrmcdio do Presi
dente Llclla, ou rio J'rr•sidcutc da lll'lação de que forem 
membros. 

Art. õ. o Formatlo o processo c,)m as all.egaçõcs, ou 
sem cllas no caso de se não apresentarem em tempo, se 
procctlerá ao julgamento pela fúrma estabelecida para 
se julgarem os ca;;os de conllieto de jurisdicção, incluida 
a aucliencia do Procurador da Corôa e Soberania Na
cional. 

Art. G." Da mesma sorte se procederá quando a du
vitla fôr suscitada entre dous, ou m:lis magistrados, 
que mutuamente se disputem a prcccdcncia. 
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Hnnorio fi,·rmelo Carneiro Leão, .;\Iiuistro c Secretario 
de E~tallo dos Negocios ua Justiça, o tenha a~sim enten
dido c faça rxecutar. Palaeiodo Hio de Jánciro, em uei 
de Abril de mil oitocentos trinta e trcs, dccimo se
guuuo ua IHilPjlCDtlCllCÍa C do lllljiCI'ÍO. 

FtiA:-ICFcn n:: LBt \ e St LY \ • 

.ltHtc' n.\ Co:<T.\ C.\Ill" \l.lt<J. 

Ju.\u BnACI.IU M(INIZ. 

Ilunurio Ihnncto C 11 uciro Vdo. 

DECRETO- nE 30 nE .1nn1t n~: u:n. 

ne:crmina fJtiC os cnrpM d:~s Guarda; :\':t: in11:tcs !1'1 lllli!IÍ<'ipio 
da Côrle ful"iliCIII só ll'l'S 1<-;.!i<-,cs. 

A Regencia, em Nome do lmJwr~ll!or o Senhor D. 
J',·dro li, Alter:mdo o Decreto de W de lhllllllro llo 
:umo p:1~sado: I-la por lwm que os ,·orpus d:1s Uuard:1s 
Nacionars uo município de:'la citlad,•, formem de 
hora em di:mle só tres le([iuc~. pol' ~~~~· assim Jll;JÍS 
convcn ien l c ao ~crv iço JIU hl i co, c !Jlll) co111 pondo-se 
a primeira c scgullda ll'gi:1o do:; llll'::mos I'Ol'pos de
signados 110 sobr·r·uito Dt•crcto, ú trrcrira l1·gi:1o, 
além dos lntalhõc~ das freguczias ua c illdelaria c S. 
José, se rcuna o batalhão uo Campo GranLle. 

Honorio Hcrmcto Carne i r o Lc:to, i\Ii n istro e Secre
tario uc Estado dos N1•gocios da .Jnstiç:1. o tenha a,;~im 
cntcnllido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em trinta uc Abril tlc mil oitocentos trinta e trcs, 
decimo segundo da Imlepcnuencia c Llo Imperio. 

Fn.\NC1sco DE Lnu E SILVA. 
Jost·: IH Cos·n CAIIHLIIO. 
Jo.\0 IJttAIJLIO J\10!\IZ. 

Ilo:wrio llcrmcto Carneiro Lcifo. 

-···-
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DECRETO- DE 4, DE ~I \10 DE 1H33. 

n,·lt r ni!la qnc os COfll'lS rla> G:1ard:1s N;H:iouaes do munici;1io 
de Maric:à fol'lncm uma legi;·w. 

A Rcgencia, em Nome tio fmpcr:lilor o Sl'nhor D. 
Pe!lro ll, IL1 por lwm rpw o~ <'orpos das Guardas 
Nadonat·~ do muniripiu tl.t villa de l\laricá, formem 
t.ml le6iào. 

Hnnorio Ilcrmeto Carneiro Le:lo. Jliuislro e Sl'crc
tario tlt~ K;tado do~ Negocio~ da Ju,·! iç:1, o ll'nlla a~sim 
e•1ten.Jido e fat;a c'\eeut.ar. Pala<'io do Hio ele J111eiro, 
em quatro Lle M.tio tle mil oiton•JJios trinta e lrcs, 
UCCi .to scgUllt!O ua [ndcpcndencia C UO {illjiCl'iu. 

FnANctsr:n DE L1:11 1 E S11.Y.\. 
JO!'I~ DA CosTA C 11\V.\LIIO. 

Jo.i.o lln.\teLIU ;\lu;-;Iz. 

JionJrio Iknneto Cttrnciro Lc1io. 

DECRETO- DE () DE ~Luo nrc 1833. 

Regula o motlo JH'alicu da inl.<'rposil:fin e remessa duo; rccunos 
dos Juizes tk l'az para os Lit.<~s de llireito. 

A Regencia, em Nome Jo lmlwrador o Senhor D. 
Pedro 11, Qucrcntlo regular o modo pratico da intt•r
po:;ição c remessa dos rer:ursos dos Juiz1•s de Paz para 
os Juizes dn Dircilo, Decreta: 

Art. L" 0.> rccursoscstal.Jelccidosnosarts. 100, 29~, 
e 21)9 do Codigo do Pror:esso Criminal, serão to1lus in
terpostos dentro do prazo marcatlo no a1·t. 2U6 tio refe
rido Codigo. 

Art. 2. • A interpnsiçJo será feita por termo as
signado peJa plrte, conten1l0 a C'\J>I'CSSa ueclaração UO 
Juiz, para lJUC se recorre, nas citladc.;, em que houver 
mais de um. 

Art. 3. • Para se conhecer tios rderiuos recursos, 
Lastar:i que se apresente ao Juiz tle Direito um simpl1~s 
requerimento rlocumentauo com cnrlitL1o tla culpa, ua 
sentença, ou dcspaclto, LlC rJLlC se recorre, c 1lu tcnn.J Lia 
illli'l'pusição do l'!'l'li!'SO. 
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Art. 4. o É m todos os casos o recurso será a presen
tado dentro de cinco dias, contados da data do termo 
da interposição, quando o Juiz de Direito estiver no 
districto do Juiz de Paz, de que se recorre, ou até duas 
leguas de distancia, e estando o Juiz de Direito além 
das duas leguas, terão os recorrentes para a apresen
tação, além dos referidos dias, os mais que forem cor
respondentes á distancia, computados a tres leguas por 
dia. . 

Art. õ. o O Juiz de Direito lançará a sua decisão por 
despacho no requerimento do recurso, e o entregará á 
parte ou seu procurador, ou a quem lh'o tiver apre
sentado. 

Art. 6. o A decisão do Juiz de Direi to deverá ser 
apresentada aa Juiz de Paz, de que se recorrêra, para 
seu cumprimento dentro dos prazos estabelecidos no 
art. 4. o, e quando não seja não valerá, se ao tempo da 
apresentação o recorrente já não estiver sujeito ájuris
diccão do Juiz recorrido. 

Árt. 7. o Nenhum destes t·ecursos produz effeito algum 
suspensivo; sua expedição. será prompta e abreviada, 
sem dependencia de audiencta de partes, e sem admissão 
de quaesquer embargos. 
· Honorio Hermeto Carneiro Leão, Ministro e Secre

tario de Estado dos Negocio3 da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em seis de Maio de mil oitocentos trinta e tres, de
cimo segundo da Independencia e do Imperio. 

FnANctsco DE LniA ~~ SILvA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
J o lo BRAULIO l\loNtz. 

Honot·io llermeto Carneiro Leiia. 

DECRETO- DE 7 DE l\IAIO DE 1833. 

Designa os corpos das Guardas "'acionaes que de\'em formar 
a legião da Yilla de Santo Antonio de Sá. 

Tendo-se desmembrado, com a créação da nova villa 
de Itaborahy, os corpos das Guardas Nacionaes da fre
guezia della, e da do lHo Bonito, que em consequenciJ 

- PARTF. ll. 11 
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do Decreto de 9 de Novembro uo anno antecedente, 
faziam parte da legião das mesmas f~uardas da villa de 
Santo Antonio de Sú: a Hegcncia, rm Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro li, lia JlOr hrm, que fir:~_nllo 
sem elfeito o rderitlo Ikcrelo, a lt'gi;io Lle~la ull1ma 
villa seja composta dos corpos Llc infantaria e cavallaria 
d:~s f1·eguczias da mesma villa, e da tla Sautissima 
Trindade. 

Honorio Hcrmeto Carneiro Lc:lo, Ministro c Secre
tario <Ir Estado Llos Nt'gocios rla Justiça, o tenha assim 
enlenllitlo c faça r'\rcutar. Palacio do llio de Janeiro, 
em sete tle Maio d1~ mil oilocnttns lrinla c tres, de
cimo segundo da IHtkpcnLlcucia e do lmperio. 

FnANCisco DE LDL\ E Su. ,. A. 

Jos~ nA Co::;n CAIIYALHO, 

Jo:\o Bn.\ULIO 1\lo:-;Iz. 

llonorio llcnneto t;,u·nriro T.etl&. 

DECfiETO - DE i DE 'L\lO DE 183:l. 

lkl<'l'llliHa qne os eorpo<; das finanlas Nacion:H'S do mtnticipio 
tia \illa tle liahur:tliy formc111 uma lt'~ião. 

A ncgcncia, em Nome do Imperauor o Senhor IJ. 
Pedro H, Ha por Iwm, que os rnrpo~ da~ Guard:~g 

, · Nacionaes do municipiu tb villa de llaliorally, formem 
uma legião. 

Honorio Hcrmcto Carnriro LPão, Ministro c Secre
tario li~ Estado dos Negocios da Justiça, o tenha :Jssim 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeir(}

7 

em sete de 1\Iaio de mil oitocentos trinta c lres, dé
cimo segundo da lndepcndencia c do Imperio. • 

FRANCISCO DE LJM.\ E SN.\'A, 
.los1~ DA CosT.\ C.\1\V.\LIIO. 
Jo.\o JlRAcuo 1\lo:oz. 

lfonorio Jlcnncto Cl/nwirv Lriiv. 

__ ....,...,.~-
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})EC nETO- DE 8 DE :IL\10 DE 1833. 

Designa o distinctin. de que tlcvem usar os lu,prrtorcs 
\\c Quarteirão. 

A Rrrrcncia, em Nome do Imperador o S:'nhor D. 
Pt'11ro Il, H<1 por bem qnc os lngpt·ctorcs de Quarteirão 
usem do mesmo distinetivo de qur usavam os Dt•lc.rrados, 
em conformidade do D~crclo llc li de Junho tlc 18:31. 

llonorio llcrmcto Carneiro Leão, Ministro e Srrrc
Llrio de Estado dos Ncgocios 1la Justi1~a, o tenha assim 
rntcnrlido, c faça e'\:ccutar com o.:; dcspaclws nrccssarios. 
l1alacio tlo Hio de J,meiro, em oito tlc ~bio tle mil oito
rnntos trinta c trcs, dccimo scgumlo da Indr·rwntkncia 
e rlo lm]tC!'io. 

FH.\~C!Sf:O DF LDI \ E Sll.\,\. 
Jos1:: n.\ Cn'T.\ C111HLII(1 . 
. lo X o Bll.\tLILl ~ht\IZ. 

I1 0/101' i o lll'l'l/ll'f" C ornei r o Lc'l'J. 

l'roro;Ya o (H ;I! o marcado para a snholilni<;;lo d;t' uolas do H.tl!CO. 

A Rngrncia, rm Nmrw rio lrnprr:tdor o Snnlror D. 
l'r•tlro li, 111 por hem l'rorogar a ti~ o dia :u do rorrrntc 
lllCZ o prazo ma1Tado para a .c:u!Jstituil;iio das notas do 
llmco do velho padrão no lklTl'lo d1• ~H dt• M:1!'1:o ultimo. 

c~ndido Jost'~ de Araujo Vianna, 1lo Conc;r·llro de Sua 
l\la~esladc o lrnperallor, l\linistro r ::-;cactario Llc Estado 
dos NPgocio" da Fazenda c Prcsidcn te do Thcsouro Pu
IJlico Nacional, assim o tenha cn tendido, c faça executar 
com os despachos nccrssarios. l'alacio do Hio de Janeiro, 
em quatorze de Maio de mil oitocentos trinta c Ires, dc
t'illlo sr'gnntlo da Jndcpendcncia c tio lmpcrin. 

FnANctscn nr. Lnl\ r: Su.\· \. 
.Josr:: n \ CosT.\ C 111\ \1.1111 • 

.lo.~ o lln \l'l.lil :\l""'z. 

--
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DECRETO- DE 23 DE MAIO DE Jl:l33. 

Onlena que os moradores tlo lugar dPnominado Gragoa fit[llClll 

)lertcnccndo á )larochia de Sac1·a Família do Hio de S. João, 
dc"nC'mbrando-se tl:~ de Nossa Senhora da A>'sumpçfto tle 
Cabo Frio. 

A Rog-encia, em Nome tio Imperador o Senhor n. 
Pedro 11, Allcmlcntlo ao que representaram os mora
dores do lugar tlenominado Gragoa, lia por bem, em 
conformidade do art. 2." do Decreto de 8 de Nuvemllro 
de 1831, que os supplicantcs 1irJUCil1 prrtencendo á 
parochia de Sacra Família do Hio de S. João, tlcsmcm
l!rando-se da uc Nossa Senhora da As~umpção de Caho 
frio deste Bispado. 

Canditlo José tlc Araujo Vianna, do Conselho de Sua 
Magcsladc o Imperarlor, Ministro c Secretario de Es
tado dos Negocios da Fazenda, c interinamente dos da 
Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos nccessarios. Palacio do IUo de Janeiro, em 
vinte c tres tlc 1\laio lle mil oitocentos trinta c trcs, 
dccimo Sf'gunrlo tl:1 lndepenrlt·nria P do Impf'río. 

FII.\:\CISUJ DE Li~l.l F ::-;11.'' \, 
Jn,;J.; !lA Cus 1.1 C.1 1\ YAJ.nu . 

.lo.\o Bn \! uo J\111:'-!IZ. 

l1ECHETO- llE :w nE 31\10 In: u;:n. 

llctcrmina t]nc aos cmprcg-atlos do Corpo lliploJilatit-o que forem 
removidos de umas para outras Ctirles se lhes abone tlllt 

quartel tlc ~cus vcncimeHto!', a titulo 1lt' ;1j11tla de cuslo. 

Não semlo ,justo r1ue os cmprcgaüm; do Corpo Diplo
ma tiro do Brasil, que são removidos de 11111as para 
onlr;1s mi~~iies, rcc<>ham a mp:;ma ajuda dt' CIJs!o, fltH' o 
lkcrclo de ':!0 dt) J)czcmhrn de JR:!S <ti!Jitron para 
VJIII'Ik>. qllt' ·:r·it 111110-<e ll" l1ni'' ri" ··JJI1111l n:1,·:trreir:1 
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diploma tica, e têm de fazer longas e despendiosas via
gens : Ha por bem a Regencia, em Nome do Imperador, 
Revogando nesta parte sómente o referido Decreto, 
Determinar que aos mencionados empregados, que 
forem removidos de umas para outras Córtes, se abone 
unicamente um quartel dos seus respectivos venci
mentos a titulo de ajuda de custo. 

O Conselheiro Bento da Silva Lisboa, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha 
assim entendido, e expeça em consequencia os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Maio 
de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo da In
depcndcncia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lt711A E SILVA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Bento da Silva Lisboa. 

DECRETO- DE 3 DE JUNHO DE 1833. 

Encarrega da administração dos bens dos Indios, aos Juizes 
de Orphãos dos municípios respccLivos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Tomando em consideração que, com a extincção 
dos lugares dos Ouvidores das comarcas pela Lei de 
'19 de Novembro de !832, nenhuma providencia se deu 
acerca da administração dos bens pertencentes aos 
lndios, de que eram Juizes privativos e Administradores 
os sobreditos Ouvidores: H a por bem Encarregar da 
administração delles, aos Juizes de Orphãos dos muni
cípios respectivos, em quanto pela Assembléa Geral se 
não derem outras providencias a tal respeito. 

Candido José de Araujo Vianna, elo Conselho de Sua 
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario ele Es
ta elo dos Negocios da Fazenda, c encarregado interina-
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mente dos da Justiça, o tenha assim cntendiuo c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro, em trcs de Junlw 
de mil oitocentos trinta c tres, dccimo segundo da ln
tlcprndcncia c do lmpcrio. 

FHANcr~co DE Lm \ E Sn' A. 
Jos1t DA Co;;TA C-\nV.\LHO. 

Jo\o BnH·uo l\loNrz. 

Crmdido José de Araujo Fia/1/llf. 

DECHETO- DE í llE .JL\110 DE 183:1. 

Oefcrmina o dia em I(IIC !inali~a a <uhsrituir;ão rias notas 
tio Ilanco do antir-u p;ulrãn. 

A Rcg1'ncia , em Nome do Imprratlor o Senhor 
n. Pedro 11, em eX!'Cl!ÇãO tlo art. t." do Decreto do 
I." do corrrnte, DeiPnnina que a substituição das 
notas do Banco do antigo padrão linalisc no ultimo de 
Julho do corrente anno. 

Candido José de Araujo Vianna, elo Conselho de Sua 
.lllagestadc Imperial, 1\liuistro c Secretario de Estado 
dos Nrgoeios da Fazr•n11a c Prc~illcnle do Tribunal do 
Thcsouro Puhlico Nacioual, o tenha assim crltcmlülo, c 
faça executar com os despa1:hos nerc,sarios. l'alacio do 
ltio de Janeiro, em quatro de Junho de mil oitocentos 
trinta e tres, de c i mo scgumlo da I nllcpendcncia c do 
Imprr·io. 

FnA\Cisco DE LDI\ E Su.n. 
Jn~t: n.\ Co'T \ CAn\'ALIIO. 
Jo.\o llHAVLIO l\IO:"IZ. 

- .. ~--
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DECRETO- DE 12 DE Jt;,\110 DE 18:13. 

Oc;,i~na a Vara rm qnc dc1·c servil· o Escrh·ão tlo rxtinctl? 
.Juizo tlos privilt'giatlo~ •lo t·nmmcreio e falli~los. 

Tendo sido ex linda a jnri~dic(;lo dos Juiw~ dos pri
vilegiatlos 1lo commer·cio c fallidos, c não se dando 
destino no Codigo do }Jroccsso Criminal ao l'!'S]Wt'linJ 
Escrivão: a Regencia, em Nome Lio Impt•ratlor o St•nhor 
D. Pedro li, em altlilamcnto ao Decreto tlc 2tl tle Mar~o 
do corrcnl•' anno, c t~IH ucft•t·imcnto tlo qnc n:presentoll 
o sobredito Escrirão João de Olircira c Almeida: fia por 
h:•m, que clle contínlll' no cx,•rcíl'io úu st•u o!lieio, cs~ 
crevemlo perante o Juiz tle Direito da L" Yara do Civt•l, 
tanto nos processo;; c ma i~ objcetos pertencentes ao st•n 
cartorío, como em lntlo mais, conforme se ::Jclla t•stabc· 
Iecido no mencion:lllo Decreto para os demais E"crirul'~, 
que servem com o sobredito Juiz tio Circl. 

Aureliana de Souza c Olireii'<1 Coutinho, Ministra n 
Secretario de Estado dos Negoeios tlo lmperio, n l'ncar
rcg::Jdo interinamente dos 1h Justi1:a, o tenha a~sim 
enll'lltlido c faça executar. Palacio tio 1\.io de Janl'iro, 
em doze de Junho tlt• mil oitoccnto:; trinta c trt·s, de
cimo sf'gundo da Indl•pcndencia c do l111pcrio. 

Fn\i'iCISCO DE Lr~l.\ E SII.Y.\. 

Jt•sr:: !J.\ Co::;n C\nVHil''· 
J11\0 Jl!\.\L[.[() ~(0\!Z. 

Aureliano de Suu::a c Oli1·cim Cuulinftv 

DECRETO- DE 12 DE Jv:\'no uE 1s:n. 

Crêa uma commissão cnr·arrcgat!a de formar um proj•·cln dc
regubmcnto para o scniço !las diversas Sccrelarias de Es~ 
ta1lo. 

Sendo 1ll' absoluta IH't'cssidade dar uma IIOYa organi· 
zaçào ús uill'ercnlt~s Secretarias dt• Estado, as qnaes 
:.~chamlo-sc ainlla hoje no mesmo pé, em que foram 
mont:ulas no tempo rJ.) l\lomrchh Pura, nJ,, podnn 
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prestar com a precisa regularidade u scniço, qut~ tlt~ 
tars Repartições se exige dos Governos representa tiro;;: 
n Hegencia, em Nome do imperador, Ha por bem Crcar 
uma commissão composta não sú dos Ofliciacs-1\Iaiorrs 
das sobreditas Secretarias tle Estado, mas tamlwm dos 
das Camaras Legislativas, cujas luzes, c l'XJWI'itncia aJ
quiridas naqucllas Hcparlições, ús quacs anteriornH•ntc 
JICrtcnccram, muito convém aproveitar, para que )'ro
.cctla com mgcncia ;'t formação de um projccto tle re
gimento, qtw regule os seus trauallios da maneira 
mais nntajo<;a ao st•rviço pulJiico, t' com relação a 
cllcs o numero, graduação, t' mais \ :tllLtgcns dos em
pregados. 

Aureliano tle ~ouza c OI in-ira Conl inl1o. l\lini;;tro r 
Secrct~rio de Estado tlos Negorios do lmJwrio, assim o 
tenha entcntlido, e faça cxt•cutar com os dt'sl':tchos IW
cessarios. l'alacio do Hio de Janeiro, em doze tle Junho 
de mil oilocl'ntos trinta e Ires, tlerimo ~eguntlo da In
depentlcnl·ia t' do llllJ'Cl'io. 

l<nANCI~co nE LIM.\ E Su.\ .\. 
Jo~J:; IH Coq.\ CA!IY \LHo . 

.lo.\o BB\l'LJO Mo'IJZ. 

Alll"l'liano de Sou::a P Ulil'cira Coulill/10, 

))E:CBETO- DE 17 DE H::\110 DE IR:;:; 

nctcl'll.lilla que o.; l'OI'(JOS da.- Guanla,; Xal'iOil:lf'S dn lllllliÍl'ipill 

da VIIla dt• S. Salr::ttlor dos Campos f\ll'llll"ll unia legi:lo. 

>A Hegenci~, em Nome do Imperador o· Senhor D. 
1 _t'Ul'O 11, Ha por lll'm qun os corpos das Guardas Na
t'Jonaestlo município da villa dc S. SalYador dos C:unpo;: 
formem uma legião, - ' 
, Aureliano tlt• Souza e Oliveira Coutinho, :\Iini.;;tro e 
~l'cretano tlt: EsL11lo dos Nt•gocios dn llllperio. t' enc1r
!'P'l::1d') 'll'''"'ll:t'll''llil' ""' th Jthlin. 11 '•'Ji.lt·l a<sim 

l 
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entendido c faca executar. Palacio Jo Rio.de Janeiro, 
em dezasete de· Junho de mil oitocentos trinta e trcs, 
decimo segundo da Indcpendencia e do Imperio. 

FR.\~CISCO DE LIMA E StLV.ol. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jo.\o BH.\L'LIO l\lo:"lrz. 

Aureliano de Sou::a e Oliveira Coutinho. 

DECrtETO- DE 20 DE .JU:'íl!O DE 1833. 

Crêa m:tis um Juiz do CiYCI nesta Côrte. 

A Regencia, em Nome do Imperador o S::!nhor D. 
Pedro II, lia por bem Crcar nesta Côrte mais um Juiz de 
Direito Cível, para servir·na conformidade do art. 5. 0 

do Decreto de i5 de Janeiro do corrente anno, p(•r 
assim convir á boa adminiqração ela justiça, e dar-se 
mais promplo expediente ás partes. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
S::cretario de Estaclo dos Negocios do Imperio, e encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte de Junho de mil oitocentos trinta e trcs, 
dccimo seguntlo da Intlepcndencia c do Imperio. 

FRAi\C!SCO DE LDIA E SILVA. 
JOSÉ DA COSTA CARVALHO. 
Jo:\o BnAULIO l\lo:-.~1z. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO- DE 22 n~ n:i'\r:o DE 1833. 

Crêa u;n batalhão de arlilhari~ d~ Guarda Nad mal 
nesta Côrte. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Ha por b3m, em conformidac'e do art. 47 
d:.1 Carta de Lei de 18 'lc _-\gosto de 1831 , Crear 

- ?!RTK 11. 12 
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nesta Côrlr um hatalhão de artilharia da Guarda Na
cional, que será org-anizado, segtmdo o plano que com 
este baixa , ::~ssignado por Aureliano ele Souza e Oli
veira Coutinho, l\finistro e ,Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio, e encarregado interinamente dos 
da Justiça, que o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro, em vinte e dous de Junho de mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segundo da Indepcndencia e do lm
perio. 

FRANCISco DE LIMA E Sn.u . 
• 10~1~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BRALLIO Mo::•<Jz. 

Aureliano de Sou~a e Oliveira Co11t (nho. 

Plano da organização do batalhão de artilharia da 
Guanla Nacional creado por Decreto desla data. 

TITULO UNICO. 

Art. L 0 O batalhão de artilharia da Guarda Nacional, 
organizado nesta capital, será composto de seis com
panhias: os guardas serão tirados d'entre os mais ido
neos para esta arma, dos batalhões de infantaria exis
tentes nos districtos das seguintes parochias, a saber: 
do Sacramento, Candelaria, Santa Rita, S. José, Santa 
Anna, e S. loâo B:tptista da Lagúa de Rodrigo de 
Freitas. 

Art. 2. o Em cada uma das referidas parochias se or
ganizará uma companhia de artilharia; se porém :Jcon
tecer que em :1lgumas d;Js mesm:ts parochias se não 
possa C{)mpletar o numero necessario de guardas para 
a formação de uma comfjanhia, organizar-se-ha nella 
uma secção de companhia, e a outra secção, necessaria 
para o completo -da companhia, será fornecida pela pa
rochia mais proxima, além da companhia que lhe per
tencer. 
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Art. 3." Cada ~:ompanhia terá: 

NIIIIIC/'V de IWIIICIIS. 

/'--. 

Ik fiO a IJ,• !flO a lk 110 a 
100. L íO. wo. 

I 
---- ---- ----

Capitão ..•....... , .... l I I 
t.• Tt~ncll t c ........... 1 1 f 
2. 0

' Tenentes .......... l ';! :I 
l." Sargc11lo ..•....... 1 I l 

I 
2 ."' Sa rgt!lllos ......... ':! :I '~: 
Forricl ............... l t 1 
Cabos .....•........... í {i R 

I Cornc tas ....•.•...••.. l 1 2 
I 
Art.~.· Caua secção de companhia terá: 

·-

Numero de lwmC'ns. 

De 2.1 a D,~ íO a De 50 a 
!!0. tiO. üO. I ----

I.· Tenente ..........• . . . . . . . . . ....... l 
~." Tcnen te ..•...•.... I l f 
Lo Sargento •..•...... ........ 1 i 

I 2. •• Sargentos ......... i I '2 

I 
Cabos .•....•......... l 2 3 
Corneta .............. f t 1 

Art. ;;_o O Estatlo-1\faior do !Jllalil:io -:crú Clllll[lOsto 
uc: 

t Tencn te Coronel Commandan t c. 
1 l\laj o r. 
J Ajutlanlc. 
1 Ou a rtel-mc~t rt'. 
i 8ccrr,tario. 
1 ~-" Tertc11lc l'orta-HéillLl,·ira. 
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1 Cirurgião Ajudante. 
1 Sargento Ajudante. 
1 Sugcnto Quarlel-meslrc. 
l Corncta-mór. 
1 C a IJo de Cornetas. 
Arl. ü." A nomr~ção tlc oHici~e~, ofl1riacs inferio

res c ca]JOs, ser:'• feita tia mesma !ll:Jncira que pnra 
os corpos rlc infantaria. 

Art. 7." Este lJa!ai!Jão n;io far:i parte de al.rrumas 
das lrgiões existentes: o sen Comman<Lillte ~crú im
merlial:J!11enk ~;ujcito ao CommanLlante Superior. 

Art. 8." o., Guardas Naeionacs artilheiros farão o 
mesmo scniço h:1hitual, a que furem ~njdtos os Guar
rl:ls Nacionaes infantes. 

Art. 0." Os inferiores, C:ll1os c Gu:~rdas Nacionaes 
deste hat.ai!Jão, serão armado~ tle fuzil de atl:l!'lllC 12, 
que será posto em LaiHiokira qua11r.lu traLal11arem 
com as lJOcas uc for;o tlc nrtílh:tria. 

Art. lO. Além do. excreif'i(, de artilharia de l1ater 
c de campanha, aprcndcr:lo o de infaJJ laria. 

Art. H. Terão o mesmo uniforme que os gn~rths 
infantes, á exrepção elos can!tucs tlas fardas e lll'lla
chos, f)llC srrão pretos. 

Art. 12. n.·gular-H~-113 (Jll tudo lll:Jis pelo •lliC se 
acha di~poslo para os !.Jalallliics d1' infant:ll ia da Guanla 
Nacion:~l. 

l'ai:Jcio tlo l\io de Janeiro, c·m 2~ de Junllll t.lc 18:33. 

nECHETn-,.r. :n 1>r. Tl'\1111 nE 1s:r1. 

Jlrlrrll•in~ '1111' as r:,~s·dw·l,·.; <1:1. ·''·"'lllhi<;:l 1;nal Lq:íslatÍ\a 
lr:lllsiicm i>i'la c~~.:wcl'il:lria. 

:::cntlo as Hesolnrlics lia A~sr,miJléa f.••r:1l rsscncial
menlt: Leis, não ·ol•stanlt• a formula tle Jkcrdo de 
que f'ão rt:rcstidas: e dt•\••Jitlo por esse motivo seguir 
todos us t1·amitcs csln!H·kcitlo' a l'f'S[ll'ito destas, p:1ra· 
a sua pnhli,·:lr,:io: :1 ll•'PI'l!f'i:l, •·m Nome tio ImpC'ra
dor, ll:J jllll' ill'lil, n:\o .'1'1 jli'J:I.; I':IZ<-ÍI'" f'\J'O:~(;IS, ('OiliO 

f"li':J. •[111' ]'1"":1. I<'! · , •. ,·,1·;·1•• " ll<'•'l'l'lt• 11:''1.'.1. d:!1:1, 
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sobre a numerar-ão das Leis, que as sobreditas Reso
luções transitem' à'ora em diante na Chancellaria do 
Impcrio, com as mesmas solemnidades que se obser
vam com o transito das Cartas de Leis. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, c en
carregado interinamente da Repartição dos da Justiça, 
o tenha assim entendido, e f:~ça executar con~ os des
pachos necessarios. Pala cio <lo Rio de Janeiro, em 
vinte e tres <le Junho de mil oitocentos trinta c tres, 
decimo segundo da lr.dependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SrLYA. 
JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃO BRAULIO l\lcNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO- DE 27 DE JU:'i'HO DE :1.833. 

Determina que todas as Leis e Resolu<:ões sejam numeradas 
na occasião de tramitarem na Cbanecllaria do Imperio. 

Causando considcravcl embaraço nas busc:Js c citações 
a pluralidade de Leis, e Resoluções de uma mesma data, 
tDrnando-se além disso diflicultoso o conhecimento das 
lacunas, que possam haver nas Collccções, e convindo, 
para evitar estes inconvenientes, que cada uma dellas 
seja notada com um signal proprio, que a distinga 
de todas as outras, c ao mesmo tempo indique o lugar, 
que entre ellas lhe compete, segundo a ordem de suas 
datas: a Regencia, em Nome do Imperador, Ha por 
bem,, que todas as Leis e Resoluções, na occasião de 
t~ansltarem na Chanccllar.~do Impcrio, sejam d'ora em 
dla,ntc nu~eradas no meio da margem superior da pri
meira pagm<l, c se escreva por baixo do numero o 
anno em que são promulgadas; comrçanclo-se em cada 
anno uma nora numcr~10ão, c clcrcnclo a progressão cios 
numero:' acompanhar a ordf'm da' dala~. 
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AnreTíano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de E;tado dos Negocios do lmperio, e encar· 
regado interinamente da R<~partição dos da Justiça, o 
tenha assim entendido, c faça e . ..:ccutar com os des
Jlachos nrccssarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte 
c sete de Junho de mil oitocentos trinta e tres, deeimo 
segundo da lmlcprndenda c do Impcrio. 

FnANCisr.o DE Lna E SILVA. 

JosÉ DA CosTA C.\H\'ALIIO. 

JoAo Rnusuo .Muxiz. 

Aurclia11o de Son;;a c Olicl'ira Coutinho. 

DECRETO- IJE 28 DI~ IU:"IIO DE 1833. 

Crê:l uma cadeira tlc primeiras ldr:~s na frf';::nct.ia d!l Campo 
Grande, do lllllllicipio da Corte. 

SrnJo nrccssaria a ct·ração de uma cadeira de pri
meiras letras na frcguezi::t de Campo GrarHie, perten
cente ao município desta capital, A HegPneia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por IJCm, na 
conformidatle da C:irla de Lri tlc Hi <k Outuuro de 1827, 
Crcar a referida cadeira, com o ordenado annual de 
3001)000. 

Anrrliano rlc Souza e OlivPira Coutinho, Ministro 
c Secrctar·io li<' Estado tios N<•got:ios do Irnperio, as~im 
o tenha cntenditlo, e faça executar com os tlcspachos 
necessarios. Palacio do Rio dr, Janeiro, em vinte e oito 
de Junho dt) mil oi toccntos trinta e tres, dccimo se
gundo da lndcpcndencia c do Impcrio. 

FIIA'iChCO DE Luu E SILYA • 

.Josi<: !IA CosTA CAnY.\LIIO. 
Jo:\o DuA UL!O 1\lo:-;Iz. 

Aurrfiano dr Sou:tt r 0/irrira Coutinfto. 
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DECI\ETO-l!E ~ IIF: JtLIIO DE 18:13. 

Dá regulamento á Inspctção de Sallllc l'uhlica do Jlorto do 
1\io de JanPiro. 

Ten1lo a expi'rienri~ mostr:~do IJUP o He0ulamruto da 
Insprcção da Saude PuiJlira do llorto dl'~la Cidade, man
dado exrcutar por Decreto de 17 tk Janeiro de 1~2\1, 
não salisf<1z aos seus Iins, princip:llmentc nas actuae" 
circumstaneias, em que a preseJlÇa tla ellolcra-mcrbus 
em varios paizes de successiva coJmnunic;H;:io nwr
rantil com esta praça torna indispensan~l a maior Yi
gilancia, e as mais promptas providencias, para serem 
logo desembaraçadas as cmiJarrações isentas dt• suspeita, 
como os interesses rommerciaes rrdanwm, e retid;~s a.~ 
que deverem fazl'f qtwrentena, como a ronsPrYação 
lia S3tHlc pniJlica cxije; com o que n;io Si' ronlpadt•cc 
a pratica de exi.stirem os seus empregados sempre ll:t 
cidade, e tlcrramados em tlislancias, IJHC impo~sihi
litam a sua immediata nunião; t' ronvimlo Jll'lJ\ itlen· 
ciar sobre a rcg-nlaridade, c bom tle~~:mpenl!o de lão 
importante Si'l'Yi1;o, sem comtudo au.~llli'Ittar a sna des
peza: A Hegt•nr,ia. em Nome do Imperador, Ha por bem 
Mandar que se o!Jscrrc, nesta ddadc súmt•n tt•, o re
gulamento, que com este baixa assi.!!nado por Aure
liano de Souza e OliHira Coulinlto, Mini,;tro r Sel'rc
tarJO tlc Estado dos Nt·gocios tlo lrnperio; tirando nl'lia 
sem cn·eilo o que ~c mamlon 1'\.t'rlllar pt•ln ril:ido D1·

rreto. O mesmo Ministro c Scen·tario de E.;taLio o lt)
Hha assim entendido, e faça executar com os despal'l1os 
neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro, em nove t.le 
Julho de mil oitoccnto~ trinta n t rc;;, der imo ~t'"ll!ldo 
da Indepcndencia e do Impr•rio. "' 

FnA:'IGisr.o nr. LDu E Su.n. 
JosÉ llA co~ T.\ C.\UI'.-\Ll!O. 
Jo1o Bnll'r.·o )lo:"IZ. 

Aureliano de Sou:a r Olirl'ira Cu11t i11lio. 
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Begulamenlo da In pt~ccão de Santlc Publica do port6 
do llio de Janeiro. 

DOS E~IPREG.'.DOS NESTA l~SPECÇ\0. 

Art. Lo A Inspccção de S:mdc PniJlic:l llo porto desta 
Côrte, cncarregJda pelo art. I. o tb Lei dn 30 de Ago3lo 
tle 1828, ao lllm. Sen:-~do da C:un:tra desta cidade, c ue
pois da sua cxtincç5o á Camara Munieípal ua mesma, 
será llcscmpelllwda por uma ro1nmissão composta uo 
Provedor da Sauuo, de dous Prol'essorc.c; de S:wuc, tlous 
Interpretes, um Agente c tlons ütDnlJ.c; de numero. 

Art. 2. o O Provedor da S:wde será nomeado pela C 14 

mara Municipal <l'cntrc os seus Vcreatlorcs. E' o chefe 
dc.;;ta commissão ao qual tollos os membros de fjllC clla 
se compõe, ficam snuordinailos: a clle compct.c expedir 
to(las as ordens, providencias, c comrnunicaçõcs que a 
economia allministrativa, c regularillaJe do serviço da 
mesma com missão exigir. 

At't. 3. o 0."' Professore:; de S:mde sr,rJo 1\ledicos, ou 
Cirurgiões approvatlos em mcdicin:-~. Os Interpretes 
senTo vcrs:-~1los nos idiomas ingl1~z, c franccz, c em ou
tros, podendo ser; e tanto este~, como tmlos os mais 
empregado') na mesma InspPcção, ser;l:o propostos pela 
Camara Municipal c npprovados pelo Governo. 

Art. 4. u C:Hla um dos Professores de S:wdc vencerá a 
gratificação lln 720,)000; um lntcrprt'lc HOOBOOO; o 
A.c.renle uma di:tria dt• t8:!HO~ I' os duus (iuanlas de 
800 réis cada um. 

Art. Ü. 0 O Interprete das visitas da Polidn, crno ac
lualmentc serve do Int.t>rprcte da Sawle, continuará no 
serviço em qno se acha, Ycnccndo a gratificação de 
21:~000 mcnsaes, m:1t'Cada no art. ti." dn Decreto de 17 
tlc Janeiro tln 1t-s2U. 

Art. H. o O serviço da lnspccçJo da Sa ndc Puhlica fica 
tli villido em serviço de mar c serviço de terra. 

llO SERVII,:O DF. )IAH. 

Art. 7. o E-; te s~:rviço scrú desrrnpenhado por nma 
rommissão, composta <lc nm Proft~s'>or de S:1ude~ um 
l!lte!'prcle, c nm Gn.1rda de numero, quo serão soma~ 
;u!m,'ll!e de·;(Ji·ad,Js u~t forLdt:z~t ,[i_- Vi!II''}OirJllOJl. 
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r- Art. 8." O escalt.:r de registro tl.csla fortaleza servirá 
lltl mesmo tempo para as visitas da sauuc, c todo o ser" 
viço da ínspccção da mesma. · 

Art. U." O Professor de Samlc durante o seu <lcslaca
mento é o Dircctor das visitas, <JUe se nzcrcm a bonlo 
da!; cmiJarcaçõcs, que estiverem uo caso de serem visi
tadas. A cllc compct<~ deciuir se as cmiJarc,u;ões estão 
em cstauo de serem declaradas dcsímrJcdidas, ou em 
<Iuarentena. 

Art. 10. Ao Interprete incumb:\ alé:n d:ts oiJri~a<;õcs 
deste oJiido, larrar os termos das Yisitas que se fizerem 
aos uaYios, escrever os interro~atorios, c qtwe.;qncr 
outras diligencias, a r[ue por occasi:i.o da.s mc~uus Yi~itJs 
für ncccssario proc<·der. 

Art. H. O Interprete í'rnirú t:1mb,;m d,; ~ecrclarío 
do t!eslaeameuto semanal, I) 1~\[ll'dir;'t diariallH'lll:• o 
Guanla lle numero com a p:ll tíci[':lt;Jo :10 l'rtl\ ctlt•r Lhs 
emlxu·caçõcs entradas; e com a mcsttn coatL'Htlo o !lU
mero da trípolaçJo, Homcs Llo C:q11 tão, dos passageiro~, 
sexos, idnucs destes, naç:io a lfllt.: pertencem, c a quem 
vem consignado o navio, p:~ra ser enlregtiC ao Cltt:k 
de Policia. 

Art. 12. O Interprete logodepoís da visítad:tsallllc, 
procetlcrá ~~ visita da policia, olisenamlo em Luüo a 
pratica até agora seguida na formar;:Io dos termos, c o~ 
enviará diariamente á Secretaria da mcsnn. 

Art. :t:J. O Guarda de numero assistira a todas as 
visitas das embarcações; c~~ hora f! IH~ o ProYedor dcsi.c;

··uar, virú Lliarianwntc no t•sralnr da fortal<~za ate a 
rampa llo largo do Paço, c alti entrcg:~r~t ao Ag·ente da 
Inspecção as participações mcncion:11..1as no artigo ante
cedente. O mesmo praticar~t qwllldo oremTL~r qHa!qtwr 
uovidauc que exija prompta dcri~:lo; ~~ tpnndo qual
quer cml.Jarcação declarada em quarentena lTijtJisit:1r 
mau ti men los para bordo. 

DO SEII\'IÇO DE TEH::.\. 

Art. U. Este serviço sCÍ'á LlesL~llll'<'Hhado por uma 
commissão composta do Facult:ttivo, do lutt.:rprel<', Jo 
Guarda de numero, (jUe não estiverem deslac:1dos, c do 
Agente. 

Art. Hi. Designar-se-lia um local proprio f' t;ommotlu 
para a resiucneia dessa couJttlÍ~>Jo: desde as vil o !Juras 
da manhã á~ duas ,]:, l:1rde. 

- PAIITH u n 
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Ar!. 16. O Facnlta!ivo fple niio eslirer senintlo de 
Dircctor em destacamento, é ohrig:Jdo a comparecer 
todos os dins parn saber elas ordens elo Provedor, ou 
cntl'ar em algum seniço extraordinario, reclamado por 
circnmstanci<~s que tenll:un occorrirlo. 

Art. i7. O Interprete srnir:'r dr· Srrrrtario regis
trando todas as ordens, r''Cl'l~\cndn todo o cxpcdir•nte 
lia Inspccção, assim como tor!:1s :1s f'arlas ele saude que 
lhe forem exigidas. 

Art. 18. O Agente lt•m por nhrig~ç.;in entregar as 
participações ao Provedor, c ao Cllrfe de Polici:'; receber 
do Thcsouro a gratificação dos emprt•gaclos na Insprcçiio; 
fornccrr os navios em quarentrma dr• 1ouos os manti
mentos, que rCfJUisil.arem; cuidar na limpe7.a inlcrna 
da casa, e em todo o serviço cxlcnw tl:tlnspccçiio. 

Art. i!). O Guarda de nunwro st•rvir;', de Continuo 
da Secretaria, c tomará conta da rhan~ p:1ra a abrir, r, 
fechar, ás hor:1s marcadas no art. 1:1. 

DOS NAVIOS QUE DEYEM SEI\ V!SlT \ Dll~ F ll.\ FÚID!\ DE 

'FAZER A YTSIT.\. 

Art. 20. Proceder-se-lla ús Yi~ilJ" de sJude em toda 
c qualquer cmln reação mt•t'l'a nl i I, ou de guerra, nacio
nal, ou cstnngcir:-t, que rmlrar no porto 1lesta capital; 
para seconherer se vt\lll infcrlarlas tle molestias conta
giosas. 

Art. 2i. São ex<.:eptn:~llas destas Yi~if:1s as embarca
ções de menor porte, entretidas no commcreio ínterno, 
e da costa, assim sumacas, como !Jcrgan l ins. 

Art. 22. Nenhuma embarcaçilo, qnalquer que clla 
seja, póde atra~ar ás qnc Yicrem de fúra, sem que este
jam desembaraçadas pela saude. 

Art. 23. Todos os navios que entrarem nos termo;;; 
de serem YisibJLlos, serão obri.spllos peJa fortaleza tle 
registro a funde:1r no ancoradouro da Jurujuha, entre 
Santa Cruz c a Boa Viagem. 

Art. 2~. O navio do registro tla Inspecção de Saude 
obstará por todos os modos, até usando de força, que haja 
comrnuniração r.om qualquer embarcação vinda de fóra, 
que não tiver sirlo VIsitada; c mui principalmcntl3 com 
as declaradas em quarentena. 

Art. 25. A's embarcações, que .-icrem em dircítura, 
ou por es~ala dos portos, onde reine qualquer cspccie 
de contagio, q~ nrr!Pn~r:'l nma qtJ:ll'l'lltrn::~ dr~ .'eis dias: 
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igual quarentena soffrcrão os navio,; vindos de outros 
portos, que tiverem tido communica~;ão no mar com 
as sobreditas embarcações, e tJnalquer navio de corso. 

Art. 26. As quarentenas, que se mandam impôr á~ 
cmbarcaçües pelo simples facto tlc communicação com 
outras de suspeita, não lerão elfeilo quan•lo se provar 
que esta consistiu sômente em se falia rem dn parte a 
parte, sem lJUl~ houvesse ingTc3,;u tle pesso:1,;, nem in~ 
troducção de fazendas ou manliitlenlo,;. 

Art. 27. Quando se oiTerect~r su,;twila sobre alguma 
embarcação, rtue esteja fóra tios caso,; sobreditos, pas~ 
sará esta por uma tptarenkna tle lrt>,; tlias, para dentro 
rleste telllJJO se poderem fazer as averig·u:t•:õc.'> uect~.-;
sarias. 

Art. 28. As embarcações, tjlle e-;tivert·m na,; cir
cumstancias Lle passarem por ·•JLJal"l'lltena, receberão 
Guardas da saude a bordo, <JlW llUllt'a sn:to nwHos dt~ 
dous, em razão da grande vigilaitcia, fJUC tleye haver, 
para que, quando umtlormir, esteja o otrtro alerta, c de 
vigia. 

Art. 2!). Se1·ão emprt•c;atlos llt~.-;!t• SIT\ iço os Guardas 
tla Alfandega, qne s1; acharem dL'SOt'cupado . .;, para o qtll: 
<J Provedor ulliciarú :to Juiz da lllcsma, quL: os mandar;'t 
put· ~ts ordens tla Inspr~ct;ão de Saude; l'Sles Guarda~, 
cmquanto csliVPrem a hordo, Yei1L't'rão L)OOO diarios. 

Art. 30. (}.; Gu:~nlas, tpw entrarem e;a tal serviço, 
levarão comsigo a roupa tjue lht~s f•lr necc~saria para o 
tempo que se houver,~m de ronscl'\'ar a IJordo. Terão 
cuitlatlo d1: !JLW nJo ~aLt da etniJ tl'f':t<:lo pessoa alguma, 
nem fazellll:t~, roupas, n:stitlo,.;, :utiltt:w~ ttll oulra qual~ 
quer cousa; nem deixar~to t'lllrar pt•s<oas, ou cou:;as, 
que tenham de tornar a sahir; t:, nu raso tle t•ntrarcm, 
lhes olJsLtr;lo a .~altida att': qttt~ o ll:l\io ~eja tlcsem
pctlido. 

Art. 31. Logo que alguma t'tllh:tt·c:lljãtl lirar impe~ 
<lida pelos Olliciaes de saude, o Professor de ,:nutle lhe 
<Jrdenará que levante no mastro de prua uma bandeira 
amarella, que servirá de signal, para que o navio de 
guerra destinado a manter a policia de sautle deste porto, 
c a fortaleza que serve de registro, lt:nham perfeito co~ 
nhccimento tio estado tlo navio, c emiJaracem que outras 
embarcações commuui(IUem com elle. 

Art. 32. Immerlialamente tJUe o navio f(\r tleclaratlo 
tlesempctlido, e ti\er livre pratica, o l'rofcssor tlnsaude 
lhe mandará aniar a ltandcit·a :tlllal·,·lla d:t J•rúa. "'i'l'' 
ice a ~ua handcir:t na 111\p:t . 

. \r!. :):l, l_l,t:t!ldtl 'Jtlilt['l''l' •'IJJI•·I['i'\t;;\t• ltl't.'l' lu,c'l' 
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livre pratica, o Professor rlc saudc llln ordcnar[t f)UC ice 
a sua lnnrleira no mastro de prô:t, como signal de que 
não cstú imprrli<la. 

Art. :~1. O ProYcilor, conjunctamrnlc com os Pro
feEsorcs de sawlr, tomarão lorlas as mcrlidas nos caso~ 
c•xlraonlinarios, c imprevistos não mencionados IH'slr• 
Rcgulamrnto; c tanto que o tenham ctfcctuarlo, o Pro
Ycdor rhrtt parte em (}unara par:1 sf'l' approvado, ou 
rcprrsrnlartt pda Secretaria de Est:tdo dos Negor:ios tio 
lmprrio. 

Art. 3:.i. Todas as visitas principiarão por se fazr•rcm 
aos offir:iars dos navio~ :1s perguntas scguinlrs:- o 
nonw do navio, c do Commandante, r:apilãn ou i\lf~sfrc
:1 naç;lo a que perlr•ncc-de qn1• ]IOrfn Yem-sc fr•z 
:1lgnma csr:ala- se romrnllniron rr11ll alg;nns na rins, fa
'l.C'!Ido, ou rrrl'lJCudo vis i las-~~· IJaldcou dn sua cmbar
c:~ção, ou rccnlilcu de outras, fazendas, papeis, pessoas, 
:111im:tcs on onfraqn:tlqnf)rcons:l-cnm tj!l:Jnlrts pessoas 
1'artin, tjllanfas traz 1k tript~I:H:;to, t' qnaHla.s como pas
sageiros- :;c I lu• morreu al!!nt·m, c de qur molrslia.
E~te.s intcrrogalorios srí se rcduzir;to;t rscripto, fjUantlo 
tlr·llcs resultar fuHtlamcnlo sullieicn:c prtra o navio ser 
tlrclando impcdi1ln. 

Arl. 31i. A' Yísta do resnlladl) dos intcnoQ·atorios, 
c dos mais cx:lml's, que se julgarem llt'I'CssarioS, o navio 
~rrú rlccbrarlo immcdiatamcntn dn~r·mpetlido, ou em 
rpt:ll'í'lllr•n:~: r• <Ir; turlo se lavrarão o~ compctcnfl's 
tnmos, r·m su!Jst:~nci:L p1~las fonnt!las ~~·pnillll's: 

'l'í'I'JIIO rle riúlrr feilo r). /Jrn·do rlo nrtrin .... ,;,tpi/rlo F .... 
dl' l111('1fl) ..•• 

Aos .... lli:1s do mez de .... do anno de .... tanlos da 
Indcpcnrlcnci:l n do Jmpcrio, no porto drsL1 Côrfc, e 
muito leal c ltcroica Cid:~dc de S. SciJasti:lo do Rio de 
Janeiro, pelo l\li'dico ou Cirurgião F ... foi visitado o 
navio ... Capi lã o F ... de mção ... v indo do por to de .... ; 
~ por se :1clwr a su:~ gente, carga, f' mantimentos em 
f'~tado d11 ~:mdc, foi o mesmo na,·io declarado dNimpc
tlido. E para con.c;tar se manrlou lavrar este termo, em 
'JIIe assi,cmon o sobrcrlito Professor de saude, c o Com
mandante, .l\lcstrc ou C:1pi tão do Il:lYÍO, commign lntrr
prcfe c SPnrfario. qne o r·srrrYi I' assi,r~nei. 

Art. :17. (_)tl:lildn o ll<~Yio dl'\'1'1' !if'<ll' PIU l]ll:trl'nfcJI:J· 
o" 1'\r]'f• . .;.;:tr"t " li111IÍ\'I •11'·;1.1 ('l''"·i,JPtl<'Í1, diZPildfl. 
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s1~- ... n por se acltar, ;'t vi-;la dos inlcrrogalorios, c 
mais exames a (jUe se procc1leu, que o sobredito navio 
está infectado UI) molest.i;Js l'ont:tgiosas (nn que podem 
srr contagiosas, quando n:to f1lr di'CÍi\ido que o são), 
foi o mesmo navio declarado inroJtlllltmicavcl, c em 
fJU:trentPna por .... dias. 

Art. ::R. Si' não ltonn'r mo li>.' I i:1s a horLlo, c todavia 
se j11lgar prudPntc pôr o navio r·m qu:trrnlcna, no~ 
lrnnos dos arls. 2:; c 27, :~s,;im se L1l'Ú a dcclaraç:to, 
tlit:l~nrlo-sc ... c snpposto se :~chassr a su:~ gr•n!c, carga, 
I' m:llll.imrnlos em l1oa <lisposii:;io. se jnlg·o11 mr:c;;
s:lrio que o solircdilo 11avio Ji'(lli' em rJnar,•nlcna 11or 
...• dias, em ron.q·qucncia de rc.·mllar tio-; iniiTl'oga
lorios, que teve cummnnic:u::tu no mar l'itlll ll:J.Yio-, 
di~ suspril:l ..•. etc. 

A ri . :m. Estr·s prnassos serão 1'1'1111' LI ido., i mmed ia
lamente Jlf'lo Interprete d!'star:atlo ao flrov1~dnr d:1 S:JTHIP, 
quP os enviarú ~ Cam:1ra l\lnnit·ip:tl. f' dcllr~ se darão ús 
p:1rlrs inlt'l'cssada~ :1s ropia~ aulltt•nliras f!ITC 1wdirem, 
passaúns pelo lnlrrprrlr do :::cnit~O de terra, on pelo 
Sc1-rctarin 1\a Camar11 Municipal. 

Art. Ml. As gralif1raçõcs dos r•1nprrgatlos da lns
JWI't:.ão de Sa111lc Puhlir:1, r, ma i,; i11~spczas tln C\PI'dirntc, 
c t'xlraorrlin:.~rias, rrnc seja nt'crssario fazer por ocrasião 
rio seniço da JnspPcção de SaudP, serão p:1gas em I'Oll

formidaúc das orrlens cxislcnlcs pelo The.'OIII'O Na
cional, a r:argo do f[U:d se :11'11:1 :1 :l!Ti'C::tdar:ão rk 
H,~200, IJIIe s0 prrcchc p11r c:11l:t nm do~ nados vi
si l:11lns. 

Art. TJ.l. Os t•mollllllf~nlo,; l't'l'l't'l•itln-; :Jli·. :tgora pt'la.' 
cnrtas de s:111de conlinn:un a prrc1'11cr-s:~: devendo os 
HOO rs. do ScrrPI:It·io, r os 't011 rs. 1lo l'f'.!!Íslro rl:1s 
llli'Slllas r:trfas, Si'!' ignalnwnli' diYidido.' pi·los dou~ 
lnli'l'prcl cs. 

Art. 1-2. A dt•spez:~ rom :1s :-'T:llilic:ll:;iics do.; empn'
gndos c as mais rrnc se fizerem com esta lnspi·rção, 
nnnca excederão :'t quantia designada para rll:l na Lei 
do Orr:anwnto: rlevPn<lo o Provedn1· l'lll rasos e\traor
dinari"os rlar p:Írte á HcJlarl.ição dos Ncgor,io:; du llll)ll'l'in, 
par:1 se providenriar como f(n· nccc.c:.~ario. 

Palario do Hio de .Janeiro, em !1 1\1' Julho di· Jf;:J::J. 

A1u·,·tirmo d,• Sou :11 ,. 0/irl'im Co11fi11 !to. 
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DECRETO-DE ·11 DE JULHO DE 1833. 

Drdena que os dous Contínuos da Relação do Rio de Janeiro 
sirvam em todos os dias das sessões. 

Tendo a experiencia mostrado que da disposição do 
art. 78 do Regulamento das Relações, mandado observar 
pelo Decreto de 3 de Janeiro deste anno, tem resultado 
inconvenientes ao serviço publico: A Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem que,· 
d'ora em diante os dous Contínuos do expediente da 
Relação desta cidade sirvam em todos os dias das sessões 
della, e' não por semanas, como no citado artigo se men
ciona. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, e encar
regado interinamente dos da Justiça, o tenha assim en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 
onze de Julho de mil oitocentos trinta e tres, decimo 
segundo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LDIA E SlLVA. 
JosE' D.\ COSTA CARVALHO. 
Joio BRAULIO Mol'az. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO-DE Hi DE JULHO DE 1833. 

~Iarca os objeclos de que cada um dos marinheiros de qual
quer classe dos navios da Armada deverá estar sempre pro
vido. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Attendendo á importancia do disposto no 
art. 53 do cap. 1. 0 do regimento provisional, e Que
rendo conciliar essa di:::.posição com os in ter esses ch 
Fazenda Publica, e das equipagens dos navios da Armada 
Nacional, Decreta: 

Art. 1. o Cada um Llos marinheiros, de qual<ruer 
classe que ~l'ja tios navios cUlllado::, deverite~Lar sempre 
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provillo dos ohjeclo~ seguintes: Ires ralças, Ires ca
mi3as, c nm honcl, que comporão o seu saco tlc bordo; 
c narpwlla emlnrcaç:lo, em que houvcJ· o ncccss:~riD 
csp;~ço, terá cada marínhriro um:1. mac:1. c um rolcli:lo. 
Além clcsli'S ohjcctos lera cada marinheiro um sa1·o 
para gu;~nl:H o seu fardamento. 

Art. 2." Uma vez pelo menos rm rada scmann, r em 
todas as outras occ1siíics rpw se j1llu:ar coB\'i~llirntl', 
procederão os Ollici:ll's lnspcclorrs, d,•signados no art. ti'i 
do c:1p. L" do reg-imento vrovi:;ion:il. ú n•vista do., ob
jrcto;; llrsignados no aríio;o antPc;•d,•ntP, c fazPndo lllll:t 
relação das peças que aeh:tt' a c:-~d:1 um do.-; m:lrinlll'iro,;, 
aprcscntal-a-lta ao Commandanll\ do n:tviu, o qual or
di'll::lr:'l ao Commiss::~rio IJlH', na fúrllla do I'St)·lo, for
ncp a cada marinheiro ::~s peças que lhe fallarl'lll. 

Art. 3." Qu:mdo por l'sta' rnislas se reconlll'ça cpw 
a fall::~ 1le l::lPS ]Je1;as é lleYida {t JH\glic:,•ncia, ou ú l'rautlc 
do~ marinheiros, a quem elevem sPr l'onlcl·idas, o Com
mandante os f::~r{t castigar na fúrma dos artigos de 
gnena. 

Art. ~-o Ca1b navio arm:~tlo l't'l'l'l!i'l':'t dos armazens 
elo a!1noxarifat!o uma provis:lo do~ uhject0:; ncccssarios 
para os fornecimentos designados 110 art. 1.", ::1 qual 
provisãO sera Calculada solire O COIIS!llllO ]'l'I'SUlllitlo do 
navio, ten1lo-se em Yisla a nalurez:t, c duração da 
commissão em que fôr clle empregado: c qua!lllo s,• 
reconhrç:t que alguns dos ditos oiJjcr:tos pnclcm com 
mais vantagt•m ser f1•itns pelos m'~'lll'h m·1rinheiro<, 
furnrcl'!'-sc-hão os malPri:H's jnr:J f'!l''' lll'f'l'.''arios. 

Art.. ti. 0 Toda., a,; vez''' que,,, t'onteCt'l' a qu:dquer 
marinheiro aJg·nllla, on alg-umas das lll',::Js di·signad:Js 
no al'l. L", far-sc-lltc-l!a a t:Oil1J!I'Ientl~ r:trga, pela 
fónna, que ora se pratica nn liHo do;; SilCt:orros, 1: 
este assentamento scr{t assig-n::~do Jll'!n marinheiro, e 
rubricado pelo Officia I 1le det a I h e. 

Art. 0. 0 No ajustamento de contas de c::ula mari
nheiro só se lançarão em debito os objecto.s, crue pela 
maneira marcada no artigo anteccdt'nte lhe estiverem 
carregados nos soccorros. 

Art. 7. o A nenhum dos marinheiros ~<' fornecerá 
objcc to algum dos designados no art. i. o, se clle não 
tiver um mez ao menos, de serviço a bordo do navio, 
em que se aehar. Exccpt.na-sc port'·m o caso, em que 
sPndo o marinlH'iro n•ernt:-u\o, ''steja de tal sorte falto 
da pt·Pcisa roupa, qne seja ,\e m·ces,;ic!:J,Je furnn,·er
se-lhc algumas peças de fanl:unento. 

Art. H." Toda.; a,; \ci'ZCS 1(111' Si' liZ<'I' ]13C"~Illll'lltO ,'1 
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de Senadores e Deputados; pela necessidade, que uns 
têm de emprehenrlerom, com risco de vida, trabalho
sas viagens por costa uc mar desabrigada, e brava; e 
outros· o transito por terra, cortado de rios, q11e lhe 
servem de obstaculo, e pelos circuitos e rodeios tri
plicadam:mte mais longos; resolt~ndo de todas estas 
difficultlades não se prerncher jámais exactamente a 
representação daquella l\lonicipalidade no respectivo 
collegio eleitoral: H,l por bem, por tão ponderosos mo
tivos, Ordenar que a dita villa de Paraty, desligan
do-se do collegio eleitoral da villa de Angra dos Heis 
fla Ilha Grande, seja Clb~ç?. de districto do seu res
Jlectivo município para o fim das mencionadas elei
ções; ficando nesta parte alterado o artigo segundo do 
Decreto de oito de Janeiro do corrente anno. 

Aureliano rle Souza e Oliveira C::JUtinho, l\Iinisb·o 
f' Secretario de Est;Ado dos Ncp;ocios elo Imperio, assim 
o tenha cntendiJo, e L1ça exccatar com os despachos 
neccssarios. PalaciQ do Rio de J:meiro, em dezasete 
de Jnlho de mil oitocentos trinta c tres, dccimo segundo 
da Indepcndencia e do Imp2rio. 

FRA'\Ci~co DE Lnu E SILYA. 
JoÃo B:~AüLto · llÍJ:\JZ. 

Aureliano c c Sou: a e Qlirefm C'Jutin Tw. 

DECRETO -DE 18 DE J:.:i.:IO DS 18:33. 

A Regenri1, rm .1\onv: dn In;vr:1dor o Senhor D. 
Pedro li, H1 por b.;m C:e:r na Yilla cl:'Y:li<'Dç:l 
uma legião compo:::ta do;: corpoo; elas Guard;ls Narinnars 
d'' infantaria e C,lVJllt<·ia da m:;sma Yilia; e dos das 
Yi !las de Vassouras e Pa;·alJyln. 

Aureliano de Scuza e OliYeira Cnnl hbo, l\iinistro e SP
eretariodeEstado do;;l\cgocicsdo lmíJerio, e encarregado 
intcrin~rnente do~ d:J Justi:;a, o tenha assim entendido 

-UR!E I!. H 
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r] e Sen:1dnr,•s e D<'Pll t:Jrl 1s; pel:l nrrr.ssitladr, que uns 
têm de ('illpr;·Jwnd~:n·:n, rom ri,:rn do rida, trnhalho
~a;; Yíagens por r,:y;fa de lli~r :1 .. s:J1,ric;ada, r. brava; e 
outros· o transito por II'IT~, roí·l::d:J d:• ri,Js, q•1c lhi) 
servem r],• oh<L:r:Jio. r· ]"'lo:; ri :·~·;:i I"' I' r<"lr.in' tri
plic;~rlam.·Jlln lll'lÍ'i I,JIJ'~''S: !'I'SJ:II 'll h i];• l1••la . .; <':il~o: 
dif1ir.uldadt•s IJ:in sp Jii'l' ":rh:•J· J 1111•'' <'\:1•·i.11:!enl1~ a 
J'l'jll'l~<;l~lll:ii::iíl ll:ifJill'll.\ J\lilllÍ•'iJI')id i<JI' J!ll l'<"jl·'l'liYII 
roll1·gio eki (IJJ':i!: ll1 P'l!' 11:'··!. 1 ''" 1 ·i:, J''lil·l, ro.,IL" lllo
tivos, Ord:•:1.1:· qn:· a dita vil! 1 <11· J',JJ':Ii\, dr·:li~:~~n
do-sP (],, r.olli''.!lll l')·i\nl"d d:, 1 :!l1 d · \;J,•J:\ do:: !;,•i, 
11:! f/lia (;i':J:l !:·, '''.ÍJ cil1 '':' d.: ,;i<l:·:· ín 111 ,;,·11 1'1'~
J'ri'tivn mnni ·ipi:J p:11':1 11 lim d h III:'II''ÍI'il:J I:J.; 1·1Pi
ri'i1'.': fir:I!Jdl! lll' !:1 ]l''l'il' ;i](I·J"::i•: • .•Jii··n S"'r:,ndn dn 
]);;cr;'(O dt• c,i!n ,:" '.!:n:·íro dn ,·.,:T; llli· "'l:JU. 

Aill'l'ii:tllli di' :· .. ,n.·l ,. ~~ :,, '"'C rJI:n:"'· ~.lini,lro 
,~ ~~.·~·,·t~!.'tr·i:> .:1 1·: !, (' '!11 I t·:~'~ :!..,.~JIIJ 
o fi'lllJ;I r:tt: n l i' f.(·\ {1'·.: ,! ,.,1~:) ()·: ,;:'·J~'i(_'hfl~ 
JH'c;~~~ari:h. F:; i·,·;:) ;;,_~ ·~~~:) ~··!· 1 ·:i il. ·j: 1\.·zJ.:.:·lo 
dP .TtJIIl.~ d1~ ;::il ,,; i 1 r.·n ;I,; r ri;: ':, . d.·.·il!Jo :'l'?lilld•l 
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e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro, em dezoito de 
Julho de mil oitocentos trinta e tres, decimo scguntlo da 
IndepenJencia e do im perio. 

FRANCISCO DE LmA E SrLLL 
JoÃo Ba.\ u.w }lo:uz. 

Anreliano de Sou~a e Oltreira Coutinho. 

DF.CRETO -DE 18 DE JULHO DE 1.833. 

Ordena que ôS corpos das Guardas 7'aciona~s ela> villas da 
Ilha Grande c Paraty formem uma legião.· 

A Regencia, em Nome do Im;•,~radnr o Senhor p. 
Pedro H, Ha por bem qn~' M corpos das Guard2s Na
cionaes das villas da lll1a Gr;;nde e Paraty, formem 
uma legião. 

Aureliano de ~ouza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocio~ do Jmperio, e enc:Jr
;·egado interinamente dos da Justiça, o tenhA assim 
entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em dezoito de· Julho de mil oitocentos trinta e tres, 
decimo segundo da Independencia e do hnperio. 

FRANr.Içco DE Lnu E SJLYL 

Jo.X.o BR \ULJO ;\Jo:-<Iz. 

Aureliano de Sou:: a r Oliue.·1·a C.Jutinho. 

C~RT.\ HIPERIAL- DS 20 DE JCUIO DE 1833. 

Concede a Henri1ne .losé rle :\[ctlr.ir'1' C:3hmbrr,;ro Góes o 
privil·~gio exclusivo, por !lez :1nnos. de "ma ma<.:lli :a de sua 
invenção para fazer navcpt· qualquer e:n'Jarcaçi>.o, ainJa sem 
vento, ou sendo elle contrario. 

A Regencia, em No me do Imperador o Senhor D. Per-Jro 
JI, Faz saber aos que esta carta Yirem qtw. Attenclrndo 
ao que lhe representou Henrique José de Medeiros Ca-
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lumbrciro G6cs, clrpois de ter satisfeito o que d-eter
min~ a C.1rta de Lc; de S:S de Agosto de .:1.830: Ha por. 
bem, Tendo ouvido o Procurador da Coróa, Soberania e 
Fazenda Nacional, Conceder ao sobredito Henrique José 
de .Medeiros Calumbreiro Góes, pelo tem ):lu de dez annos, 
a propriedade, e o uso exclusivo de uma machina de 
fau~r navegar qu~lquer embarcação, ainda que seja sem 
Yento, ou que este seja contrario, da qual machina é in
ventor; f:canclo no gozo das garantias, e suJeito ás clau
sulas e condições expressadas na mesma lei. E para 
firmeza de tudo 0 que diw é lhe mandou dar esta carta, 
assignada pela mesma Regencia e sel!aua com o sello das 
armas do Imperio. 

Dada no Palacio do Rio ele Janeiro, aos vinte dias do 
mez de Julho de mil oitocentos trinta c tres, dccimo 
segundo da Indcpcndencia e elo Imperio. 

F!L\7\'crsco DE LnrA li: SILYA. 

Jolo BBI:Líü Thloxrz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Carta pela qual Vossa Magestade Imperial Ha por bem 
concedet·, pelo tempo de dez amws, a Henrique José de 
~Medeiros Calitmbreiro Góes a propriedade e o uso exclusivo 
de uma machina de fazer navegar qualquer embarcação, 
ainda que seja sem vento, 011 que este seja contrario, de que 
é inventor, como nella se declara. 

Para Vossa Mageslade Imp~rial Ver. 

Joaquim José Lo1~cs a fez. 

DECRETO- l.JE 22 DE JULHO DE 1833. 

Crêa escolas de primeiras letras no município de Nova Fri· 
lmrgo, da Pr·ovinsía do Rio de Janeiro. 

Fazendo-se necessaria a creacão de duas escolas de 
primeiras letras pelo methodo cte"Pnsinoindividual, uma 
no districto do Rw Preto, c outra no de S. José, per
tencentes. ao municipie da Villa dG Nova Friburgo: 
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A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem, na 
conformidade da Carta de Lei lie 1.5 de 0:1tubro de 1827, 
Crear as referidas escolas com o ordenado de 200,)000 
3nnuaes. 

Aureliano de Souzn e OI:veira CoEtinho, ::\Iinistro e 
Secretario de Estac:o dos Nt:gocios (~O I;:;perio, assim o 
tenha entenc!ico, 2 f:t;<' ex.:'et<ta:· t:f.lm os Jespachos ne
cessarios. Palacio do Ri<; de Lneiro, em vin:e e tlous de 
Julho de mil oitocrntos trinta e tres, decimo segundo 
da lndependencia e do Imperio. 

Fl'l.A:\'CJSCO DE LIMA E SlLYA. 
JOÃO B;~ELIO ~ÍONIZ. 

Aure!iano de Sou.::a e Olit·eira Co11tin1w. 

DECRETO- DE 2~ ele JHHO DE 1833. 

Altera. a disposição do art. 3. 0 do Decreto de 13 rle :'íov:-;mbro 
de 1832, r;ue marca a maneil'a por que serão inst:~:bdas as Ca
ruaras Municipaes das ~illas novamente cre<.das. 

Tendo a experiencia mostrado que nem sempre póde 
ter prompto e exacto cump;·i'11enlo o art. 3." do Dccre to 
de treze de Ko·çembro de mi! oitocentus trinta e do:.1s, 
sobre a instaEacão das f:a:iJaras :!a;; villas nov:1mcnte 
creadao., f!U~:ndÓ or~}rr.a q!lc o P .. esiu<>nle da Cc~mara 
i.lunicipal comp,:reça cc;:n o ~cc:·ct::rio d:1 :nesma no 
lugilr da nova ~:illa, ~~<J:·a ~:2b·ir jrr:·a:::Je:;lo A uar posse 
aos 'rereaào!·es; -~·isto sere~n. rnu::.;L~ vezes :JS YilL~~ <!Ssaz 
distantes urnas àe O!:tras, c ;'ito S<~r posS:vet ao Presi
dente e Secretario, c:n l'az':o t!e seus cc;rgos, e incom
~odos pess?Ges, cm:.)~·d::e;.:J,c:r. lo'1g-:\' jC>rn:1~!as para. sa
tlsfazt;re;.n aqJel!a fc:·ala;:u:J~'3: A R:·genc;c,, em Nome 
do Imperado~·. lleYo,c:·2n:~o n:'S~3 pê!rle o :lrt. 3." do 
menciO:lcido Decrelo, .Ha por b:;m O:·<;enar, que, logo 
que o Conselho Administrativo de qudquer Província 
reconhecer excessiva a distanci:.1 da villa novamente 
creada, fará que o Presidente tlel!a expeça as ordens 
necessarias para que o Vereador mais votado para a 
nova vil!a, qu2 tem de servir de Presidente da nova 
Camara, preste juramento por seu procuador na Camara 
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Municipal do respectivo termo; c que este, convocando 
os m:1is Vereadores, ;i1cs t.Lli:';l o juramento, e installe 
a Camara na f:;rffi:l detcrmir;aJJ. 

Aureliano de Souza e Otiveira Coutinho. Ministro e 
Secretario dJ E,;tado dos Negocias elo Im.perio, assim 
o tenha entendido e faç:J. cxe::c;t:lr. Pabc:o doP,io ele 
Janeiro, em vinte c dous de Julho ele mil oitocentos 
trinta e tres, decimo segunuu da Independencia e do 
Imperio. 

Fr..'.:\C!SCO DE L!'L\;;: S!LL\. 

Julo BHALL!u ~\lv'íiZ. 

Aureliano de Souza e Oiiceira Continh:J. 

CARTA DIPE!.H:\.L- DE 3 DE AGOSTO DE 1833. 

Cosccde a Gi:lcomo Al?'si, e ~l:noel Peman :·rivil:)gio excln
sivo por 15 anno,; yara o co:n::1~rciu ue gdu nu Imperio. 

A Regencia, em :\'ome do Imrwrador o Senhor D. 
Pedro li, Faz sab2r ao.; (jUC e~ta Carla virem que, 
Attendendo ao que lllc repre>enU\i'a'n Giacomo Alessi, 
e l\Ianoel Peman sobre o priYllegio, de que necessitam, 
para o commercio extl:I~i~-o elo gelo neste Imperio, 
Ha por bem, Tendo ouvido o Prncuratlor Ja Corôa 
Seberania, e Fazenda :\dcion~!, Conceder aos refe
ridos G'iacomo Alessi, e l\hno:~l Pc:mn, por tempo de 
:1.5 annos, o pririlegio exclLJsiYo que r,•querem, para 
o dito commercio; fican(lo no gozo da.;; garanti~s, e 
sujeitos ás clausulas, e condições expressadas na Lei 
de 28 de Agoslo cie 1830. E para flrmrz:1 de tudo que 
dito é lhe mandou dar est~ Cõtrtn. assignnda pela mesma 
Regencia, e sellada c um o se !lu da~ armas do Imperio. 

Dada noPalacio do Rio de JJneiro, aos tres dias do 
mez de Agosto de mil oitot:entos trinta e trcs, decimo 
segundo da independcncia e do Imperio. 

Fn.>.:xcrsco DE Lnu E S1LV.L 
JoÃo Bl\AULIO MoNrz. 

A.!treliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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Carta pela qual Voss.~ J11age.çtade Imperial lia por bem 
Concedet a Giacomo Aiesú, e Manoel Jleman, pelo tempo 
de 15 annos, priviiegio exciu.çiro para o c01mnercio do gelo 
neste Imperio como acinw se declara. 

Para Yos'a l\hgest;cde Imperial Ycr. 

J:n:ruim Jose L01)('" a fez. 

DECRETO -DE ;) DE AGOSTO DE 1833. 

E!()Y::t a 7i>OH003 anuuae' o orden:do !los )!cstres da Farnilia 
Imperial, e suppl'iHlc a dcsreza com a sua couducção. 

Consignando a Lei de 2~ de Outubro de :!.832, no§ 
3. 0 do art. 4. 0 a quantia de 10:384,50~0, para o or
denado do Tutor, Mestres, e despcz1s do ensi:1o de 
Sua Magestade Imperi:-~1, c Sllas Augu~tas Irmãs; c 
perceben:!o os seis :l\Iestres actuaes, por um Aviso, a 
gratificação de 400;)000, em rrua n to a Assembléa Geral não 
lhes fixa o ordenado, pagando porém a nação as diarias 
de scges, em que vão ao Paç:o Imperial, o que além 
de complicar a escripturação nesta p:1rte na respectiva 
Secretaria de Estado, é menos vantajoso aos referidos 
1\'lestres, e póde tornar-se mais oneroso á Fazenda Pu
blica: A Regencia, em Nome do Imperador, Desejando 
providenciar a estfl respeito de modo que se combine a 
economia da Fazenda Nacional com a decente sub
sistencia déls mencionados Mestres, Ha por bem, em
quanto a Assembléa Geral não fixa por Lei os seus 
ordenados, que os seis que actualmente servem, per
cebam a gratificação de 7506000 annuaes, ficando porém 
a Fazenda Publica exonerada de pagar a conducção de 
seges para irem ao Paço. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, l\Iinistro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os despachos ne
cessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de Agosto 
de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo da 
Indcpendencia e do Imperio. · 

FRANCISCO DE LBIA E SILVA. 
JoÃo BRAULlO :MoNIZ. 

A-ureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECRETO- DE 5 DE A(.,O:iTO DE 1833. 

Declara que as diversas ResoltH:ões indic:Hlas. no mesmo, foram 
tomadas sobre pro;10stas dos Conselhus das Provi!lcias da 
Bahia, S. Pedro e Minas Geraes. 

A Re!!t:ncia, em .:.--orne do Imperador. o Senhor D. 
P.:dro li, Ha por bem Declarar que foi tomada sobre 
proposta do Conselho Geral <.la Província da Bahia a 
Resolução da Assernbléa Geral Legislativa, ordenando 
a construcção de um pharol no morro de S. Paulo, man
dada executar pelo Decreto de 11 de Julh~ do anno 
proximo passado ; sobre outra do Conselho Geral da Pro
víncia do Rio Grande do Sul a Resolução da mrsma 
AssrntlJ~·~..:, <:l.c:!!c.•·.,nrln livre a pac""gem llu I\iv Gt·ondc 
pilra a povoação de S.· Jose do :\orle, mandada exe
cutar por DGcreto de H de A!:ío.;to do referido anuo; 
e sobre outra do Conselho Geral da Província de Minas 
Ger<Jes a Hl~so! ução da mesma Assembléa, abolindo a 
Junta Diarn:~ntina daquella Pro\'incia, mandada exe-

. cu tar por Decreto de 25 de Outubro do dito anno. 
Candido José de Araujo Vianna.,· do. Conselho do 

mesmo Au0:usto Senhor, l\I[nistro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Faze!'lcla, e Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, o tenha =assim en
tendido, e faça publicar, para que os mencionadus de
cretos não contiiJUe:n a circular como leis geraes. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em cinco de Agosto de mil 
oitocentos t~inta e tres, dccimo segundo da Indepen
dencia e do J m pcrio. 

Fn..\'\crs::;o ns Lnl.\ E SrLYA. 
Jo.\o B:l.\CLlO .Mo:-;Jz. 

-Candido José de Araujo ViannJ. 

DECRETO -DE 6 DE AGOSFO DE i833. 

Determina que os corpos ela' GJardas Xacionacs da ciJajc de 
Cabo Frio formem uma legião. 

A Regencia, em Nome do Impm·ador o Senhor D. 
Pedro ll, Ha por l.Jem que os ·corpos das Guardas Na
cionaes da cidade de Cabo Frio: formem uma legião. 
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Aureli~no de Souza e OliYeira Coutinho, .Ministro 
e Secretario de Est:1do dos Negocias do Imnerio, c encar
regado iutcrinJmeíde dos dá Justiça, o· tenha assim 
entendido e faça executar. Pal:~cio do Rio de Janeiro, 
em seis de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo 
segundo da Independencia e do Imperio. 

• 

FR.\NClSCO DE Llli!A E SILVA. 
JoÃo BRAUL:o Mo:-~Iz. 

Aureliano à c Sou:c c C/iccira Cor; f i?:l:a 

--
:CECi\:ETÜ-DE i2 f:E AGOSTO DE 18:33. 

Declara que a nesclução <le :13 de Outuhro de 1831, sobre bens 
l•atrimouiaes, foi tomad:~ so!.Jre prOj.lOSia do Consell10 da Pro· 
Yincia de Pt!rna.mbueo. 

A Regencia. em Nome do Imperador. Ha por bem De
clarar que a Resolução da Assemh!éa Geral Legislativa, 
de trinta de Setembro de mil oitocentos trinta e um, 
sanccionada por Decreto de treze de Outubro do mesmo 
anno, sobre bens patrimoniaes dos Ho:;pit:1es da :Miscri
cordia, o Paraizo, da Província de Pernambuco, foi to
mada sobre llesolucão (lo Conselho Geral da mesma 
Província. " 

Aureliano dr Souza c Oli.-cira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Kegocios do Inwerio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Paiacio do Rio de 
Janeiro, em doze de Agosto de mil oitocentos trinta 
c tres, clccimo segundo da lndcpendencia e do Imperio. 

FnA?\crsco DE LmA E Srn~\. 
JoÃO flRAl:LIO J.lOl\JZ. 

Aureliano do Souza e Olireira Coutinho. 
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DECRETO- DE 12 DE Anosro DE tR33. 

Ddcnnina que o .luiz relator da Junta de Justiça l\lililat• de 
Pcrnamhuco possa chamar qualquer Escrivão para csrrc· 
H'r os recursos de revista tia' sPntcnr:as. 

A Re~rncia., Tomando em consi•lcração o que cxpôz 
o Presidente da Província de Pt•rnambueo sohre o 
grare p·C'juizo que resulta da falta de E'crivão que 
cscrcn os recursos de revista das sentent:as Jli'Oft>ri
das pela Junta de J•Jstiça l\lilitar daqudla Pro,·incia: 
Ha por bem, Pm Nomn do Impcratlor o Senhor D. 
Pedro H, que em laes circumstancia<:. o Juiz rclat·n· 
possa ch:~mar qualquer dos E-;rrivãcs da cidade do Re
cife, que serão obrigados a escrever os recursos soh 
pena de su~pensão de seus oflkios. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, l\linistro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, c 
encarrega!.lo interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Pal:~cio do Rio de Janeiro, 
em dozr de Agosto tln mil oiloeentos trinta c tres, 
decimo segundo da lndependcncia c do 1m per i o. 

FRANCISCO DE LE\IA E SILVA. 
JoÃo B•lAULIO 1\loNiz. 

A.lll'eliano de Sou:a c Olil'l'il'<t r:outinfw. 

DECRETO- DE 12 ])E ACOSTO DE 1833. 

Ortleua que os .Juizes de Di r(• i to sirvam de Auditores da Gente 
de guerra nar; suas respectil'as l'OIII:ll'Ca~. 

Tentlo sido extinctos pelo Codígo do Proecsso Cri
minal os lugares de Juizes de Fúra Sl'lll que se de
ela r asse a :J u toridade IJUP nas Prorincias os tleH'I'ia 
substituir nos de Auuilor da Gente de guerra que exer
eiam: A R··gencia, em Nome tio Imperador o Senhor 
D. Pedro H, Ila por hr•m que os .Juizrs dr~ Direito 

- P.\RTI\ 11. 15 
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sirvam de Auditorei' nas suas respectivas comarcas 
até que a Assembléa Geral dê soLre este objecto a pro
videncia legislativa que parecer conveniente. 

Aureliano do Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Neg-oeios do lmperio, e en
canegado interinamente dos da Justiça~ o tenha assim 
entendido c faça executar. Palaeio do Hio de .Janeiro., 
em doze de Agosto th\ mil oitocen to;; trinta e tre~~ 
decimo segundo da Iml~pendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DK LIMA E SiLVA. 
JOÃO BRAULIO l\{ONlZ. 

Aureliano de Sonza e Oliveira Coutinho. 

,CAB.TA IMPERIAL- DE Jl) llE AGOSTO m: u~;~a. 
: 

Concede a llelchiot· Correa da Camara o privilegio exclusivo, 
por to annos, pela invenção, 1le fazer audat· qualquer embar
cação de lote ordiuano, sem o emprego <le vapor, remos, ou 
velas. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro IT, Faz saber aos que esta C<n·ta virem qtw, 
Attendendo ao que lhe representou Belchior Corrêa 
da Camara, depois de ter satisfeito o que determina 
a Carta de Lei de 28 de Agosto de 1830, Ha por bem, 
Tendo ouvido o Procurador da Corda, Soberania r 
Fazenda Nacional, Conceder ao dito Belchior Corrt~a 
da Camara, pelo tempo de 10 annos, o privilegio ex
clusivo pela invenção de fa:ler andar qualquer em
barcação de onlinario lote com a mesma velocidade 
com que andam os barcos movidos pelo vapor, mas 
sem o emprego deste, w·m o de remos ou velas; fi
cando no gozo das garantias, e sujeito ás clausulas e 
condições expressadas Wl mesma lei. E por firmeza 
de tudo o que dito ó lhe mandou dar esta Carta, 
assignada pela mesma Regencia, e sellada com o scllo 
das armas do Imperio. 
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EXECUTIVO. 

Dada no Palacio do lHo de Janeiro aos dezaseis dias 
do mez ele Agosto· de mil oitocentos trinta e tres~ de
cimo segundo da lndependencia 0 do Imperio. 

FnANCisco DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BrrAULlü MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Carta pela qual Vossa Magestade lrnperiallfa por bem 
Conceder pelo tempo de lO annos a Belchior Corrêa da 
Camara privilegio e.JJclnsivo pela invenção de fazer andar 
,,ualqner embarcação de ordinaroio lote com a mesma ve
locidade com que andam o.~ [}(tl'Cos movidos pelo vapor, 
mas sem o emvrego der;te nnn o . .;; de rmnos~ ou 11çlas, 
como nella ~P dedam. 

Pat'a Yn~sa JLI;.testade lnqwrial Ver. 

Joaqnim .Jnsó l~oJw:-; a ft>z. 

DECRETO- DE 20 DE AGOSTO DE i833. 

Crca uma. companhia de artilharia de Guardas Xadonaes uo 
municipio da villa 1la Ilha Gt·ande. 

A HPgencia, rm Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por· bem, em conformictade do art. 47 
d:1 Carta de Lei de 18 de Agosto de 1831, Crear no 
município da villa da Ilha Grande uma companhia de 
artilharia de Guar·das Nacionae~, que s~rá organizada 
na fórma da lei, composta de praças escolhidas do 
h:ltalhão d3. mesma vil la, a que ficará addida. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario ele Estado do~ Negocias do lmperio, e en
carregado interinamente elos da .Justiça, o ltmha assim 
eu tendido e f;H;a executar. Palacio do lU o de Janeiro, 
em vinte de Agosto ele ntil oitocentos trinta c tres. 
tkcí mo segundo da IntleJH'ndeneia o do Imperio. 

FRANCISCO DE LL\IA. E SILVA . 

.JoÃo BRAULIO .MONlZ • 

..:1nrcliano de Snu:;n r, Olivcir'~ Continh11. 
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DECRETO- DE 20 DE AGOSTO DE 1833. 

Proro~a a sessão da Assembléa Gc1·al Legislativa até o dia 20 
de Setembro. 

A Regencia, Tendo em consideração a impossibili
dade de se concluir no pequeno espaço de tempo, que 
tem de decorrer até ao dia tres de Setembro futuro, 
tanto. a Lei do Orçamento, como a que deve melhorar 
o meiO circulante: Ha por bem, em Nome do Impe
rador, Prorogar até ao dia vinte do referido mez 
a presente sessão da Assembléa Geral Legisla ti v a. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar eom as 
participações necessarias. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte de Agosto ele mil oitocentos trinta e tres, 
dccimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LDH E StLVA. 
JoXo BRAULIO MoNtz. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO - DE 20 DE AGOSTO DE 1833. 

Altera o Decreto de 26 de 1\-Iarço deste' anuo que designou as 
varas em que derem servir os Tabclliiles e Escrivães da ci
dade do Rio de Janeiro. 

Tendo-se creado mais um lugar de Juiz de Direito 
do Cível nesta cidade, para mais prompto expe
diente das partes, e convjndo designar os Escrivães 
que perante clle, e os dons anteccdentemente nomeados, 
devam escrever, a Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li , Alterando o Decreto de 26 
de Março do corrente anno, Ha por bem Determinar 
que sirvam, perante o Juiz de Direito do Cível da 
L • Vara, o E~crivão da Provedoria, e os tres Ta
belliães do Judicial; perante o da 2. a Vara o Escrivão 
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da extincta Ouvidoria da comarca, os que foram do 
Crime dos bairros de Santa Anna, e Candelaria, c o 
da Conservatoria do Commercio; e perante o da 3.a 
Vara os Escrivães que foram das Execuções c do 
Crime dos bairros do Sacramento, S. José, e Santa 
Rita; continuando porém a escrever perante os Juizes 
de Direi to do Crime, os mesmos designados no so
breuito decreto, que só fica alterado na parte cível. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, :Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias do Impcrio, e 
encarregado interinamente dos da Justiç.a, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, 
em vinte de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, 
dccimo segundo da Independencia e do Impcrio. 

FRAl\"CISCO DE LUIA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNtz. 

Aureliano de Sou:a e Olivein~ Coutinho. 

---
DECRETO- DE 22 DE AGOSTO DE :1.833. 

Eleva a 600SOOO annuaes os ordenados dos Professoi'CS de phi
losophia c rhctorica desta cidade. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, Tendo em vista 
a Resolução da Assembléa Geral Legislativa de 25 de 
Junho de 1831, que creou na cidade da Fortaleza da 
Província do Ceará cadeiras de philosophia racional e 
moral, rhetorica, geometria c francez, com o orde
nado de 600~000; a tle 11 de Novembro do mesmo 
anno, que fez extensiva a todas as Províncias a dis
posição da antecedente , c autorizou o Governo na 
capital do Imperio, e os Presidentes em Conselho nas 
Províncias para marcarem os ordenados, procedendo 
em tudo na conformidade da Lei de H> de Outubro 
de 1827, e estendeu esta providencia ás cadeiras já 
existentes; e finalmente a de 16 de Junho de 1832, 
que declarou a disposição do art. 2. o daquella: Atten
dendo a que são diminutos os ordenados das cadeiras 
de philosophia racional e moral, e de rhetorica desta 
cidade: H a por hem Elm:ar os referidos ordenados á 
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quantia de 6006000 annuaes, tlcando porém este aug
mento dependente da approvacão da Assembléa Geral 
Legislativa. • 

Aureliano de Souza e Oliveit·a Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos N egocios do Im per i o, o 
tenha assim entendido, c faça executar com os des
pachos neeessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte 
e Jous de Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo 
segundo da lndependencia e elo Imperio. 

FnA~ctsco DE Lnu E SlLYA. 
JoÃo BIUULto :MoNtz. 

Aureliano de Son=a P Oliveira. Coutinho. 

DECRETO- DE ~2 DE AGOSTO DE 1833. 

Ortlena que hajant conferencias nas Relações lodos os dias uteis. 

A Regeneia, Tomando em consideração o grave pre
juízo que resulta ao publico da demora dos muitos 
processos que se acham actualmente accumulados e 
pendentes nas Relações do Imperio, e que não podem 
ser decididos com a promptidão que convém á boa 
administração da Justiça só pelas conferencias mar
cadas no art. 5. o do Regulamrnto das Relaçõrs de 
3 de Janeif'o do corrente anno : H·t por hem, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro H. Alterando, nesta 
parte sómente, o referido artigo, Ordenar que, em
quanto se não conseguir pór em dia o jul~·amento 
dos sobrejitos processos, hajam conferencias. nas mes
mas Relações todos os dias u tcis da semana. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, e en
carregado interinamente elos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palaelo do Rio t.le Janeiro, em 
vinte e dous d1~ Agosto de mil oitocentos trinta e tres, 
drcimo segundo da lndepemlencia e do Imperio. 

FIU.NCISCO DE LUlA E SILVA • 
.ToXo BnAULIO MoNtz. 

Aureliano de 8on.ut e ()lim!il'tl. Coul·inlw. 
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DECRETO- nE :HJ nE AGOSTO DE t8:i:3. 

Eleva a 300*000 anuuaes o Ol'dcuado do Professor da <~adeím 
cl\~ t. as lc~ll'aS da \'i !la ele )lag<~ . 

. \ HC!Y.l~ll!~ia, em Nomt• do I lllJH~l':JtlOt' o Senhor n. 
Vedru H, Atlendcndo a q1~t- t1 ord.~nado Jc 160h000, 
eom 'fUC se acha t:reada a eaddra úe primeiras letras 
da villa de I\lag-é., é assaz diminuto, e não póde lJastar 
ú~ necessidades do rcspecti v o Professor : Ha por bem 
elevar o Ldito ordenado ú quantia tle :3001)000 annuaes; 
dcpcmlcndo porém este augmonto (la approvaçâo <la 
Assemblóa Geral J. .. egisiativa. 

Aureliano Jc Souza ~~ OI i v eira Coutinho, l\linistro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido~ e faça executar com os tlespachos 
necessarios. Palacio do llio de Janeiro, em trinta tle 
Agosto de mil oitocentos trinta e tres, decimo :'-egundo 
da Indq)ellileneia e do fwperio. 

FnANctsco DE Luu E Stt\ .\ . 
.lo;\ o B;I.ArLtO .Moxtz. 

Aureliano de Souz(t e Oliveira Coutinho. 

DECRETO-nE iG DE ~ETE.mmo DE 18a3. 

Crêa mais um Juiz de Direito do Civel na cidade da Bahia. 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador· o Senhor D. 
Pedro H, Attendendo a que na populosa cidade da 
Bahia c seu termo não são sufficientes 1lous Juizes de 
Dircíro do Civel para pl'ompta administração da Justi
ça : Ha por bem, em confonnidade do artigo treze da 
Disposição provisoria áccrca Lla administração da Jus
tiça Civil, erear na referida cidade mais um Juiz de 
Direito do Cível. 

Aureliano lle Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, e encar
regado interinamente dos tla Justiç.a, o tenha assim 
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entendido e faça executar. Palacio llo Rio de Ja~1ciro. 
em dczascis de Setembro de mil oitocentos trmta e 
t1·cs, decimo segundo da lndepcndencia e do I mperio. 

FRANCisco DE LulA E SILVA. 
JoÃo BRAULio MoNJz. 

Aureliano de Souzrt e Oliveira Cozttinha. 

DECRETO- DE 16 DE SETEl\IBRO DE 1833. 

Marca aos Deputados da Junta do Commercio a gratificação que 
devem vencer, em virtude do di.,posto no Decreto de 31 de 
1\Iaio deste anuo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, Tendo em Yista o artig-o unico da Resolução 
de 3L de Maio deste anno; e Havendo consultado tanto 
ao Tribunal do Commercio, como ao Conselheiro Pro
curador da Cor6a, Soberania c Fazenda Nacional: Ha 
por hem que se pague annualmente, a conta r da da ta 
da mesma Resolução, a cada um dos Deputados do re
ferido Tribunal, a quantia de 1 :03õ~322 a titulo de 
gratificação, pela parte com que foram augmenl'ados 
os seus respectivos ordenados, c de que ficaram priva
dos pela extincção da Provedoria dos Seguros, devendo 
fazer-se a competente deducção a respeito,daquellcs que 
houverem servido nas Camaras Legislativas, pelo tempo 
que nellas ti verem estado em pregados. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, :Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim en ~endido, e faça executar com os des
pachos necessanos. Palacio do Rio de Janeiro, em 
dezaseis de Setembro de mil oitocentos trinta e tres, 
decimo segundo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO l\IONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECRETO- DF. 17 DE SETKMBRO DE l83:L 

Amplia a prorogação da AssP-mbléa Geral Legislativa até o dia 
6 de Outubro. 

Subsistindo ainda os motivos, pelos quaes foi proro
gada até ao dia vinte do corrente mez a presente sessão 
da Assembléa Geral Legislativa: A llegencia, em Nome 
do Imperador. o Senhor D. Pedro li, Tei1do ouvido o 
Conselho de Estado, Ha por bem Ampliar a referida 
prorogação até ao dia seis do futuro mez de Outubro. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, o trnha 
assim entendido, e expeça em consequencia os despachos 
necessa"rios. Palacio elo Rio de Janeiro, em dez:1~etc 
de Setembt·o ele mil oitocentos trinta e tres, decimo 
~c.7nnrlo rta Independrncia e do lmperio. 

FRA~cisco DE LntA E SILV.\ . 

.JoÃo RRAGuo Mo:\IZ. 

Anrr1irrno de Snn::::o e Olireira Coutinho_ 

DECRETO- nE ~o n~<: :-;ETE:imHo uE u':n. 

Regula o expediente nos pncessos de reYistas. 

A Regencia, em Noa1e elo lmp:>rJdor o S:;nhor D. 
Pcdr? li, para execução da Re.wiução de 22 de Agosto 
proxnno preteri to, e par a descrnlnraça r o oxpedien te 
das revistas de alguma;; duvidas qn:J no Supremo Tri
bunal de Justiça sJ têm suscita do, Decreta o seguinte: 

Art. 1. o Todas as causas eivcis, e crimes que ora 
s~ acharem p_endentcs em qualquer Tribunal de Jus
ti_ça do Impeno, sem dec.isão definitiva, por ter ha
VIdo empate nos Yotos dos rcsi)ectivos membros, serão 
e\pAclidas na t'onformid:Hlr' 11.1 Hr>Q.011i:~ITn dr 22 rlr Ao-osto 
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deste anno, sc!:windo-se nos crimes a parte mais fa~ 
voravcl aos réos, ou dando o Prl'sidento o seu voto 
para o dcsemp;ltt~ n;1s cíveis: não obstando que actual
mente falte al~·nm dos votantes f]lW havia concorrido 
na occasião do rmp:1tc, por ser morto, aposentado, 
ausente, ou illqwdido. 

Art. 2." Tanto a tlisposiç:Io gPr:-~1 da sobredit:-~ Re
solução dn 22 de Ap;osto~ como a nspt~r.ial <lo artigo 
antecedenu~, pelo que pertence ús can~as pendentes, 
comprchcntle as revistas cíveis c crimes; devendo pre
valecer ncsL1s a parte amrmativa, quando tiverem sido 
interpostas JWios J't~os condcmnados; e a negativa, no 
caso de terem sido interpostas pelo autores accusadores. 

Art. :3. o Nas revistas intcn tadas pelo Procurador da 
Corôa, no c:1so do art. 18 da Lr~i de 18 de Setembro de 
!828, ou as causas sejam cíveis ou crime~, sempre se se
guirá, havendo empate~ a parte negativa. 

Art. lt .. 0 As disposições dos artigos precedentes re
lativas ;'ts ca11s:ts actualmen te iwlccisas por motivo lle 
empate, já d'antcs vcrific:Hlo, só tlci:xarão de ter cumpri
mento no nnico caso de não constar, nem por alguma 
declaração nos autos, nem pelo tcs tem unho concorde 
dos memhro.s rlos Tribun:1cs fJUC se acharem presentes, 
em que consistira o empate da vedação. 

Art. tl. o Acontecendo não se achar 11rcsentc no acto 
tla expedição das causas, ora cmpataclcls, algum tlos 
membros dos Tribunaes, que havia vota1lo, o respectivo 
Secretario, on o membro do Tribunal que escrever a 
sentença, ou decisão, assim o dcclararft. 

Art. ().o Aos impetrantes de revista, depois da sua 
manifestação, é licito renunciar o direito ao segui
monto della, em qualquer estado em que se ache antes 
da sentença ela Hclação revisora. 

Art 7. o A renuncia será manifestada por termo as
signado pela parte, ou por seu procurador, c duas tes
temunhas; c este termo scrú mandado tomar pelo Juiz 
da causa principal, em que se proferiu a sentença ele 
que se intcrpôz a revista, quando fôr de um só juiz, 
c pelo Prcsiden te da respectiva Relação, quando nclla 
tiver sido proferida a sentença~ tanto antes corno de
pois de se haverem expedido os a.utos para o Tribunal 
Supremo de Justiça. 

Art. 8. o No caso de estarem jú os autos no Tribunal 
Supremo de Justiça~ ou na Relação revi_sora, o de se 
dpresentar naqucllc, ou nesta o requenmcnto da r~
nuncia, ou uesistencia, mandará tomar o termo o Jmz 
a quem os autos tiverem sido distribuiuos. 
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Art. ü.o St~ a rL~nurwia fôr de revisla interposta 
de scnten<;a de algum dos Juizes singulares cxtinctos, 
poderá mandar tomar o termo, ua conformidade do 
art. 7. 0

, o Juiz perante quem t:orrer a execução. 
Art. 10. O termo da renuncia será julgado por sen

tença pelo Juiz singular, ou pela Relação que tiver 
proferido a sentença, cmquanto os auto::; não tiverem 
sido remettillos para o Tribunal Supremo tle Justiça, 
e pül' este Tribunal, e pela Relação revisora, quando 
os autos se acharem naquelln, ou nesta. 

Art. 11. Quando o termo fôr feito perante o Juiz 
ou Relação, que proferiu a sentença, de que se tiver 
interposto a revista, e os autos j~ tiverem sido rc
mettidos, deverá ser enviado cx-officio pelo respec
tivo Escrivão, ou Secretario, ao Tribunal Supremo, ou 
Bel ação em que os autos se acharem. 

Art. 12. Sómcnte se deixará ele aclmittir a renuncia 
da revista, que tiver sido interposta pelo réo, ou sou 
curador, quando a sentença fôr de morte natural, ou 
civil~ salvo o caso ele ter o mesmo réo obtido do Poder 
Moderador a moderação da pen3, com que se con
tente. 

Aureliano de Souza c O! i v Gira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Ncgocws do Imperio, e en
carregado interinamente Jos da Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio Llo H. i o de Janeiro, 
em vinte de Setembro de mil oitocento trinta e tres, 
decimo segundo ela lndepeudencia c elo Imperio. 

FHA:'-lCISCO DI<: Ll~IA E SILB .. 
JoÃo BnAULlO MoNiz. 

Aureliano de Souza e Olireint Cantinho. 

DECHETO - DE 2'1: DE :-'ETE~lllHO DE H\:3:3. 

Suspende alguns Juizes de Paz da Cone pelo irregular procc~ 
dimcnto que tiveram a titulo da dcBnneia de um plano para 
roubar a Familia lmpcri::Jl 

A Begencia, em Nome do Imperador o Suuhor D. 
Pedro li, Tendo em vista a informação do Juiz de Di
reito Chefe de Policia , acompanhada das respostas 
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do.~ .luíz;·:-; dt· Paz du l." districto Lia Ca11delarb? 
f~ltstavu Allulpho du Aguilar; do 1. 0 de Saut'Anua~ 
'lanocl Joaquim <iurnes FigtH:iredo; do 2. u da mesma 
ft·cg-uczi.1, Paulo Fentandt~s Vianna ; do 1. o e 3. ''do 
S:.H.::ramcn!o, Fraucíscu Jo:-;é i'irrltciro Guimarães e 
Antonio .lo:-;é de S:1uza e Almeda ; e o facto da ex
tr;lo!'tiinaria n~un iãu dos di to:; J ~lizcs no Paço Imperiat 
da cid~:cle !la nntte de 21 do co~Tonte, á pretexto de 
havernn tido denuucia de que existia um plano ue 
ruulur HtJ:-:sa noite a F~uniliJ Imperial, uão havendo 
os lli8.:'lllO:-; Juizes commuu icaüo immedia tamen te ao 
Governo, nem ao Chr~re de Policia tão horroroso, e ex
traonlinario plano, como era de seu dever, para se darem 
cotnenü:ntos providencias, se por ventura taes de
nuncias fossem fundadas, no que mostraram mui cul
posa omissão, compromettendo ~dém disso a dignidade 
do mesmo Governo, e perturbando com tão insolita 
reunião a tranquitlidade publica, fazendo-se mister ao 
Governo providenciar promptamente a tal respeito ; e 
Tendo outrosirn em vistn as mais informações, a que 
se m:1ndou proceder : lia por bem, por todos estes mo
ti vos, suspender aos referidos Juizes de Paz para res
ponderctü em juizo competente, tanto pela sobredita 
omissão em objecto tão grave, como pela alteração da 
tranqui!l idade publica, a que deram causa. 

Aureiiano de Souza e Oliveira Coutinho, .Mini::;tro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, e en
carregado interinamente dos da Justiça, o tenha assim 
entendido, e faça exccui,ar com os despachos nece::;
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro 
de Setembro de mil oitocentos trinta c tres, decirno 
;:;egundo da lndepenclencia e do Imperio. 

FR \:\CISCO li E LIMA E StL V.\. 

JoÃo Blu.ULIO )lo~Iz. 

Aureliano de Son::a e Oliveira Coutinho. 
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tn.:cnETo- DE ~w vt~ :-;i~TE~Iunu u~:: u;;r:;. 

Lxtluera o \ igario da tregU{;lia da Ilha de Pai{Ueta do elÍt
pt·ego de Professor de primeiras letras da !llesma freguezia, 
por ser incowpativcl a sua aecumula~·ão. 

\':10 püUCIHlO O l'rofe~Slll' ptlhlil;O de lJI'ÍUleiras letr;ts 
da Ilha de Paq uetá, Francisco José Alves da Silva, des
emvenhar como cumpre as funcçõcs duste emprego 
~~ ao mesmo tempo as de Vigario da Matriz da dita 
Ilha, por ser ineornpativel o Pxercieio de um e outro: 
A Rcgencia~ em N orne do Imperador o Senhor D. 
Pedm Il, Ha por bem exonerar o dito Franci:-:co José 
Alves da Silva do referido emprego de Professor de 
primeiras letras, ficando por isso vaga a respectiva 
cadeira, para ser novamente provida. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio~ assim 
o tenha entendido c far.a cxecu Lar. Pala cio do lHo de 
Janeiro, em vinte e seis de Setembro de mil oitocentos 
trinta e trcs, decimo segundo da Independencia c do 
Jmpcrio. 

FHA~ClSCO DE LIMA c SILVA. 

JOÃO BRAULlO MüNlZ. 

fitJ;relianu de Sou; a e Oliveira Continha. 

DECRETO - DE :~ DE ouTr;Bno DE t8a3. 

~omc;a uma eonunbsão para a reYisão da lcgisla~·ão. 

A Heg-encia, em No me do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Attendendo á urgente necessidade, que ha de 
reformar-se a actual legislação em muitos pontos della, 
em que a experiencia tem mostrado ser defeituosa, e 
não poder preencher bem o fim, a que se dirige, de 
rnan ter a segurança pessoal, e ele propriedade, objecto 
primario das associações humanas, e base essencial 
da prosperidade das nac;ões; e reconhecendo de quanta 
vantagem será, que um tal trabalho sej~ apresentado 



ACTOS DO PODtm 

pelo Governo ao Corpo Legisla ti v o log·o 110 começo 
da futura sessão: l-Ia por bem Crear uma commissão 
com posta elo Conselltei t·o da Fazenda a (JOsenl a do llal
thazar da Silva Lisboa; dos Desembargadores João 
Antonio Hoclrigues de C:uvaliJO, José Antonio d:1 Silva 
1\Iaia, José Corr('a Pacheco. José Cesario tlt~ Miranda 
Hibeiro; dos .Juizes de Dire'i to Lourenço .José Ribeiro, 
Paulino .José Soan~s de Souza, Euzebio dl~ Queiroz 
Coutinho Mal toso Camara; e dos .\dvogados Joaquim 
Gaspar ele Almeida c Sa turnino de Souza e O li v eira; 
a qual no intervallo da presente á fulura sessão legis
lativa se occupará em rever os defeitos mais salientes 
da legislação, e apresentar com um rclatorio ao Go
verno di!Terentes projcctos de· leis tcnLlentes a cmen
dal-o3; devendo a mesma commlssão neste importante 
trabalho regula r-se pelas Instrucções, que com es to 
baixam, assignadas por Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho, Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios do Imperio, c encanegaclo interinamente dos Lla 
Justiça, que assim o tenha entendiuo e faça executar. 
Pnlacio elo Rio de Janeiro, em tres de Outubro de mil 
oltoccnto.s trinta e tres, decimo segundo da lnclcpen
dencia e elo Impcrio. 

FrL\~ctsco DE LniA E Su.n. 
Jo,\o Bn.AuLJO .MoNtz. 

Aureliano de Souza e OliL,eira Coutinho. 

lnstrucçõcs a que se refere o Decreto desta data, que manda 
crear uma commissão de Desembargadores , Juizes de 
Direito e Advogados para a revis{tO da legislação. 

Art. L o A commissão reunir-se-Ita nus dias, hora 
c lugar, que julgar mais conveniente, solicitando, se 
necessario fôr, algum edificio nacional para as suas 
reuniões; e nomeará d'entre seus membros um, que 
sirva de Presidente para a llirecção dos Lra balhos, que 
serão di vidiclos por commissões pareiaes d' en trc elles. 

Art. 2. o Estas commissões, depois ele reverem os 
pontos da legislação, que julgarem defeituosa, apre
sentarão á commissão geral, no prazo breve, que conven
cionarem, suas observações e projectos de lejs, tendentes 



a mrlhor;:ll-a, os quars srrão discnticlos, cmcn(bllo:-~ e 
arloptados pela commissão ~era!, que depois o,;; far;'t 
subir ao conllecimento do Govcn1o com um rclatorio 
mo ti vad o das a Jtcrações, que julga r convcn ien te fazer-se, 
por meio dos projcctos, que apresentarem. 

Art. 3. 0 A commiss:Io terá principalmente em vista: 
1. o Os defeitos c lacunas dos Codigos do Processo 

c Criminal : 
2. o A nr'écss.itlado de uma Lei de Policia adaptada 

ás circnmslancias elo paiz; 
3. o A necessidade de melhor organização da Lei das 

Gna nlas Nacionaes, podendo convicln r parn os trabalhos 
respectivos ~ esta Lei os Offlciacs da mesma Guarda, 
c os de La linha, quo jnlgar m:lis conveniente ouvir; 

~'·o O melltoramento da Lei de 20 de Outubro ele 182:3, 
que serve lle Hogimcnto aos Pre5idcntcs das Pro
víncias; 

f). o Uma melhor organização do systema judiciario 
cmgrral; 

o. o l\lr~lhorarnento da Lri elo L o de Outubro de 1828, 
e rle maneira que se estabeleçam meios às Célmaras 
.Municipaes p:u·;~ lJcm poderem preencher suas impor
talHes élttrihuições; 

7. o Melhoramento ela Lei de 20 <le Agosto de 1828 
sobre as emprezas; 

8.° Finalmente, melhoramento Lla legisl;~ção relativa 
aos Juizes elo P:tz, do morlo que, sendo alliviados das 
Tnnitas attrihnições que se lhos tem accumulaclo, e a 
que mal podem s:Jtisfazl'r por aturado tempo, fiqncm 
liabilil;ulos para o bom dcscmpl'nllo das quo a lei lhos 
incumbir. 

Art. L o A rommissao poclcr<'t eonvidar as pessoas, 
qtw jnl~·ar m:lis intclligcntes, c versados na pratica 
rlus di!'fercntcs r;~mos d:1 legislação, para coadjuvarem 
com os esclarecimentos eonvnnicntes no bom desem
penho dos tralnlhos, que lhe ficam muito recommen
dados. 

Pnb(·io do Hio ele Janeiro, em 3 elo Outubro de 1833. 
-Aureliano de Son:=a e Oliveira Continha. 
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DECRETO- nE :3 nE ouTunRo nE u~:n. 

Providenc·ia sohrr a suh-;titui1;ão dos Juizes de Direito do Cível 

A Regencia~ rm Xome do Imperador o Senhor D. 
Pedro lí~ Querendo remover as duvidas qne se têm 
suscitado sobre quem deva substituir os Juizes de Di
rei lo do C i Vt'l, quando se derem (le suspeito~, ou forem 
por outro modo impedidos; e hem assim sobre a ma
neira da pas~ag-em do" autos em taes casos, e outras que 
lt~m occorriclo. paralysando a administração da Jus
tiça ás partPs: Ha por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 Nas grandes povoações~ em que houvet'em 
t1ons on mais Juizes do Cível~ serão uns supplentes 
dos outros, da mesma fórma ~ e nos mesmos casos 
qnc se di~põe a respeito elos Juizes de Paz nos arts. 10 
~~ ()2 do Cod igo do Processo Cri mina I. 

Art. 2. 0 Na falta, ou impedimento de toflos os Juizes 
do CíveL deverão servir os Juizes Municipacs no pre
paro e processo dos f(~itos civeis até a sentença final 
('Xclusive, e para execução da sentença. na confor
midade do art. R. 0 da Disposição Provi~oria ~ prn
,·edenrlo no mC~is o Juiz rle Dirt'ito conforme o art. 9." 
d<l referida disposição. 

Art. ~L o Qu;wdo, por suspeição on impcdimen to do 
Jlliz ela Caus;~, honYPr de seguir-se o inclie;JC1o nos 
a rt ig·os an tcccl1en tes, não h a verá por i.ç;.'w nwLlança 
dn E·;criv<lo, seguinrlo sempr'c os antos o seu curso 
no cartorio, a qne tiverem si(lo distribuídos, e rcml>,l
lt~ndo-os o Juiz suspeito~ ou impedido a um dos sup
})ltmtes, ou ao Juiz Municipal~ no caso do art. 2.", 
e este ::~o Juiz de Direito, quando flevcr ter lugar a 
~rntença final. ~ 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro f' 

Secretario de Estauo tlos Negoeios do Impcrio~ e encar
regado interinamente elos ela Justiça, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio <lo Hio de Janeiro~ 
em tres de Outnhro de mil oitocentos trinta f' trrs, 
dt'l~imo sf'~nmrlo (]a Inrll'pcndcnr:ia r do Tmpcrio. 

Fn\'ICJSCC Dí·~ Lt.'rl\ E Sll.YA. 

J \1 ~ () B H q: Li() l\1 D" I z . 

A-urPlirmo rlP 8nu :n r' nlivPirn Crmtinlw. 
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DEGR ETO- n:~ s nE ou rFnno nE 1S:_rL 

l\Lta:IJ p'n· rm r•xeru<,'flo o reg-ularncuto para o rceolhim ·nto 
d11 ('Oiir<' uas Tl!esouraria..; do Impcrio. 

A Ht•gcncia ~ em l\olllc do Imprrador o Scn!Jor 
n. Pedro 11~ rm cnnfvrmidailc com o que dispõe o art. 10 
(l.t J..oi tl~; a de Outuui'O ele H-1:3:~, Dccrrla que na execução 
dt•sta se obsent• o HcgnLtwento que ('om este haix.a 
a-;signado por Candido .lust'· de Araujo Yianna, do Con
Si·ll!l) de Sua l\Llg·c:-~tadc o Imperador, Ministro ·e St>
rretario dP Estado dos Nej:rocios da Fnc•nda, e Prcsi
dentt• do Tribunal do Thcsonro Publico Nacional, que 
assim o leuha entcn<litlo, e faça cxeeutar com o~ des
Jlllchos Hcccssario;;. PabriouoHiodeJaneiro~ em oito de 
Outubrn d(~ mil oitocentos trinta e tres~ dccimo segundo 
da lllilcpL'IHleucia f~ do Imperio. 

FnANCt~Ul nE LniA E Su. YA. 

JOÃO BBACLIO 1\lO.\'IZ. 

r:arulido Josf' d1' Araujo l'iamw. 

ltcguJamenlo tlara a cxcrneão da t{~i de trcs de Outubro 
de mil oiloecntns trinta c tres. 

Arl. L 0 O ln:'.pcctor da Thesouraria de cada uma 
fia~ Províncias designa r á nella u rn I ugar· apropriado, 
e eommodo para se faze1· o rceeoimento, e troco da 
moedd de cobre; c fará sem demora apromptar qu;lnlo 
fór neces~·ario para o expediente~ tomando a seu cargo 
toda a fiscaJiqaç::to sobre este ohjecto. 

Art. 2. 0 No lugar designado haYerá um Tltesourciro~ 
o qual será o rnt~smo da 'rhesouraria, não havendo in
con ven ien te, encarregado desta operação, acompa r\hado 
dos Ofliciaes da Thesouraria. QiiC rwcessarios forem 
para o coadjuvarem, e fazerem a respectiva escriptn
ração, e com os operarios precisos para o expediente 
do trabalho brar,al. 

Art. 3. 0 Al~n1 destes crnprrgados o Presidente da 
Provincia~ c o <lo Tribunal do Tlwsouro na Côrte, no
meará oito JH~ssoas re;-;identes na capit:1l, qnr srjam dA 

- J>,HTE II. 17 
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nnlori;~ probidade, c publico conccitc., a f1m de nssistir 
liTJJ.1 por semana, ao troco da moeda de cobre, c au-
1hcnticar com a sua assignatura a cscripluração re
htiva. 

Art. .1. 0 Logo que tudo estiver prompto, e ~c tiverem 
reu!Jido as cedulas para o troco, o Inspcctor da Tllc
f'Onraria de~ip.nará o dia, em que deve começar a ope-
1 ação; e o fan\ constar pelas folhas puulicas, c por 
1•ditae:; em todas ~.s povo<lçôrs fia Provinda, com :111-
ti,~ipação conveniente, a qual não exceder:'! a um mcz. 

Art.. t$. 0 A o~wração, r expediente deste troco se farú 
diariamente por espaçotlc seis horas conscculivas, dcs<le 
as oito lloras da manhã até as duas lla tarde; aviando-se 
o~ portaflores da moctla com a pos~ivcl IH·evi<bdc, ~~~m 
!'C adnJiltir jámais a prelcxlo algum a escolha, ou prc
ct•(ilcncia entre clles. Para manter a trnnquillij::~tlc', n 
boa ordem o lnsJ)CClor JH'llirá o ::~uxilio que preciso 
fúr, :w Juiz tle Paz, ou a qualttncr ::~utoridadc policial 
do d istricto. 

1\rt. n.0 Não SI~ atlmillirit ao troco porção alguma 
t1a moctla de cobre, cujo peso total st>ja jnferior a uma 
libra; c quillquer que seja o peso apresentado tlcrcrú 
conter um nnmt'!'O exacto de libras. 

Art. 7. o Os portadores da moeda de cobre a aprc
f;Ontariio ncompanhada de uma nota, que contenl1a o 
Ilome do dono, ou apresentante, c o valor nominal 
correspondente, calculado na razão de mil duzentos e 
oitenta réis por libr-a em todas as Províncias, que não 
forem as de .Mato Grosso, Goyaz c S. Paulo: porque 
llt'Slas se farú o calculo na razão do valor nominal, 
que corrcsponúe a cada libra, conforme o peso legal, 
com quo uellas foi emittida tal moctla, i~to (~,na raz~1o 
tl o dous mil quinhentos e sessenta réis. N iio srrú porém 
oujecto de indagação a identidade da pesso::t indicada 
por dono, ou apresentante: nem servtrá de motivo pwa 
rceusar-se o troco a falta de exacticlão na doclaraeão 
do valor, a qual se cmcntlal'á estando errarla. · 

A r t. 8. o A moeda de cobre as~h1 apresenta da n.:to 
soffrerá mais que as seguintes averiguações: L a se é 
moeda de cobre: 2.a se em totalidade tem o peso (le
elarado na nota do }JOrtador. Fei lo is Lo o Thesourci t·o 
receberá do portador a moeda averiguadc~, o lhe en
tregará o equivalente em cedulas, completando as quan
tias com moeda de cobre legal, quando o não possa 
fazer com ccdulas do menor valor. Nas Provjncias 
porém {)e S. Paulo, 1\la to Grosso c Goyaz se vrriJi
cará <lll'rn do soln·cditfl~ se a moeda apresentada é, ou 
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~:To provincial; c n:To s1~rá admittida ao tro::o a fJHn" 
f6r de peso superior á'tucllc, com que foi emittida 
na Provi ncia. 

Art. D. o As cetlulas para este troco serão das quantia5 
de mil, dous mil, cinco mil, dez ntil, vinte mil, cincoentll 
mil, e cem mil réis, autlwnticadas com a as:-~ignatura dn 
duas quacsquor daiJUelLts oito pessoas de qne trata o 
art. 3.", e entregues ao respectivo Thesoureiro, a quem 
se fará deltas a competente carga. 

Art. tO. Quanuo aconteça não sc1·em Instantes as 
eedulas remet tidas para o troco, o Inspcctor da Thc
souraria fará supprir a falta, interinamente, com 
conhecimentos dados ao portador, os quaes scr:1o depois 
trocados por ccdulas, logo que estas sejam remettiüa'-l. 

Art. ll. Se porém so!Jr·arem algumas elas ceLlulas 
remcttiLlas do Thcsouro depois de concluído o troco, 
serão cuidadosamente guardadas na Thesounu·ia em 
cofre de tres chaves, das quaes terá uma o Presidente 
da Província, c na Córte o Presidente do Tribunal du 
Tllesouro, outra o InspPctor, e outra o Thesoureiro; c 
serão applicadas sómente á substituição das ti i laceradas, 
sendo estas carimbadas, e recolhidas ao mesmo cofre 
para se conferirem, e inutilizarem perante o rcspccti v o 
l)resülcn te. 

Art. l2. Da operação do troco (la moeda de cobre se 
fará uma exacta, c regular escripturaç;_1o em um livro 
para isso destinado, e rubricado pelo ln~pector da The
souraria, contendo especilicadamcnte o dia da operação; 
o uome do dono, ou apresentante da moeda; o peso 
desta ; o seu valor nominal: a lleducção deste na razãu 
de ;j "lo; o valor das eedulas emittida:;; e a moeda 
<k cobre legal dada em demasia; na conformidade do 
lll(H(clo junto (.\.~. Clwgada a hora de acalJar o tra
JJaliw diario, se balancearão as •~ntradas, c sallidas, e 
se t'ed1ará a conta do dia como indica o meucionallo 
mudl'lo. 

Art. lJ. Ao passo tJ!IC o troco da moeda de cobre fór 
tendo lugar se irú fazendo o apar·tamento da que não 
ti ver o peso marcado na lei, e se porá em guarda 
separadamente até se Hw dar o destino convnnicnle; 
ílcando a de ma i:-. uestinada para a realização das cedu!as 
na f ó nn a do a r t • 2 . o da lei . 

Al't. 1~. Findo o prazo marcado para o troco da 
moeda de cuhre, o equivalente da deducçãodosÜ 0

/ 0 

entrará em cedulas pal'a o cofre da Thcsouraría, como 
receita cxtraordinaria. 
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Art. 1:-J. Desde ijtiC se comet;ar a OfH~r:Jção tlo trnro 
o Inspcctor da Thrsour:Jf'Ía cuidará em dar as provi
dencias, e tomar as medidas conveniPntes para se 
rffectnar a realização das ccuulas no tempo, e pelo 
modo declarado no art. 2. o da lei. 

Art. 16. Caua uma das Thewurar\as dará conta 
mensal, e devidamente circumstanciada tlrsta ope;·aç~o 
do troco; e Hndos os quatro mezes envia r á um balanço 
contendo a to ta I idade das operações· condu idas. 

Art. 17. Findo o prazo dos dons mezes mJrcadns 
p:lra o troco da moeda de cobre, não será esta rect·bith 
nas e:>tações public:1s senão até a fJUanti.:t de 1,)000, c 
tlepois de examinada, e reconhecida por Yeruaueira na 
fórma do art. 7. o <h lei. As cedu las dadas em troco 
da di ta moeda serão ad mi t tidas sómen te nas estações 
publicas das respectivas Provincias. 

Art. 18. O Inspector ua Thesouraria habilitará as 
csta(ões Hscacs com os meios ncce~sarios para verificar 
a moeda de cobre, que tlesde já em diante fôr dada 
em pagamento á Fazcnd1 Publica; e para inutilizar a 
que não fôr legal na fórma tios a rt~. ().o c 7. o da lei. 

Art. 19. Emquanto se promptificam as ccdulas desti
nadas para o troco da moeda de cobre, fica permittido 
desde já ao5 possuidores desta moeda levai-a á The
souraria respectiYa, onde procedendo ás verificações 
drclaradas no nrt. 8. O, rcceb,•rão do Thcsoureiro conhe
cimentos em fórma da quantia YeriHcada, e entregue, 
nos quacs se declarará o numero ele libras, c o valor 
nominal correspondente, feita a deducção dos cinco poe 
cento na fórnu da ld. Não se dal'á porém conhe
cimentos de quantia illferior a cem mil réis. 

H~u de Janeiro, 8 tle Oulubro de 18:13. 

C~mdido José de Ara11ji) Vianrw. 
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DECRETO- DE 11 DE OUTUIH\0 DS 183:3, 

Concede amnislia aos compt·ehcndi\los na rcvolla de Pandbs 
c Jacuipe. 

A Regencia, em Nome do Impcratlcr o Senhor D. 
Pedro li, Usando da autoridatle que l!JC concede a 
Carla de Lei de 8 do corrente mez, e Dest'jantlo 
por todos os motlos terminar a desastrosa revolta de 
Pancllils c Jacuipc, restituindo a paz, e o son·go aos 
illuditlos nella comprehcndidos: Ha por hem Perdoar
lhes o crime, em que têm incorritlo pela referida re
volta, uma vez que, os que se acham com as armas na 
mão, as tlcponham no prazo, que os Presidentes das 
respectivas Províncias lhes designarem, fazendo inti
mar-lhes a presente disposição, e mandando pôr em 
perpetuo silencio os seus respectivos processos, para 
que mais não sejam perseguidos os compreheud idos na 
mesma revolta que iicam por este, e desta maneira 
amnistiados. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro c 
Secretario tlc Estado dos Negocias da Justiça, o tfmha 
assim entendido, c faça executar com os d~spacltos 
neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro, em ouzc de 
Outubro de mil oitocentos trinta c trcs, decimo seguutlo 
da Intlcpendcncia c do Impcrio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOÃO lli\ACLlO 1\loNIZ. 

1inreliano de Souza e Oliveira Cantinho. 

DECRETO- DE H DE OUTUBRO DE 183:3. 

Coucedc a:uuistia aos comprehendiuos nas commoçõcs politicas 
que tiverem tido lugar ua Província do Marauhào. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Usando da autoridade que llw concede a 
C1rta de Lei de 8 do corrente mez.: Ha pot' bem 
Amnistiar a todos os comprehcndidos nas commoçõcs 
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poli tira~~ que tiverem 1 ido lllQ'ilr na Provincia 1lo ~la
raHliãu até a data da tmlliicdção Ja subreLlila Carta de 
Lei, licanuo em perpetuo silencio os seus rci•pectivos 
}li'OCCSSOS. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro c 
SDcretario de Estado dos Ncgocws da Justiça, o tenha 
assim entendido, e faça C\.erutar com o;; despachos 
llt'Cessarios. Palaciu do Hio de Janeiro, nm onze de 
Ontnhro de mil oitocentos trinta e trcs~ dccimo segundo 
da lndrpemlcnda c do lmpcrio. 

Fn \NCisco DE Lnn E SILVA. 

JoÃo Bruuuo MoNIZ. 

Aureliano de Sou= a e Olit,eira Coutinho. 

DECHETO- DE H DE OUTCIHl.O DE 1833. 

Concrt1c 'amnistia a to:1os os comprcheudidos nas commoçi:ics 
politicas t[llt~ tiverem Litlo lugat· na Provincia do Pará. 

A llrg-nncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Usando da autoridade que lhe eoncetle a 
C 1rla de Lei de 8 do corrente mez: I-Ia por bc~m Amuis
ti:•r a todos os comprehemlidos nas commoçücs poli
tiras, que tiverem tido lugar na Província do Pad alé 
a rlala da pulJlicação tla ~obrcdita Carta Je Lei, ficando 
em perpetuo silencio os seus respectivos proeessos. 

Aureliano dr, Souza c Oliveira Coutinho, Ministro c 
Scrrctario de Estatlo dos Negocias Ja Justiça, o tenha 
as:"im entendido, c f<~ça r.xceutar com o.;; despachos 
nP•~e:":-:arios. Palacio do Hio <le Janeiro, em onze de 
Oatnbro de mil oitoet~nto~ trinta c tres, dccimo segundo 
Ja lmlcpcnuencia c uo Impcrio. 

FnA:-;cisco Dr<: LIMA E SILVA. 

JoXo BnAULIO l\1oN1Z. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECHETO - uE 11 nE ouTuBrw nE tt:rrJ. 

CJ'êa uma commissão encarregado de formar um projeeto de 
ordenan(.'a para o Exercito. 

Cumprindo dar ao ExPrcito du lmpcrio a orgJnização, 
promoções, soldos c disciplina, analogos ao systema 
constitucional, c que assL~gurem aos cidadãos, que se 
ded ka m á no}JC·e lll'otissão da::; armas~ aq urllas vantagens 
que devem gozar os membros da família brasileira, que 
exclnsivamentt~ .;;e votam it sustcutaçJo da ordem publica, 
e á deff•sa das liherdadrs patrias ai !Ida com sa~rifi:::ios dt~ 
suas vidas; e não podendo conseguir-se tae . .:; e tão trans
cendeu tes ohj "'dos, sem que Ba conformidauc do art. ,1~>0 
da Constituição do Impcrio, se promulgue a promottida 
ordcnan(;a especial, que o rcgute em todas as suas partes: 
A HegeHGia, em Nome uo Imperador o Senhor D.Pcdro ll, 
reconhccenuo do quanta vantagem será que um sernl'
Ihante trabalho seja apresenlallo á Assembléa Geral Le
gisl:lt iva logo uo princiJ)io d:.t fu! ura sessão, H a por h:'m 
Crear uma eommi.;são composta Jo ~la reehal de Exerci to 
reformado Visconde da Laguna, como Prrsidente, dos 
Brigadeiros Raymtmdo .José da Cunha. ~bttos ~ e José 
Joaquim du Lima e Silra; c dos Coroneis .Manoel ua Fon
seca Li ma e Silva, c João Paulo dos Santos Barreto; a qtt:tl 
llO in~ervallo de tempo que decorre até a futura reu11ião 
do Co!'po Legislativo se occupe de formar o J.csejado prü~ 
jecto de ordenança, que deve ser· convertido em lei; 
aprovritanclo~se para elle c servindo-se quanto fór com
patível com a dec1·etada força elo Exercito~ do importante 
projeeto de ordcnanç.J do referido Brigadeiro Raymuntlo 
José da Cunha Mattos; espHando c muito conHando a 
mesma Hegencia, que tão henemerilos e illnstres mem
hi'OS da c!ag:-;e militar a quem encarrega esta importante 
tarefa empregarão todo o ~nu zelo, luzes, c actividadc 
para habilitar o Governo a obter o fim a que se propõe em 
beneficio da Exercito, como é garantido na Con~tituição. 

O Bl'igadeiro Antero José Ferreira de Brito, Ministro 
e Sf'crct:ll'io de Estado dos Negocios da Guerra, assim o 
tenha entendido, c faça executar com os despachos 
IH~ccs~arios. Palacio do llio de· Janeiro, em quatof'Zü je 
Outubro de mit oitocentos trinta c trcs, decimo se
gundo da lndepenuencia e elo lmperio. 

FnANCisco n~<:: LniA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO l\IONIZ. 

Ant!'rn .Josf; Ferreira df' Hí'ito. 
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DECRETO - DE li) DE OUTUBRO DE 1833. 

Addita o nccreto de 3 deste mez sobre a substituição dos 
.Juizes de Direito do Cível. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em additamento ao Decreto de 3 do corrente 
mez, e para remover algumas duvidas que têm embara
çarlo o expediente da Administração da Justiça, Ha por 
bem Decretar o seguinte : 

Art. I. o Na~ cidades populosas, em que houverem 
dous, ou mais Juizes de Direito serão uns supplentes 
dos outros, da mr~ma fórma, e nos mesmos caws, que 
se dispõe a respeito dos Juizes de Paz nos arts. 10 
e 62 do Codigo do Processo Criminal, c só no impedi
mento de todos terá lugar a substituição dos Juizes 
Municipaes, na conformidade do art. 35 do referido 
Codigo, e do art. 33 das Instrucções de 13 de Dczemhro 
do anno passado. 

Art. 2. o Cada um destes Juizes presidirá por seu 
turno ás sessões dos J uraclo::., que se devem fazer nas 
sobreditas cidades, c quando por qualquer 1egi ti mo 

, i rnpedimen to não p0ssa presidir aq uelle, a quem tocar~ 
será substituido pelo outro, que se lhe seguir na 
ordem; ou pelo Juiz Municipal no caso do artigo 
antecedente. 

Art. 3. 0 A nenhum pretox.to será licito alterar a 
ordem estabelecida nesta presidencia das sessões dos 
Jurados. e nenhum servirá por outro Juiz de Direito 
fóra do caso de legitimo impellimcnto. 

Art. 4,. 0 Os Juizes de Direito, a quem é incumbido 
percorrer as villas, e exercítar nellas a Jurisdicção 
Criminal, c Civil, quando o fizerem para presidir a:; 
sessões dos Jurados, além dos H-i dias que devem 
durar as mesmas sessões e dos mais, ·per que poder..t 
ser prorogadas, conforme o 3rt. 323 do Ccrdií'O do Pro
~esso Criminal, se demorarão o tempo wxe~sario para 
Julgarem a final as causas cíveis, que estiverem pre
paradas ; procederem ás diligencias, de que trata o 
art. 9. o da Disposição provisoria á cerca da Adminis
tração da ll1stlça Civil_ e desempenharem o mais, dt• 
q·uc os encarreg:1 o :-:rt. -.~{) ~ H. o do sobredito Codigo, 
fom tant~~ que rst:l demora niio os íntpossihiiitc do 
compa~ecnnt~llt0, e pr~:sic!t·nr~i.\ em tmtre:s luzarrs a 
qne "PJ:tm i;:~. 
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Art.. õ. o Quando forem tan~as as cam~as civeis, que 
não possam ser todas julgadas no tempo acima indicado; 
ou tantas as diligencias a ellas relativas, que se não 
possam concluir, o Juiz de Direito as reservará para 
outra occasião ; c por nenhum motivo poderá trazer 
os feitos para fúra do termo da villa, salvo convindo 
nisso as partes in tercssadas; mas neste caso sempre 
as sentenças serão publicadas nos respectivos termos, 
ou pelo Juiz de Direito na occasião em que forem per
corridos; ou pelo Juiz Municipal sendo-lhes os autos 
rcmettidos officialmen te c com segurança. 

Art. 6. o Se a necessidade o exigir irá o Juiz de Di
reito a qualquer villa de sua jurisdicção para o fim 
de julgar as causas civeis, ou prOCGder ás diligencias 
necessarias para o julgamento, mais uma vez no in
tervallo de cada uma das reuniões dos Jurados, 
c poderá neste caso demorar-se ahi por cinco até 
dez dias. 

Art. 7. 0 Na falta de Juiz de Direito em qualquer 
comarcJ por vaga, ou impedimento fará as suas vezes, 
pelo que pertence ao julgamento final das causas cí
veis nos casos em que cllc lhe tocar, o Juiz Municipal 
do termo respectivo, e no impedimento deste o do 
termo mais vizinho, ficando porém livre ás partes 
quando nisto concordem, c o requeiram, esperarem 
para o julgamento final, que a comarca seja provida de 
Juiz de Direito, ou que cesse o impcdimcn to. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinh0 3 :Ministro e 
Sccrct~rio de Estado dos Ncgocio3 da Justiça, o tenha 
nssim entendido, c faça executar com os despachos ne'"' 
cessa rios. Pa.lacio do Rio de Janeiro, em quinze de Ou
tubro de mil oitocentos trint:t c trcs, decimo segundo 
da lndcpe.ndcnci:l c do Impcrio. 

FnA:'íCISCO DE LutA E SttYA. 

JoÃo BRAUL10 MoNrz. 

Aureliano de Sou:a c Olireira Coutinho. 
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DECRETO- DE lO DE OUTUBRO DE 1833. 

Crêa em cada termo um Solicitador das Capellas e Residuos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Attendendo a que pelo Codigo do Processo 
Criminal, e Instrucções de 13 ue Dezembro do anno 
proximo findo, passaram para o~ Juizes l\lunicipaes as 
attribuições dos Provedores das Capellas e Resíduos, e 
ao disposto na Ordenação livro primeiro titulo sessenta e 
quatro, que manda cada Provedor ter um Solicitador, 
que demande os testamenteiros, e os faça citar para 
darem contas; e considerando a urgente necessidade 
de haver nos termos novamente creauos quem obrigue 
os testamenteiros a dar contas e satisfazer a taxa do 
sello uas heranças e legados, e successões ab in testa to, 
c promova perante os Juizes de. Orphãos dos mesmos 
termos a arrecauação das her:mças jacentes; Ha por 

"bem, emquanto a Asscmblé::t Geral não providenciar 
a tal respeito, como muito convém aos interesses da 
Fazenda PuulicJ, e dos herdeiros, que por omissão 
tlos testamenteiros são prejudicado5, Decretar o se
guinte: 

Art. J. e H a verá em cada trrmo um Solicitador de 
Capellas e Hesiduos com as attribuiç,ões, c emolumentos 
marc:1dos na Ordenação livro primeiro titulo sessenta 
c quatro, que lhes serve de regimen lo. 

Art. 2. o Estes Solicitadores serão nomeados inte
rinamente pelos Juizes Municipacs, ou do Civel, omlc 
estes forem os Provedores, e não houver ainda Solici
tador, e serão providos na Côrte pelo Governo, c nas 
1) rovincias pelo Presidente em Conselho, nos termos 
da Ld de quatorze ue Junho de mil oitocentos trinta 
c um. 

Art. 3. 0 Além das attriuuicões marcadas na Orde
nação livro primeiro titulo st~ssenta c quatro, rstcs 
Solicitadores prestarão :1os Collcctorcs do districto as 
relações das pessoas livres fallccidas, de que trata o 
artigo vinte e sele <.lo Hegulamcnto de quatorze 1e 
Janeiro do anno passado, c solicitarão a execução do 
artigo trinta c sete tlo dito regulamento. 

Art. 4. o Quando por Lcm dJ Atlministração da Jus
tiça, ou dos interesses da Fazenda Nacional StJ julgar 
Iwcessario, os sobreditos Juizes, que servem de Pro
vrdores. darão vista do:-; autos ao Procurador da Fa
zenda Nacional) ou Prornotor dos Hcsiduos, onuc u 
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hOtnrer; e no caso de f ai ta, nomearão em c~d:t pro .. 
ceRso um Arlvogado, ou, não o havendo, uma pessoa 
habil, que dcb:dxo de juramento sirva de Promotor, 
() qual vencerá em cada um dos autos de conta o emo-· 
Jumento que competia aos antigos Promotores da Pro~ 
vedaria das C a pclias c Resíduos, quér faça uma, quér 
mui tas p.romoções no mesmo feito. 

Aurekmo ele Souza e Oliveira Coutinho, .Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça. o tenha 
assim entcndirlo, c faça executar com os despachos 
necessarios. Pnlacio do Rio de .Janeiro. em dezanovc 
de Outullro de mil oitocentos trinta e' trcs, decimo 
sHgu.nio da Independenci:1 e do lmpotlo. 

FnA:v;rsco DE Lnn E S!LYA. 

Jolo Hn:t..n.IG ~.lo~.;Jz. 

Au,retiano de Souza e O!ircira Couti11!w. 

DECRETO- DE 21 DE OlJTUBRO DE 1833' 

Sobre o irregular procedimento de um Juiz de Paz na concessão 
para uso ue ~trlll:l':io 

A Regencía, em Nome do Imperador o s~nhor D. Pedro 
li, a quem foi presente o processo de ju-.titlcação d.1da 
por M1lii'icio José Lafu.cnte, perante o Juiz de Paz do 
segundo districto do Sacramento, Eleuterio Jusü Velho 
Bezerra, para lhe ser concedido o uso ue armas defesas, 
c o alvará de licença que em constqueneia lhe mandou 
p1ssar; tendo em vista a resposta do dito Juiz, as or
dens circulare3 ultimamente cxp~didas aos Juizes _de 
Paz, sobre abusos praticauo.:> em taes concessões a m
dividuos vadios, sem gcnero do vída honesta e util 
contra o IJUC mui explícita e termín::mtcrnénte deter
mina o art.. 2. o do edital da Camara Municipal desta 
cidade. de ~3 de Junho do anno preteri to, passado ern 
v1rtude do art. ~09 do Codi.>~0. Ci·iminaL c attenden(ln 
3 que a dC'P" i to de tacs o:)r 1_lf.'ns ; c do 1.1 is po:) to no r c~ 
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feritlo art. 2. o uo dito euital~ que só pennitte tae:; 
concessões a cidadãos estabelecidos no paiz, com genero 
de vida honesto e u til, de que possam subsistir, decla
rando o impetrante sua idade, naturalidade, emprego, 
c residencia, e sendo esta declaração abonada por uma 
testemunha ao menos, que seja pessoa estabelecida e 
de reconhecida probidade, aquelle Juiz por uma simples 
justificação que déra o imf)ctrante de que tinha ini
migos, sem nada mais provar do que a lei providente
mente exige, concedêra o uso de armas defesas ao re
ferido individuo, reconhecidamente vadio, e sem ge
nero de vida honesto e util, facto tanto mais escandao 
loso quanto o Juiz de Paz do districto em que morava 
o me.smo individuo, acabava de lhe cassar a licença il~ 
legal de q11e usava, no que tudo mostrou aquelle Juíz 
negligencia no cumprimento ele seus deveres~ despreso 
<'1 lei c desobeuiencia formal ás ordens da Regencia, em 
Nome do Imperador, que acabava ue providenciar sobre 
taes abusivas concessões, ordenando o cxacto cumpri
mento da mesma lei, a bem da segurança e tranquilli
dade publica: por todos estes mo ti vos, e na fórma do 
art. 12 da Lei de 6 de Junho de 1831, Ha por bem a 
mesma Hcgencia suspender o mencionado Juiz de Paz 
Eleuterio José Velho Bezerra, do exercício de suas 
funcções, para responder em Juizo competente por sua 
negligencia, falta ele observancia da lei, c desobc
diencia. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, do Conselho 
<lc Sua Magestadc Imperial, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, 
c faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Hio de hneiro~ em vinte c um de Outubro de mil 
oitocentos trinta e trcs, dccimo segundo da lndcpen
dcncia c do lmperio. 

FIU:'\ClSCO DF. Lll\iA E SILVA. 

Jo:\o BnAULIO 1\lorsiz. 

Aureliano de So'uza e Oliveira Coutinho, 

---••:-
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DECRETO - DE 21 DE OUTUBRO DE 1833. 

Designa as competencias dos Distribuidores do Geral c da 
Relação da Côrtc. 

A Regencia: em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, em virtude do artigo segundo da Resolução 
da Assembléa Geral de 7 do corrente mez, Decreta: 

Art. f. o Ao Contador c Distribuidor do Geral nesta 
cidade fica pertencendo a contagem e distribuição das 
notas, e de todos os feitos, que se pr·ocessarem nas 
Varas do Juizo do Civcl, c no Juizo dos Orphãos. 

Art. 2. Q Ao Contador e Distribuidor da Relação 
fica pertencendo a contagem de todos os autos, que 
nella se processarem, e a distribuição c contagem dos 
que forem processados nos Juizos Criminaes de pri
meira instancia, e no Juizo .Municipal. 

Aareliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, o 
tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 
vinte e um de Outubro de mil oitocentos trinta e trcs, 
decirno segundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LniA E SILVA. 
J o lo BRAULIO 1\lo~IZ. 

liureliano de Souza e Oliveira Coutfnho. 

DECHETO- DE 22 DE OUTUBRO DE 1833. 

Separa a Academia de l\Iarinha, e a companhia dos Guai·das
marinhas, da Academia 1\Iililar da Côrte, c dá a esta novos 
cst atu tos. 

Mostrando a experiencia, que a reforma dada pelo 
D•~creto c estatutos deU de Marco de 1.832 á Academia 
.Militar da Côrte, em virtude do a·rt. Ui,~ 2. 0

, cap. 5. o 

da Lei ue !5 de Novembro de 1831, incorporando nella 
a Academia dos Guardas-1\larinha da Armada Nacional, 
não co r respondo aos flns a que o Governo se propôz, de 
poclcre m os Ofiiciacs do Exercito c Armada Nacional 
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conseguir aquelle gráo de instrucção, que os habilite 
ao dese~pcnho das commissões, c operações militares 
terrestres e navacs, que lhes forem incumbidas: A Re
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
querendo occorrer com as providencias, que estão dentro 
das suas attribuiçõcs, c Autorizada pelo citado art. !5, 
§ 2. o cap. 5. o da Lei de :15 de Novembro de l83t ; Ha por 
hem Determinar, que ficando sem cffeito o mencionado 
Decreto de 9 de Março de 18:12, e estatutos que com 
clle baixaram, c não foram ainda approvados pela As
sembléa Geral Legislativa, c separando-se as duas Aca
demias, como se achavam anteriormente á publicação 
do Decreto c estatutos, se regule proYisoriamentc a 
Academia .Militar da Côrte, pelos estatutos, que se pu
blicam com este Decreto, assignados pelo Brigadeiro 
Antero José Ferreira de Brito, Ministro e Secretario 
de Estado dos Ncgocios da Guerra, que assim o tenha 
entendido, c faça executar eom os despachos nccessarios. 
Palacio dó Rio de Janeiro, em vinte c dons de Outubro 
de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo da In
depcndencia c do Im per i o. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
Jo1o BnAuuo MoNtZ. 

Antero José Ferreira de Brito. 

Estatutos para a Academía llilitar do Imperio do Brasil, 
- na conl'ormidade do Decreto datado de hnjP. 

TITULO I. 

DA ACADE:\IlA MlLlTAR D'ü 11\lPEntO DO BRASIL. 

Art. t. o A Ac:Hlcmia 1\lilitar será composta dos in
divíduos scguintf's: 

§ i. o De um official general Commandantc da Aca
demia, nomeado pelo Governo. 

§ ~.o De um official superior , Ajud:m te do Com
mandante da Academia e ás suas ordens. 

§ 3. o Do numero de Lentes, Substitutos, Professores, 
e seus ajudantes nccessarios para preencherem as ca
deiras que ao Ji:mte se designam. 
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~ r-.. o De um Secretario. 
§ t>. o De um Bibliothecario archivista. 
~ 6. o De um Preparador de physica. 
§ 7. o De um Porteiro. 
§ 8. o De :!J.ffi primeiro guarda~ c de tantos segundos, 

quantos forem ncccssarios. 
Art. 2. 0 A Academia Militar será dotada em 1:200~ 

annuaes, pagos aos mezes pela folha das despezas ordi
narias para conservação e augmcnto da sua bibliothcca 
e gabinetes philosophicos. 

TITULO 11. 

DO COMMA~DANTE DA ACADEMiA E DO SEU AJUDA~TE. 

Art. 3. o O Commandante da Academia será sempre um 
official general, tirado dos corpos scientificos~ e desli
gado de outro qualquer exercício~ ou commando. Será 
da nomeação do Governo, e a elle responsavel pela Se
cretari.t de Estado dos Negocios da (lnerra. 

Suas attribuições. 

Art. 4. o Exercerá uma inspecção geral sobre todos 
os indivíduos de que se compuzer a Academia, segundo 
os presentes estatutos. 

Art. fS. o Regulará o serviço da Academia em tudo 
que disser respeito á boa ordem e disciplina. 

Art. 6. o Determinará, entendendo-se previamente 
com a Secretaria de Esta do dos Negocios da Guerra, as 
épocas p.1ra mJtriculas, abertura, e encerramento das 
aulas, exames, c campos de instrucção; ou sejam nos 
mesmos dias designados nestes esta tu tos, ou sejam 
taes épocas alteradas por quaesquer motivos impre
vistos. 

Art. 7. o Verificará as circumstancias dos adeptos, e 
decidirã por despacho se deYem ou não ser admíttidos 
á matricula. 

Art. 8. o Corrigirá os discípulos inquietos, ou tur
lmlen tos pelos meios mais proprios, incluindo a prisão 
por mais ou menos dias, não excedendo a oito. Para 
t'str fim os presos da ordem do Commandante d:1 Ar3-
dr;mia . ..;t'l'~in r·i'f~ehido< •'Ill toda..; ~~c; pri:-;iií'..; rnílít:ues. 
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Ar L. 9. o Despedirá da Acatlemia, precetlemlo repre
sentação mo ti valia ao Governo, os discípulos q:ue pot' 
sua má ronducta se tizerem merecedores desta medida. 

Art. 10. D:.Jr'á ao corpo dos discípulos, sejam pai
sanos ou militares, uma fónn:t militar, obrigando-os a 
formaturas e revistas, de modo que a m:1ior exactillão e 
respeito reine em toJos os actos acaclemicos. 

Art. 11. Terá todo o cuidado em que os Lentes sejam 
exactos no cumprimento dos seus deveres; tJue não 
faltem ás horas precisas, e que empreguem toJo o tempo 
lectivo 111 explicação tlas lições. Aos omissos advertid, 
e nos casos de reincitlencia tomará as medidas para que 
íica autorizado. 

Art. 12. Darú conta ao Governo, pela Secretaria tle 
Estado dos Negocios da Guerra, de tudo quanto tiver 
acontecido durante os annos lcctivos c campos de 
instrucção, c logo que estes traualhos se concluam; 
ajuntando uma informação particular a n;speüo <le 
cada um dos imlividnos de que se compuzer a Academia~ 
tanto Lentes, como discípulos. Esta conta annual não 
dispensa ao Commandantc da Academia ue dar conta 
immcdia tl de todos os casos extraordinarios, que acon~ 
tecerem, ou que exigirem promptas providencias, nem 
do mais que se determina no ar Ligo seguinte. 

Art. 1.3. lndependen.te da conta annual, mandará no 
fim de cada mcz á Secretaria do Estado um mappa 
simples e claro, em que se veja facilmente o estado ef
fec ti v o da Academia, as ai teraçõcs occorridas no HH!snw 
mez, as faltas apontadas, e por quem commcttiuas, u u 
adiantamento das lições durante todo o mez. 

Art. 1.4. Será o chefe natural de todos os di,cipulos, 
c obrigado nesta qualidade a propôr tudo 'luanto lhes 
competir em premio, ou em castigo, até que por um ou 
outro meio fiquem desligados da Academia. 

Art. 1;). Em nm, sendo responsavel como é pela boa 
ordem deste estabelecimento, é tambem obrigado em 
todos os casos a empregar os meios sutneientes para o· 
conseguir. 

Suas vantagens. 

Art. lô. O Commandan te da Academia pü(lerá sct' 
removido desta commissão, pedindo dispensa, reforma, 
ou quando conveniente fôr ao serviço nacional. 

Art. 17. Terá além do seu soldo a gratitieação de 
Commandante de brigada, e competentes cavalgaduras, 
e forragens. 

- P.UlTE U. 1\i 
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Art. 18. Srrá considerado em ~rrvit:o rffcctivo no 
Exerci to. 

Art. 19. Terú qu:1rtel dado pelo Governo logo que 
algum empregao o superior do Exerci to na Côrte; ou os 
ofliciacs dos corpos arregimentados o ti verem. 

DO AJUDANTE DO COMMANDANTE. 

Art. 20. O Ajudante do Commandante da Academia 
srrá um oflieial superior da sua escolha, tirado dos 
corpos ~científicos, fJUe lhe será concedido pelo Governo 
para fazer as suas vezes, e cumprir as suas ordens em 
tudo que fôr eonrcrnente ao serviço acadcmico. 

Art. 21. Este oflicial será o orgão legal de todas as 
ordens do Commanclante da Academia, excepto para a 
Congregação dos Lentes reunida, que só se entenderá 
com o Commandante dircctamcnte, c por via de ofl1cios 
e participações escriptas, e resprctivamente assignadas. 

Art. 22. Não terá posto rffectivo menor que o de 
.Major, e maior que o de Corolll~l ; te rã além de seu soldo 
a gratificação de Commandante de corpo, e as compe
tentes cavalgaduras, r forragens; será JUlgado em ser
viço effectivo no Exer('ito, e terá quartel dado pelo 
Governo nos casos em que o Commandan te da Academia 
o tiver. 

Art. 23. Vindo a faltar imprevistamente o Comman
dante da Academia, o Ajudante elo Commandante dará 
parte ao Governo, e fará as suas vezes até a nomeação 
de novo Commandante, 

TITULO IH. 

D\ CO~GREGAÇÃO DOS LENTES. 

Art. 2í. Os Lentr~ de todos os annos lcctivos; os 
das aulas secundarias ; o Professor de desenho, o na 
falta de cada um o seu Substituto ou Ajudante, reunidos 
rm Conselho formarão a Congregação dos Lentes. O 
Preparador de physica nunca substituirá o LPnte. 

Art. 25. Logo que estejam reunidos dons terços ou 
mais dos membros da Congregação se abrirá a sessão; e 
o Lente mais antigo, que se achar prcsentr, será o Prc-



EXECUTiVO. 

sitlcnte; salvos os casos em que a lei dispuzcr tle outro 
modo, como tendo algum ou mais Lentes C~ r ta de 
Consúlllo, que nes:;c caso presidirá o que a tiver, ou o 
que a tiver mais antiga. 

ATTRIBUIÇÕES DA CONGHEGAÇÃO. 

Art. 2G. Escolherá em parte ou em todo os com
}lClltl i os, por que <levem estudar os discípulos, para que 
ti<pwm suilicientemente inslruiuos nas materi<,tS desti
uaua:-> a cada um dos annos: excluindo absolutamente o 
mutlwdo das apostillas, pois que se algum do:-> Lentes 
escrever com acerto e van tag-ern sobre as ma terias do 
seu auno, a mesma Congregação poderá propôr que se 
itllprima tal obra; o que sem duvida será muito mais 
u ti I. 

:\rt. 27. Formará a ta bulia Jus pontos que se devem 
tit·ar para os exames dos annos lcdiYos, e aulas secunda
rias; Cüillbinando de modo as malel'ias escolhidas em eada 
uma das sc:iencias em que se fizer o exame, (JUC todos os 
pontos tit1uem de igual difliculdade entre si. A Con
gTcg·ação pouerá p:lra o futuro alterar os pontos, se 
as:iitll o entender. 

Art. 28. Habilitará ou não para fazerem exame aos 
disc:ipulo~, que acabarem de frequentar qualquer dos 
armos, tendo attenção á sua capacidade, frequencia, e 
roillporta!ncnto <lenti'O das aulas. Este aLto é 1la com
pn tnucia exclusi v:t da Congregação ; e o Commandan te da 
Academia, quamlo julgar que tacs decisões são injustas, 
u;lo as pouerá revog:tt·, lll<IS unicamente informar ao 
Governo pela Seerctaria compelente, que fará justiça. 

Art. 29. Distribuirá os premios, decidindo a es
col h a por eseru tini o sohrc a proposta do Lcn te do anno, 
c di~cussão entre si, dos Lentes examinadores. Avo
tação será foi la por todos os Lentes, ou seus Subst i-

. tu tos que formarem a Congrega1;ão, e as decisões tomadas 
á pluralidade de votos. Em casos de empate o Presidente 
ta:t o YO lo de Miw·na. 

Art. 30. Fi ua lmen L e proporá todos os melhora nwu tos, 
que julgar neGessarios para a mais perfeita instrw:ção 
dos allunnos. 

Art. :H. Além destes casos em que a Congrega(;ãn 
terú de reunir ... se ex otncio, para o serviço acaclcmico, 
se reunirá tambem todas as vezes que o Gommandante 
da Academia lhe ordenar para qualquer objecto do ser~ 
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viço acaucmico: que aliás não tem rrrrJsao de lhe 
communicar antes de reunida. Taes rcnniões cxlraor
c1in<~rias se farão por offlcios <lo Comm:mdante, dirigidos 
a cacla um dos Lentes. Nestes casos o Commandantc da 
Ac;-;clcm ia poderá tomar ou não a Prcsidcncia, assim 
como retirar-se~ ou conservar-se presrnte, durante a 
tli~cussno dos objectos por ellc propostos. 

Art. :3:2. Para que os Lentes estejam em perfeita 
li herdade e possam deliberar srgundo suas consciencias, 
r s;em coacção, todas as sessões da Congregação serão 
feitas a~~ portas fechadas. 

A r t. :n. A Congregação não tom que en tenuer-se 
senão com o Commandantc tla Academia ; porém quando 
j n lgar i ndispensavel recorrer dircctamcu te :10 Governo, 
o poder;\ fnnr, mas sempre por intcrmcdio do Com
wnu!l:mie da·Academin, remettcndo-llw abertos os rc
q:lcri;ncntos~ ou representações qnacsqu~r; c o Com
mandante cnYiarà tudo oflicia l mcn to ao Governo, sem 
oh·wrraçfio ou com111Cnto seu! 

TITULO IV. 

f:JOS LE7\TES, LENTES SUBSTITUTOS, PROFESSORES DE DESENHO, 

SfWS AJUDANTES, E DO PREPARADOR DE PliYSlCA. 

Art. 31:. Haverão seis proprletarios para as seis ca
<lciras dos annos lectivos; mais dous Lentes proprie
tarios, um para a cadeira de geometria descriptiva, que 
sorú obrigado a substituir as cadeiras de mathemalica, 
s•:nuo necessario; e outro para a cadeira de sciencias 
physicas. 

Art. 3õ. Haverão sete Substitutos : um para cada 
uma das cadeiras dos annos lectivos~ podendo cafla um 
delles ser empregado na substituição de qualquer dellas; 
e o sctimo determinadamente para substituição da ca .. 
de ira de scienc.ias physicas. 

Art. 3G. l{averão mais um Profe~sor ~e desenho, 
e dous Ajudantes, obrigados todos á direcção quotidiana 
dos diversos ramos ela aula de desenho. 

Art. 37. Haverá tambcm um Preparador de physica, 
para dcsempen h ar- todos os tra halllos braçaes dos la ho
ra t orios, e gabinetes elas scieneias ph ysicas sujeito em 
tudo ao I.4t•ntc, ou Substituto desta aula, 



EXECUTIYO. 

Art. :18. To(los os Lente::; s8rão ohrigallos a curn
pritTm cxact:1 c pontualmrntc todas as onlcns do Com
manuanle ela Academia, em tudo que disser respeito 
:w serviço della, cxCf'IJÇào nnic:Jmente feita uos actos 
de votação, em que derem decidir-se segundo suas 
conscicncias. 

Art. 30. E' do dever uos Lentes não só a instrucç:Io 
dos discípulos dnnlro das aulas, como acompanllal-os 
nos c::1.mpos llc iuqrucç:io, scgmHll) as ordens tlo Com
mandante da Acaderni:1. 

Art. .10. Os Lentes quo forem militClres serão abri
gaJos a se a prescn ta rem nas suas caueiras vestiu os 
rom scns uniformes, c toclos á hora prrcisa. Aquelles que 
assim não fizerem, ficarão sujeitos ús :uiYertcncias do 
Cornmandantc da Academia, que lh'as fará por cscripto: 
c quando a:' falla3 desta natureza, ou completas, e sem 
r;ausa justillcada cllngnrcm a quin:~,e on mai~~ dentro 
do mesmo anno, o Commandanle da Academia man
tlarú rcg·er a ca;loir:-~ pelo Sub;;tituto rcspet;tivo ~ tl
cantlo o Lente propridario inhiiJido por lodo a(ftlCile 
anno de cxcrcot· as suas funeçücs; nem tal anno llle será 
contado em tempo quando pretender jubilar-se. Todos 
cst(·s actos se farJo p:H' ot·dcns cseript;ts ~ c tndas serüo 
regis tra:las nos li v r os competentes, c notadas no asscn
t:uncn to do Lente. 

Art. 41. Todos os a c tos de tlcsobeu iene ia commet
tidos dcatro da Academia, ou solm; ohjectos de ser
viço, c tliscipiina da mesma, ai!ltla qne sejam com
mettid0s fúra dclln, serão trata(los como a!'tos de in
subordinação militar, e julgados pelas leis militares. 

At·t. 4'~. Do m'smo modo todos os attcntados com
moltidos em oíTensa, seja (los Lentes, seja dos disci
pnlos, dentro do cdifteio da Aeatlemia o suas immc
cliações, srjam cllcs commctticlos por quem forem, uma 
vez que sejam indivíduos da 111csma Ac:Hlemia, scriTo 
rcputaJos crimes militares, e julg·ados militarmente. 

Art. ti3. Todo o Lente ou di:'-eipulo, ai nua qne pai."ano 
seja, S('J'á considerado como militar, em tudo !lllü fôr 
r ela li v o á At:ademia. 

OHDE:-IADOS E :iiAIS \'ANTAGEJ\"S, QUE FlCAl\1 l'EI\TENCENDO 
AOS LEi'lTES, ETC. 

Art. ·Í'í. Cada um dos Lcnl.8:' proprietarios, e o Pro
fes:-;or ele dcseullo tei ãu ue onlruatlo um conto e du-
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zen tos mil réis, pagos aos mezes, e pela mesma H.epar
tição e modo, por que se pagarem os soldos aos otnciaes 
do Excrc i to. 

Art. ltõ. Os ordenados dos Lentes llles serão con- · 
tinuados em suas molestias pol' inteiro, emquanto 
ellas durarem; mas quando algum Lente fór priva do 
em cJstigo de suas faltas, da regencia da sua cadeira, 
por algum tempo, perderá tarnbem pelo mesmo temvo 
a metade do seu or·dcnad o. 

Art. <lU. Os Lentes que forem militares vencerão 
os soldos das suas patentes, aiém dos seus ordenados ; 
mas uão te.::ão accesso nos corpos a que pertencerem, 
em q nau to servirem como Lentes. 

Art. <17. O accesso dos Lentes é a sua passagem de 
Substitutos para Lentes, e é o direito que têm de jubi
larem no fempo marcado por lei. 

Art. 48. Todo o militar que vencer pela Academia 
ordenatlo e tempo para a jubilação ou aposentação, dei
xarú de ter accesso militar emquanto assim estiver 
empregado, e reeiprocameute. TOLlo o Lente ou empre
gado da Academia .Militar, que tiver tido accesso militar 
durante o seu emprego ua Academia, deixará ue contal' 
em tempo para jubib11;ão, ou aposenta<.;ão, touo aquelte 
em que não ti ver dusempenllauo os de\'eres do seu 
emprego por qualquer motivo ou pretexto, que ser 
possa :excepto os casos de molestia provada. 

Aet. <19. No caso qun algum Lente seja empregado 
em connnissões de servi(;o pelas quaes tenha outr·os 
vencimentos ou gratilicaçõcs, e que estas commissões 
o privem de reger regularmente a sua cadeirn, será 
tambcm privado tle exerter outra alguma funcção de 
Lente; e !'Ó veneerá pela Academia metade do orde
Indo que lhe competir, e tempo para jubilação; se por 
"\'entura nellhum despaeho obtiver por essas eomrnissões. 
Se fór sub ;ti tu to nD.o vencerá tempo IW!U onlenado 
pela AcaLlemia, qualcittel' que seja o woclo por que se 
ache ausente della: e só po(lerá ser eouternplado no 
corpo a que pertencer, (\ seg-u:ulo as regl'as, por que se 
guiarem as pi' omu(;1:ic:-> , se ti ver sido d istrahido 
da Academia para servi(:o miliLH' ou proprio da sua 
arma. 

Ar·t. õ~. Se algum Lente fót· chamado a algum dos 
empregos publ i e os da nJ.ção pulo qual t enlla diploma, 
e orllén:ulo proprio, iicará excluído de Lente por todo 
o tempo, que as:)im ei;tiver fúra da AI;Cldemia ; e cons(~
qu~ntementc não venl;erá por ella nc·m ordenado, nem 
tempo para jubilação. Fil'ar-lhe~ha aom tudo livre o 
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direito de vo1t:1r no serviço (la Academia, lcvando~sc-lhr, 
em cont:1 o tempo que nella tiver servido. 

Art. õl. Todo o Lnnte que fór rnc:1rregado de ai~ 
g-uma commissão do serviço, que o não prive de desem
penhar inteira e completamente todos os seus devrres 
como Lente, potlerá recrbrr as vantagens pecuniarias 
que lhe competi rem pela di ta comm issão sem c cscon to 
algum nas que lhe tora rem como Lcn te. 

Art. :>2. Todo o Lente que tiver vinte annos de rc
gencia de qualquer Cadeira (sem contar como tempo 
as auscncias para fóra tlo Impcrio com licença ou sem 
f'lla ; as ~uspensões de exercício por correcção, e o 
tempo prrdido segundo a letra elos arts. t10, 48, 49, e tiO), 
será jubil:1do com o ordenado por inteiro. 

Art. õ3. Se acontecer que algnm Lente ou Suhstitnto 
venha a impossibilita r-se~ por molestia~ (lc continuar 
o serviço academico, de modo que chegue a conservar-se 
por rlous annos ~ ou mais em estado en fprmo~ será 
aposentado com metade do ordenado fJUC lhe competir 
se o tempo ele serviço arademico quo tiver não chegar 
a dez annos; e aposentado com a parte do ordenr~do 
proporcional ao tempo qnc tiver de serviço acallcmico, 
se exceder aos dez annos. 

Art. õ4. N enb um Substituto podcd jul>ilar, :1inda 
que possa dar-se o cnso do contar vinte annos de ser
viço acaclemico~ porque a jnbilação é súmentc conce
(lida aos Lentes proprietarios. No raso porém que algum 
Substituto venha a inhabilitar-sc, por molestia, de 
continuar a servir, poderá requerer, ou ser aposen
tado com o seu ordenado por inteiro, se tiver vinte 
armos completos de serviço; ou como dispõe o artigo 
antecedente. 

Art. 55. Os Lentes proprietarios contam a sua anti
guidade como Laos dc:;de que forem despachados em 
Substitutos. Exceptna-se o tempo perdido em confor
midade elos arts. 40~ 48, 49, e tiO. 

Ari. ti6. Todo o Lente jubilado, qlle aceitar-"por 
mais de dez annos, a regencia da sua cadeira, se isto 
lhe fór oiTerecido pelo Governo, terá ordenado e meio 
de vencimento; e poderá jubilar segunda vez no fim de 
trinta annos completos de regencia da cadeira, com 
o mesmo ordc n:ldo c meio. 

Art. U7. Ü:> Lentes jnbilado.;; pela primeira vez não 
tôm direi Lo a requererem a con tinuaçi:o da regencia 
das suas cadeiras; o sómcnte serão convidados a isto 
aquelles qur o Govrrno r,srolhcr pelo seu mcrcrimf>n to, 
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assiduidade, e intelligencia demonstrada nos primeiros 
v in te annos. 

Art. 58. Os Substitutos terão de ordenado metade 
do ordenado, que tiverem os Lentes (antes da primrira 
jubilação): e quando por impedimento dos Lentes pro
prietarios~ regerem as cadeiras por mais de quinze dias 
consecutivos, percclwrão o ordenado in Leiro, por todo 
o tempo que assim as regerem. 

Art. 59. Os Substitutos que se acbarem nos casos 
em que os Lentes (por correcção) perdem tempo e meio 
ordenado, tambem perderão tempo e metade clo seu 
ordenado. 

Art. 60. O Professor de desenho terá o mesmo orde
nado, que os Lentes, como fJca dito; os seus Ajudantes 
porém, em attenção a que devem estar presentes todos 
os dias nas aulas de desenho, vencerão dous terços do 
mesmo ordenado. 

Art. 61. Quanto fica dito a respeito dos Lentes c 
seus Substitutos, deve entender-se para com o Pro
fessor de desenho e seus Ajudantes. 

TITULO V. 

DO TEMPO DE ACTlVIDADJ;. DA ACADEl\liA. 

Art. 62. Os annos acadcmicos serão contados desde 
o primeiro dia do mez de 1\larço até a retirada dos 
campos de instrucção. 

Art. 63. Dividem-se os annos academicos em trcs 
épocas diversas; a saber : 

:1. o Do tempo lectivo, e dos exames; 
2. o Das ferias ; 
3. o Dos c;1mpos de instrucção ou exercícios praticos. 
Art. 64-·. O tempo lectivo principiará impreteri vel-

mente no primeiro dia util do mez de Março, e 01cabará 
·no ultimo dia util do mez de Outubro. Os exames serão 
no mez de N ovemhro. 

Art. 65. As ferias serão desde o sabbado de Ramos 
até depois dos Prazeres; e todo o tempo desde o ultimo 
de Novembro até o primeiro de 1\I:J.rço, que não fôr em
pregJdo nos campos de instrucção. _ 

Art. 66. O tempo dos exercícios pra Li c os será no 
intervallo dos annos lectivos á escolha do Comrnan
dante da .Academia, rrgulantlv-se de modo que ge não 
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empreg·ucm mcnüs de trinta dias con~ecutivos nos 
tralJalllos ele campo. 

Art. ()7. Durante o tempo lectivo frequentarão os 
discipulos todos os dias utcis da semana, á excepção da 
quinta feira; porém se houver um ou mais dias fe
riados na semana, frequentarão á quinta feira. 

Art. 68. Em cada um dia será a actividade da Aca
demia dividida em dons tempos: no primeiro serão as 
aulas principaes; e no segundo as aulas secundarias, e 
a d c desenho. 

Art. 69. Em todos os dias do anno sem excepção, 
entrarão os discípulos para as aula" do primeiro tempo 
ás oito horas e meia da manhã, e sahirão ás dez; e en
trarão para as aulas do segundo tempo ás dez horas e 
meia, e sahirão ao meio dia. 

Art. 70. O Commandante da Academia fará que os 
discípulos se achem algum tempo antes das horas das 
aulas nas salas da Academia, c os empregará como 
entender nesta intervallo, bem como no que vai entre 
o primeiro e segundo temp'J. Todos os movimentos se 
farão ao toque de uma sineta, que o Porteiro mandará 
tocar segundo as 0rdens q uc tiver. 

TITULO VI. 

DOS ESTUDOS. 

Ar L. 71. Os estudos da academia mil i ta r formarão 
dous cursos diversos; a ~aber: 

L o Um curso militar para os ofiiciacs das trcs 
armas principaes do Exercito; 

2. o Um curso completo para os officiacs engenheiros 
de todas as classes. 

Art. 72. O curso mil i ta r constará dos primeiros tres 
annos dos estudos da Academia. 

Art. 73. O curso «Completo de engenheiros será 
co1~mum nos primeiros tres annos, e terá mais, quarto, 
qumto, e sexto annos. 

Art. 7lf. Além dos estudos destinados para diversas 
armas, haverão exercícios do campo a que serão obri
gados todos os discípulos. 

- PA.RTE 11. 'LO 
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Primeiro anna. 

Art. 7;). No primeiro tempo clcstc anno haverá um:~ 
aula em que se ensinará sueccsqivamcnte aritlnndica, 
geometria, algebra, alé á composição das equações, P 

trigonometria plana com o uso das taboJs IogarithTI1:1s 
dos numeros, e das linhas trigonomctríeas. Esta aula 
será fornecida de corpos csphericos c polyédros que re
presentem as figuras d:1s estampas c seus cortes. Se
melhantemente toflas as outras aulas serão fornecidé!s 
dos modelos em vulto, que se julgarem convenientes. 

Art. 76. No segundo tempo haYNá uma aula de 
uesenho em que se ensinará primeiramente a p:.lizagem, 
c drpoi~ o desenho geom.ctrico; podendo o Lente de 
geometria· dar problemas gr:-lf1cos aos disripulos, que 
serão obrigados a apresentai-os, cm urna das plantas~ 
no exame de desenho. 

$fgundo anno. 

Art. 77. No primeiro tempo deste anno haverá 
uma aula onde se ensinará o resto c1a algcbra, appli
eação de algebra ú gcomclria; calculo differoncial, e 
integral, c demcnilo'; de cs ta ti c a e d ynamica. 

Art. 78. No segundo tempo lt1vcrão duas aulas, uma 
duas vez2s na st.anana c 1103 dins seguintes aos domingos 
c feriados, em que se ensinará gcometri:l descriptiva; e 
outt'a de desenho em que se ensinará a representar 
toc1o::; os acci~.:cn tcs do terreno, segundo as con vençõ::;s 
militares. · 

Tcrceiro anno. 

Art. 79. No primeiro tempo deste anno haverá uma 
aula onde se ensinará a tactica de todas as armas; es
trategia, castramcntação, fortificação de campanha~ e 
artilharia. 

Art. 80. No segundo tempo haverão duas aulas, uma 
duas vezes na semana, e nos dias seguintes aos do
mingos, e feriados, em que se ensinarão os principias 
geraes de physica~ chimica, e miueralogia; e ou.tra de 
desenho, em que os discipulos resolverão os problemas 
sobre fortiílcação de campanha, que lhes tiver dado o 
Lente do anno lectiHl 1 e repl'csentarão algumas cyolu
çôcs d0.s trcs arma:--: 1 e ~ts mCtctliila:; de ::rtiltul'ia. 
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Quarto anno. 

Art. 81. Nu primeiro tempo deste anno haverá uma 
aula em qne se ensinará trigonometria espherica; op
tica; astronomia com appli~ac;ão á constru<5ção das cartas 
gcograficas, c gcouesia. 

Art. 82. Neste annn os di::;cipalos ir;Io matricular-se 
no Ob3ervatorio, fi!lC frequeutarjo cru trcs dias utcls da 
semana, á escolha do Dircctor deste estabelccimento 1 

e alli se lhes ensinará, primeiramente a pratie:J de 
todos os instrumentos mathem:.lticos, e das observações 
astronornicas; e depois os calculas de longitude e Ja
titmle geographicos, c dos nimutlls; c o uso e cons
trucção das ta boas as tronomicas. Nos dias restantes 
os discípulos irão á aula de de~;enho, aonde se Jlícs 
ensinará a constrncçiTo e dt\~eniw das cartJs gccgra~ 
phicas. Se um Obscrvatorio não estivel' es!abelecido a 
tempo, o Commamlante da Acíldemia exig·:r:'l que ~'.(: 
faça um eirado no mesmo edificio de!la pJra servir 
como tal; e o Lente do quarto anno ensinará aos disci~ 
pulos quanto Hca di to. 

Quinto anno. 

Art. s:.L ;{o primeiro tempo deste anno haverá urna 
aula em quü se ensinará: arcllitcctura militar e as 
cinco ordens de architectura civil; fortificação per
manente, c min:1s; e ataque e uefe.:a das praças. 

Art. 84. No scgunc!í) tempo h a n~roí a aula de descn!JO 
em que se rnsin:ná o desenho du ~1rcilitectura militar 
e civil ; e os d !sdpu Jos resoh e r:\o us problemas, lfLW 
lhes forem dado; pelo Lente do ~tnno lcctivo. 

SeJ'lo anna. 

Art. 8B. No primeiro tempo deste anno haverá uma 
aula, em que se ensinará: hydrostat_ica e llydrodyna
rnica, e um curso de construcção pra t1ca. 

Art. 86. No segundo tempo deste anno haverá a aula 
de desenho, aonde se ensinará a configurar todos os 
trabalhos de construcção civil, e hydraulica. 

Art. 87. Semlo o Observatorio de sua natureza per
tencente ás aulas d:.t Marinl!J) ou á Academia dos Guardas
~Iarinhas, os distil'lllos elo quarto anuo serüu obrigado:-, 
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como ficJ dito~ a irem alli matricular-se no obwna~ 
torio, c a serem presentes ás horas das Observações, c 
á explicação dos calculos c h boas astronomicas, segundo 
o regimcn dai{Ucllc cstabelccimeHto. Concluido o anno 
deverão os discípulos apresentar ao Commandante da 
Academia as suas cartas de exame do Obscrvalorio para 
~e lhes fazerem as notas competentes, 

TITfLO YII. 

DOS EXA~IES. 

Aulas do pl·imeiro tempo. 

Art. 88. Serão admittiuos unicamente a exame os 
discípulos, que a Congregação dos Lentes der por habili
tados, sobre a proposta do Lcn te do a nno respectivo, 
c á vista das nol.'ts, que h ou verem da frcqucncia do 
cada cliscipulo, e da sua conducta moral na Academia 
dentro das aula . .;;. 

Art. 89. Concluída a habilitação, a Congregação par
ticipará ao Com mandante da Academia, por um ollicío 
c relação, os nomes dos discípulos l1abilitados para 
exame. O Commanclanto da Academia detalhará o nu
mero dos que derem fazer exame em cada dia ; c mamlará 
publicar por edital affixado na porta da Academia cs 
nomes dos examinandos; o dia c a hora em que llevcm 
tirar ponto ; e o em que devem fazer ex a me. 

Art. 90. Os exames serão presididos pulo Lente do 
anno respectivo, e na sua falta pelo seu Subs ti tu to; c na 
de ambos por aquclle Lenlc, que o Commandante de .. 
signar. Os examinadores serão dous Len tcs ou Substi
tutos, segundo o detalhe do Commandan te da Academia. 

Art. 91. Cada exame durará uma hora, c cada ar· 
guente ou examinador, perguntará meia hora. 

Art. 92. Vinte e quatro horas antes da hora do 
exame, se apresentará na Secretaria o Lente rcspec 
tivo, ou quem suas vezes f1zer, c distribuirá por sorte 
o ponto aos disc1pulos cxaminanuos, que devem estar 
presentes por turmas de dons, ou mesmo de tres, se 
as circumstancias peculiares assim o exigirem, e a 
juizo do Commandante da Academia. Estes pontos serão: 

No prirnciro anno .- Arithmelica vaga; e um ponto 
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que comprehcnda geometria, algcbra, c trigonometria 
plana. 

No segundo anno.- Um ponto que comprchcmla al
gebra, c sua applicação. calculo e mccanic:1 . 
. No terceiro anno.- Um ponto que comprehenua ta .. 

ttca, estrategia ou castramentação, fortificação de 
campanha, c artilharia. 

No quarto anno.- Um ponto que comprchenda tri· 
gonometria csphcl'ica ,optica, c astronomia ou geodesia. 

No quinto anno.-Um ponto que comprehenda archi
tectura militar ou fortificação permanente, minas, c 
ataque e defesa das praças. 

No sexto anno.- Um ponto quo comprehonrla hy
drodynamica hyLlrosta tiea, e construcção pra Lica. 

Art. 93. As approvações serão feitas por escrutínio: se 
da urna sahirem tres .tl.tl. o discípulo ficará approvado 
plenamente; se sahircm tlous .tl.:l, c um 11, ficará appro
vado pela maior parte; e se sahirom dous ou trcs Hll, 
ficará reprovado ; c não poderá continuar os estudos 
sem tornat· a frequcn ta r o mesmo Jnno, c oh ter alguma 
approvação. 

Art. 9~. O discipulo approvado em um anno de 
qualquer modo que seja, está habilita do para se ma· 
tricular no anno seguinte, pelo simples facto do se 
apresentar em tempo competente ao Secretario, que 
lhe abrirá a matricula. Os militares deverão apresentar 
tambem a sua nova licença, se esta fôr annual; ou 
se assim o exigirem as ordens do Exerci to. 

Art. 9:'5. O discípulo qnc fôr reprovado em um 
anno, não poderá ma trkular-se segunda vez no mesmo 
anno sem licença do Commamlante da Academi:.~, ouvida 
a Congreg-ação dos Lcn tcs. 

Art. 9ü. Todo o di sei pulo qur} fôr duas vezes re
pnvado nas matcrias do um armo, será tlospellido da 
Academia; e só torú lugar terceira matricula por ordem 
i mn:eJia la do Governo, ou precedendo repl'csen tação 
tlirceta do Commandaute da Academia, rruando tenha 
justos motivos para recommendar qual(jUCI' discípulo. 

Art. 97. 03 discípulos que se matricularem, e fre
quentarem duas vezes o mesmo anno, ficarão sujeitos 
ás disposições do artigo antecedente, ainda que se não 
tenham proposto a fazer exame, ou que tenham perdido 
o anno pelo numero das faltas. 

Art. 93. Se um discípulo approvaclo pela maior parte, 
CJuizer frequentar novamente o mesmo anno, e obtiver 
approvação plena pelo segundo exame, passar:1 como se 
11unca fosse approvaclo de outro modo rwr1uellc anno. 
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Art. 99, O; exames ele Llc::;enho n:\o ter:ro t1~mpo de
tcrnunatlo: scr5"o presiuidos pdo Prufcssut· d:' ck.:,eultd, 
ou por algum tios seus Ajudantes~ sen1L) n;;amirtc1lorc:-; 
dou~ Lentes, ou S:1bstitntos, como fôr uL'tali1aJo pelo 
Com :n:t n1hn te da Academia. 

At·t. Hn. Estes exame.:.; fic:un sujeitos ú reprovaç\o 
parcial, ou absolut:.1, como os da3 aulas pr1tn:1rta:> ; 
u seriTo feitos do modo .:;cgnintc : 

No primeiro anno.- Cjda um Llos (liscipnlo:; será 
obriGado a apresentar no aeto ao r~\ame duas plantas 
a limpo em fo1·m::t to granlle: urna do pa iza~~·cns, c 
outra de desenhos gcometri~os, e a responder a todas 
as pergnntas quo sobre os mesmos Llescnl10s llle forem 
foi tas. Todas estas condições ficarão subeu tcnd idas para 
os a unos seguintes. 

No segundo anno.- 0..; discípulos tirarão Llous pontos 
rm geometria Llcscriptiva, c farão exame corno fica 
determinado p:na os annos lectivos, além disto aprc
:-;cntat·ão no exame de desenho uma planta üc toJ.as 
as convcncíies militares. 

No terceiro armo.- Os discipnlos tirarão dous pontos, 
cada um tlos quJcs comprehemla varias questões de 
physicJ, chimica, c mincralogh; c e:;tes exames serão 
feitos corno os elos annos lc:ctivus. No exame de de
~calw apresentarão duas plantas: uma com a soluç:Io 
de um problema de fortiticaç,Io tle campanln ~e outra 
das evoluç:)I'S das trc:; armas, c Liesen~10 llü algnmas 
machinas de artiill:.~ri~l. 

No fJnarto anno. -Além do ex:HllC llc Observatol'io 
a que são obri;;:1uos o;; Lliscipulos Llestu anno, apre
sentarão no exame de desenho uma c~1rta gcograpl1ica, 
traçada srgunuo a prujecção, que lbe fór onlenauJ em 
programm1 cscripto p:ilo lente do auno lcclivo, e com
prchendcnuo qual(Fter porção do globo que lhe fór in-
dicada. · 

No quinto anno.- C·1da cliscipulo apresentará no 
exame duas plantas : uma de um terreno, dado em 
problema, fortifieado com obras permanentes; c outra 
de um a tacpw de praça; e ambas segundo os systemas 
apontados pelo lente do anno. 

No sexto anno.- Cada um dos discípulos apresen
tará em exame Lluas plantas: uma do qnal(1uer das 
c1nco ordrns f'!assicas de archi tectura c i vil em planta, 
r a Içado geomet.rico, e a outra de rruaesqncr trabalhos 
hydraullcos po::;tos em pratíca. • 
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Art. HH. o') di~~c·ipnlos cpw fort•Jn l't'PI'OY~1l1us t•m 
desenho, on nas :tui;~s tl1~ f!eomelria descri}Jtiva, c 
elas scicnrias pllysieas, não deixarão por isto de fre
quentar os annos lrcliYos, ou élUlas primarias~ se
gundo suas habilitar:õcs; mas lerDo C:,t:Js notas rm seus 
assentos, c ficarão sujeitos ás conscquencbs dcllas. 

TITULO VIII. 

nos EXEHCICl05 l'R.\TlC03~ OU CA!l!'OS IJE l~:'Tl\l'\-;•;.\o. 

Art. f O~. O Connnamlan te da Academia proporá ao 
Govcnio o lugar que lhe parecer mais proprio para 
nclle acampJrcm os discípulos, c se empregarem nos 
exercícios pratieos rdativos aos seus annos; c em 
tudo o mais que o Commaudante julgar a proposito. 
'fl'l·à toda a attenção em o C;scolllcr tal que rossa 
jogar-se a artilharia sem perigo dos moradores mai.;; 
proximos. E)te campo será tambem escolhido em lugar 
rcalengo onde não faça incommodos~ ou preju.izo a 
pessoa a Jglill1<1. 

Art. 103. lhvendo corpos do Exerci to di~poniveis, 
o Commandante da Academia os poderá pedit· ao Go
Yerno, para exercitar os discípulos no Commando sobre 
parada, c para entrarem em toda a mais instrucção 
de um campo regular: no que aproveitarão igual
mente os corpos. 
, Art. iOL O Commandantc da Academia, ou o seu 
Ajudante, será sempre o Commandan te do campo, c 
o rcsponsavel pela exactidão rigorosa de todo o ser-viço . 
. Art. 105. Pelo Arsenal de Guerra serão fornecidos 
todos os meios em armas, banacas, c toda a sorte de ins~ 
trumentos e machinas de guerra precisas no campo : 
precedendo requisição regular por intcrmedio da Se
cretaria de Estado dos Negocios da Guerra. 

Art. 106. O Commandante do campo poderá fazer 
marchas em qualquer sentido, e bivacar fóra do campo 
primitivo. 

Art. 107. 'fotlo o corpo acadcmico, bem como os 
corpos, que entrarem na instrucção, serão considerados 
em companha, · lluanto aos vencimentos de rações e 
forragens. 

Art. 103. Os Lentes qae não forem militares serão 
considcra(lo.:.; r·.omo c~piute-.:, c ns discípulos como offi-
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ciaes no primeiro posto. Os discípulos que forem praças 
de prct terão as mesmas prcroga ti v as : c todos os 
discípulos que não forem oflicl:les receberão um mez 
de soldo de Alferes. 

Art i09. No flm do acampamento, todos os Lentes 
c mais indivíduos encarregados lia instrucção, e llis
ciplina dos alumnos enviarão :.10 Commamlante do 
campo, c este ao Commandànte da Academia, relações 
nominaes de todos os diseipulos a seu cargo, com a 
informação á margem de todas as qualidades boas e 
más, que possam ter-lhes descoLerto ; tanto no scn • 
tido instructivo, como no srntido moral. O Comman
dante da .Academia mandará formar por estas uma só 
relação, r ela ordem scgu i lia dos annos, e fará passar aos 
assentos de c alta llisci pulo, no livro mestre delles, tod1s 
:~s notas que llles compelirem, que depois conferirá, e 
rubricará. As relações originaes, com a relação geral 
tlcarão a rcll i vaLias. 

TITULO IX. 

DOS PREMlOS. 

Art. 110. 1-I'1vcrão premios em todos os annos para 
distinguir os lliscipulos cuja applicação c coiHlucta se 
fizer mais rrcommcnda vcl. 

Art. iH. Estes prcmios serão distribuillos unica· 
mente por merecimento absoluto, e não por um me
recimen lo compara ti v o entre di::;ci pulos pouco recom
menllaveis. A Congregação regulando-se por este prin
cipio, não habilitará discípulo algum para premio em 
não havendo quem o mereça. 

Art. H2. Para que um discípulo srja digno de pre
mio é preciso, que seja de boa c.onducta dentro e fóra 
das aulas; que tenha sido approvado plenamente em 
to das ~s matcrias do anno respectivo, comprehendidas 
a 8 aulas do segundo tempo; c que tenha assistido acs 
exerci cios pra ticos do mesmo anno. . 

Art. H3. Só os discípulos nestas circumstancias 
podem ser propostos para premios pelos Lentes res
pectivos; e é aos melhores d'cntre elles, que a Con· 
g regação poderâ habilitar, se os achar dignos disso. 

Art. i i 'L Os premios scl'ão todos iguaes, e da quantia 
de cento c vinte mil réis ealla um; pagos aos mezcs 
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sobre app1'cscnla1~ào Llo provimento passado em regra, 
e pelo mesmo modo, que se pagarem os solLlos ao~ 
officiaes do Exercito. O mez de Março será o primeiro 
mcz para o vencimento de premio. 

Art. 1Hi. Sendo em gcl'al decrescente o nmnero 
dos discípulos em toJ.os os annos, a coutar do pri
Ineiro, tambem será decrescente o numero dos premio.-; 
destinados para cada um Jos annos academicos; assim: 

No primeiro anho, haverão seis prernios. 
No segundo anuo, cinco. 
No terceiro anno, quatro. 
No qLiarto anno, lres. 
~o quinto armo, dous. 
E no sexto anno, um. 
Art. :Uü. Estes premios são uma rcmuncr:H;ão ll'On~ 

rosa Jos bons estudos, e boa couductJ. do anuo vcn~ 
cido; c serão recebidos pelos discipulos sem depcnuenLia 
da frequencil no anno seguinte. Deste modo aos dis· 
cipulos, que ~cabarem o cLu·so dos seus estudos com 
o terceiro anuo, tambem se poderão conferir os pre
mias, segundo o seu merccimen to, bem como se poded 
conferir um premio a um dos discípulos do sexto anno. 

Art. 1i7. Além destes premios, que só dizem res
peito aos estutlos_, e conduc.:ta em cada um dos annos 
isoladamente, haverá todos os annos um premio ex
traordinario para distinguir o melhor dos discipulos, 
que completarem o curso de engenheiros: se por ven
tura houver algum digno de tal distincção. 

Art. 118. Consistira o premio extraordinario em 
uma medalha de ouro de peso de uma onça, tendo de 
uma parte as armas da Academia com a legenda em 
roda- Academia .Mlli ta r do Int per i o do Brasil- e da 
outra- A F. (o nome do discípulo) em (o anno). Este 
premio será acompanhado de um diploma, em que se 
declarem as (}Llaliclades mais recommendaveis do dis
cípulo. 

Art. U9. Só pouerão ser caudillatos ao premio ex
traordiu<1rio OS uiscipulos, ((lle tiverem COlllpletado OS 

seis anno::; uos cstutlos da Academia_, scnuo approvauos 
plenamcn te em todas as ma ter ias de louos os annos, 
dos primeiros c segundos tempos; c que tiverem além 
disso assistido a touos os exercidos praticas: ajuntando 
a tudo uma conducta civil e militar sem nota. 

Art. 1~0. Ao Leu te mais antigo compete, examinando 
pelo livro mes trc os asscn tos tlc todos os discípulos 
do sexto anuo, vropôr á Congregação os f{He adnr 
dignos de premio cxtraordin:trio. 

··- r.\ 111 t~ ll • :! I 
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Art. 121. Quando forem mais de um os candidatos 
assim habilitados, a Congregação decidirá por escru
tinio sobre qual delles deverá recahir o premio. 

Art. 1'22. Acabados todos os exames, a Congregação 
procederá á habilitação para os premi os; mas a de
cisão final ficará dependendo do comparecimento dos 
candidatos no campo destinado aos exercícios pra ti c os, 
scmlo excluídos de premias os que alli não forem~ c 
d' cn tre os que forem, os que mostrarem inhabilidadc, 
ou tiverem máo comportamento: o que deverá constar 
dos assentos dos mesmos discípulos antes da abertura 
de novo anno. Havendo porém mais discípulos <lignos 
de premio, a Congregação os habilitará em lugar dos 
excluídos. 

Art. 123. Logo que a Congregação tiver distribuido 
os premias, o participará por officio seu acompanhado 
da relação dos discípulos a quem elles forem con
feridos, ao Commandante da Academia, que lhes man-
,dará passar os provimentos pelo Secretario. 

Art. 12eÍ. Estes provimentos nunca serão impressos, 
serão assignados pela Congregação, com o-Cumpra-se
,do,Commandante da Academia. Depois ue promptos, mas 
antes de serem registrados nos livros competentes, 
·serão guaruados pelo Secretario a Lé a época de serem 
entregues aos discípulos. 

Art. 125. No dia da abertura solcmnc da Academia, 
irá o Secretario entregar publicamente os provimentos 
separados por annos, nas mãos do Commandante da 
Acaclemia, o qual, depois de lida a oração de ;J.bertura, 
e no mesmo acto solemne, os apresentará aos Lentes 
respectivos, que os irão receber de sua mão; e depois 
chamando cada um ele seus discipulos succcssi vamente e 
pelos seus nomes, darão a cada discípulo premiado o 
seu provimento com todos os signaes em uso de con
sideração e estima. 

Art. 126. O discipulo :J quem tocar o premio ex
traordinario receberá das mãos do Commandantc da 
Academia o diploma e a medalha, que o mesmo Com
mandante lhe lançará ao pescoço, pendente de uma 
í1ta com as côres nacionaes. 

Art. 127. Durante a distribuição dos premias se con
servará de pé todo o corpo academico. 

Art. 1.28. Os discipulos que tiverem concluído os seus 
estudos com o terceiro ou sexto anno, e a quem tocar 
algum dos premi os~ serão avisa tios pelo Secretario, e 
por escripto da parte do Commandantc da Academia 
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para se acharem presentes ú abertura das aulas, c não 
comparcccn(lo, sem cansa j usliücada, perderão o direi to 
ao premio; c mesmo que o não percam, não lhe será 
da!lo em puiJl i co. 

TITULO X. 

IJOS DISCIPULOS, 

Sens deveres. 

Art. 12\J. Os cliscipulos da AcaclGmia ~I'ilitar podem 
S('t·militares ou paisanos, nacionaes ou estrangeiros, com 
tanto que tenham ele quinze annos completos para mais. 

Art. 130. Os estrangeiros serão tratados na Academia 
como os nacionaes; exccpção feita unicamente elos casos 
em que os discípulos nacionaes assentam praç::1. nos 
corpos do exercito, seja para instrucção, ou por <lcs.
paeho, que se lhes não concede. 

Art. 131. Para serem aclmíttidos, deverão dirigir-se 
ao Commandante da Academia por via flc petição a 
q uc dcYcm ajuntar: os militares a sua fé L1e ollicio, 
c a licença do Governo expedida pelas autoridades com
prlentcs; os paisanos as suas certidões de idade; c os. 
estrangeiros um documento legal em quo provem a 
ic1adc fJUC tôm. 

Art. 1:32. O Commandante da Academia mantlarú, por 
Llcsp· dw, ao Lente quo lhe parecer, que examine cada 
um dos adeptos de ler e Gscrever correctamente, c das 
qnalro cspccics elementares de arithmetica. Com a 
approvação deste exame~ certilicalla na mesma petição 
JWlo Lcn te Examinador, se aprcsen ta r á o adepto no
vamente ao Commanclan te da Academia, que onlcnará 
por 1lespaclw ao Secretario lhe <Jbra assentamento de 
matricula. 

Art. i3:L Todos os discípulos depois de matriculados, 
excepção fci ta dos olliciaes, formarão um corpo, ou 
companhia~ que tomarú a fórma que lhe quizcr dar 
o Commandante da Academia, c ficarão sujeitos a todas 
as formaturas e revistas. que ellc lhes onleuar. Sendo 
esta disposiçio puramente mstructiva: 11üo ser~to dl'll:l 

\ccptuadus os e:'!rangniro':. 
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Art. i34. 0.;; oJTiciaes matriculados poderão ser em
pregados pelo Commandante da Academia no com
mando deste corpo, ou de suas di visões; sem offensa 
das suas antiguidades. 

Art. 135. Os discípulos militares deverão apresen
tar-se na Academia com os seus uniformes; e os pai
sanos decentemente vestidos. 

Art. 136. Todos os discípulos serão obrigados a entrar 
para as aulas ao toque da entrada, ainda que os seus. 
respectivos Lentes lá não estejam; e não sahirão dellas. 
sem serem apontados, e lhes ser isto ordenado vocal
mente. O Commandan te da Academia lhes dará des
tino até entrarem para as aulas do segundo tempo. 

Art. 137. Haverá um toque clistincto para as for
maturas, o~ revistas; outro para a entrada das aulas~ 
c fim das lições, ou principio e fim dos tempos; e outro 
para que os discípulos possam sahir das aulas. 

Art. 138. Dez minutos depois de principiado cada 
tempo, se tomará o ponto. Os discípulos que não se 
:-~charem presentes serão apontados com uma falta. 
No fim de cada tempo, e antes de sahirem os disei
pulos <las aulas se tomará novo ponto; e todos aquelles, 
que estando presentes ao primeiro ponto, não estiverem 
ao segundo, serão apontados com meia falta; e duas. 
destas constituirão uma falta sem causa. 

Art. l39. Todos os discipulos que faltarem ás forma
turas e revistas determinadas pelo Commandante da 
Academia, serão apontados por quem o Gommandantc 
determinar ; c por cada duas veze:; que forem assim 
apontados, que se lhes imporá uma falta sem causa no 
anno lectivo. Estas faltas só poderão ser lançadas nos as
sentos do discípulo pelo Secretario da Academia á visttl 
da ordem por escripto do Commandante della. 

Art. !40. O discípulo que faltar a comparecer a todas 
as funcçõ.es academicas em um dia, será sómente apon
tado com uma falta no anno lcctivo, e outra nas aulas 
do segundo tempo. 

Art. IH. Trinta faltas sem causa justificada farão 
perder o anuo ao discípulo, que as tiver commettido; 
hem como sessenta fallas, ainda que justificadas sejam. 
Estas faltas serão contadas em separado nas aulas de 
cada tempo: de modo que as faltas commettidas nas 
aulas do primeiro tempo não sommem com as commct
tiuas nas aulas do segundo. 

Art. ll2. Na somma das faltas com caHsa, c sem 
clla, dere entender·sc que uma falta sem causa equi
vale a duas com elb~ ou ju:--tiliradas; c vicc-ver:::a, 
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que duas faltas .justificadas constituem urna falta in
teira e sem causa. 

Al't. 1~3. Todos os discípulos se devem conservar 
nas aulas com dignidade c decencia, ouvindo com a t
tenção a explicação dos seus lentes, a quem devem tratar 
com todo o respci to devido a seus superiores. 

Art. ilf~. As faltas em contravenção ao artigo ante
cedente serão sujeitas aos castigos dccorrecção onlenad~s 
pelo Commandantc da Academia, segundo suas atlrt
huiçõcs. 

Y.\:\TAGENS C:Oi'iCEDlDAS AOS DISCIPULOS. 

Ar L. 14~. A todos os militares, praças de prct, que 
se matricularem na Academia Militar será concedido o 
soldo (mas não o posto) de primeiros sargentos das suas 
mesmas armas; c este soldo lhes será continuado em-· 
quanto ni.lo tiverem acccsso; ou não forem despedidos 
da Academia, antes de concluírem os seus estudos. 

Art. !46. Aos militares das Províncias, que vierem 
c:;tudar á côrtc, será concedida a mesma vantagem, c 
além disto serão adclidos a um dos corpos do Exercito, 
qne o Commandante da Academia escolher para terem 
quartel, serem soccorridos regularmente, e viverem 
sujeitos a um commando. 

Art. 14i. Os militares que perderem o direito a 
continuarem a frequencia da Acadcmi::t, sejam ofllci11es, 
ou sejam praças de pret~ serão mandados recolher aos 
seus corpos; c os das Províncias retirar a ellas imme
diatamente. O Commanclante da Academia fica no dever 
de solicitar estas ordens. 

Art. 11,8. O discípulo militar, que fôr praça de prct, 
c que nesta qualidade se tiver matriculado na Academia 
1\lditar, que durante a frequcncia não tiver sido pro
movido a algum posto; que tiver concluído os trcs pri
mei r os annos dos estudos da mesma academia; que tiver 
assistido a todos os exercícios praticos; c que não tivel' 
nota alguma em seus assentos, tanto respectivamente 
aos estudos, com ;i sua conducta militar e civil, será 
promovido á eiTectividade do primeiro posto, em qual
quer das trcs armas Llo Exercito para quo tiver aptidão, 
~cgundo a escolha e proposta do Conunanclantc da Aca
demia, c sem dcpendcncia ele haverem vagas em tacs 
armas . 

. \rt. 11\J. Tmlo u ollkial suh<.lltcrno, fJUC se matri
··nLtl' ncsla IJHalidade 1 e que duraute o t'UI'HJ do~ lre~· 
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primeiros annos não tiver sido promovido; e que tivet· 
concluído os di tos tres annos com as condicões do ar
tigo antecedente, será promovido, mediante proposta 
do Commanclante ela Academia, á etTectividade do posto 
immeclia to áquelle em que fôr efiectivo. 

Ar L. H:iü. As notas ele falta com causa, ou sem clla, 
em quanto não importarem a perda elo anno, não ex
cluem os discípulos das vantagens concedidas nos dous 
artigos antecedentes. T0das as outras: como approva
'~ões pela maior parte; repetições do anno ; falta de 
approvaçõcs plenas nas aulas de segundo tempo, e de
feitos em conducta mil i ta r ou civil, não só poderão 
excluir os cliscipulos temporariamente dos accessos 
concedidos nos ditos dous artigos, mas até os poderão 
excluir absolutamente, segundo a gravidade dellas. 

Art. Hit. Em ampliação ao artigo antecedente; todo 
o discípulo que tiver qualquer das notas alli apontadas, 
não poderá ser propo5to pelo Commandante da Academia 
para accesso sem mediar pelo menos mais um anno, 
empregado segundo a decisão elo Commandan te da Aca
demia ; ou dentro da mesma, repetindo algum dos ramos 
da instrucção: ou fóra della no serviço de algum corpo 
da escolha Jo Commandante. Se fôr tal a má conclucta 
do discípulo, que nem deva continuar a servir como 
militar, o Commandantc da Academia assim o proporá 
pela Secretaria de Estado elos Negocias da GuArra, para 
se lhe dar baixa. Sendo oflicial, pela accusação do 
Commandante da Academia, como corpo de delicto, res
ponderá a um Conselho de Guerra. 

Art. Hi2. Os postos de official superior não serão 
dados como recompensa de simples estudos aos alumnos 
ela Academia. 

Art. H53. Todos os discípulos paisanos, que ncsla 
qualidade se tiverem matriculado, não terão direito ás 
disposiçõc3 do art. 148, ainda que tenham assentado 
praça durante a frequcncia dos tres primeiros annos, 
sem que ajuntem a todas as qualidades exigidas para 
os militares praças de pret, mais um anno de praça, c 
serviço efTectivô em qualquer elos corpos, que lhes 
ordenar o Commanclantc da Academia ; passando alli 
pela recruta, e depois pelo exercício continuado nos 
deveres de ofllcial inferior, c serviço particular das 
I'Ompanhias. isto cumprido, e obtendo boas informações 
dos chefes respectivos, poderão ser propostos pelo Com
mandante dJ Academia. 

"\rt. l;)í. Com igualdade do justi~a será obrigado ao 
nn·~mu servir;o: pelo mesmo tempo; o discípulo militar 

.• 



EXECUTIVO. 

que segundo a sua fé de officio tíver menos de um 
anno de praça no dia da sua primeira matricula. 

Art. HiG. Os discípulos militares, praças de pret, 
que se determinarem ao corpo ele engenheiros, e esti
verem nas circumstancias rigorosas do art. i'i8, serão 
propostos como aggregados para qualquer arma do 
Exercito, e assim concluirão os seus estudos: não po
dendo entrar no corpo de engenheiros senão na quali
dade de 2. os Tenentes. 

Art. 156. 0::; officiaes subalternos, que se destinarem 
ao corpo de engenheiros, e que estiverem nas circums
tancias do art. 1~9, serão promovidos nos mesmos 
corpos em que se acharem como aggregados; e no fim 
do curso completo entrarão no corpo de engenheiros, 
na qualidade de extranumerario; e assim servirão até 
quo haJam vagas; e que possam entrar sem prejuízo da 
antiguidade dos officiaes já existentes no corpo, no dia 
da sua promoção em recompensa de estudos. Sendo já 
subalternos do corpo de engenheiros não terão accesso 
peJos estudos: no que não fazem mais que pagar uma 
divida. Não serão com tudo privados do accesso, que 
possa tocar-lhes pelo corpo de engenheiros, segundo as 
suas antiguidades, mesmo antes de concluírem os es
tudos. 

Art. 157. Os discípulos paisanos, que, acabado o 
curso militar, pretenderem gozar das vantagens con
cedidas pelo art. 153, e ao mesmo tempo continuarem 
a frequencia com destino ao corpo de engenheiros, 
serão compellidos a cumprirem todas as mais condições 
do mesmo artigo, antes de se matricularem no quarto 
anno, ou a continuarem a freqú.encia em paisanos; 
observando-se sempre, e mui rigorosamente, o principio 
de se não dar um posto em premio de estudos, sem 
que o promovido tenha ao menos um anno, não de 
simples praça, mas sim de serviço rigoroso, como se 
determina nos arts. 153 e 1.54. 

Art. iõ8. 03 discípulos paisanos, que nesta qualidade. 
concluírem os estudos de engenheiros, não serão 
promovidos a 2. os Tenentes sem passarem pür um anuO' 
inteiro ele exercicio, como fica disposto no art. 1.53. 

Art. 1.59. A nenhum discípulo será conferido mais 
um posto (além do concedido pelo primeiro curso mi
litar) por ter concluído o curso completo de enge
nheiros; mas sendo de justiça não só recompensar uma 
applicação assidua de mais de tres annos, como habi
litar officiaes de um merecimento distincto á maior 
despeza a que são obrigados na compra de liYros e ins-
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trumentos, p1ra se aperfeiçoarem em s1lJcr, scr:í con .. 
cedida a todo o subalterno do corpo de engenheiros, 
que de hoje em diante completat· os estudos da Aca
demia :Militar, uma addição constante de meio soldo 
do posto de 2. o Tenente. 

Art. lüO. Esta addição será sempre igual á metade 
do soldo que tiverem os Segundos Tenentes na época 
em que o official ti ver de passar o seu recibo ; ser-lhc-ha 
paga com o soldo da patente que tiver; e não lhe sed. 
!.irada emquanto o individuo se conservar em official, 
c não chegar ao posto e etrectivülade de .Major, em cujo 
caso deixará de ter este vencimento additivo. Esta ad
tlição não soífrerá diminuição alguma, ainda que o tenh:.t 
de soffrcr o soldo; não será tida como soldo em reforma, 
ou monte pio; nem como pensão para privar o official 
de quaesquer outras vantagens, que lhe toquem. 

Art. 161. Serão excluídos desta vantagem os discí
pulos, que estiverem comprehendiclus na comminar;ão 
do art. HSO. 

TiTULO XI. 

DO SECHETAHlO. 

Suas attribuições. 

Art. 162. Haverá um Secretario da Academia, que 
fará todos os trabalhos da escripturação della: tanto a 
correspondencia do Commamlante. da Academia com o 
Governo, e com a Congregação; como todos os outros 
relativos ao servic~o da Academia. 

Art. 1.63. Teri livros mestres: um com o assenta
mento de todos os indivíduos de que se compuzer a Aca
demia. Neste livro não poderá escrever sem estar pre
sente o Commandante da Academia, c o Lente mais 
antigo, ou o seu immediato, por impedimento delle; 
escrevendo unicamente o que entre si convierem os 
ditos Commandante e Lente, que por isso rubricarão o 
assento depois de escripto, e assignado pelo Secretario. 
Quando o assento disser respeito ao mesmo Secretario, 
será chamado o Bibliothecario em seu lugar. Este livro 
mestre estará fechado em um cofre de tres chaves~ de 
f{UC terá uma o Commandante da Academia, outra o 
LPntc mais :1ntígo, ('outra o Srcrctario. 
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Art. HH. Tt'r:\ on t r o I ivro mestre p:n;~ o~ <lisci pnlo:; súa 
mente, re:'Cl'V:lndo a cada nome uma folha inteira. Nesu~ 
livro sú escrcrerú o f[LW lhe fôr ordenado pelo Comman·· 
dante da Ac:1d1~mia, e por escripto ~ c tudo, depois dt~ 
conferido, ser;'t rubricado pelo Comm:w<1:1nte da Aca
demia, ou pelo Lente respectivo, segundo a natnn~za <h• 
::~ssento. Alt~m <lestes livros ter:'t os mais qtw forem in
tl!..,prnsaveis p:-~ra a mais clara c simples e."eri ptnraç:io; 
sendo todo.., Iltlmcrados c rubricados lLlS t'oli1:1s <~ t'll
rcrrado:~ pelo Comm;1ndante da Ac,ademia. 

Art. H}~L Farú a folha mensal das dcApezas (la Ara~ 
dcmia, c a follta dos cmpreg;1do.s J1l(~non•s, as qu:u·s. 
vistas, approvadas c rnhriead:1s pelo Commandantt~ 
dell:t, scr:to por este remcttidas em omcio á Scnctari;~ 
de Estado dos Negocios da üuetT:l, para se mandarem 
pagar na Pngadoria das Teopas. 

Art. lfi(). Toda a dcspcz:t nccessaria p:1n :-~s anLl~ 
em p:-~pcL tinta, rstnjos, e utensis tlc (JUalqncr ordem. 
pcrtcnee ás despczas d:-t folha mensaL 

Art. 107. Terú a scn eui(la(lo o balanco da rereit:1 n 
dcspcza da dot:-~ção da Academia. Os fun~lrs existente:; 
rstarJo em um cofre de trcs chaves, elas fJn:ws terú uma 
o CommantLw to da Academia, ou t1·a o Lcn tu mais an
tigo, e outra o Secretario. 

Art. H58. Ao Secretario fica pi~rtcnccndo receber o 
ímportc da dot<lÇJo, c das folhas mcn~~aes, e correr com 
as uesprzas, c pagamentos a quem tocarem: scgnindo 
a este respeito todas :1s ordens, que o Commandante d:t 
Academia julgar ncccssario dal'-I!Jc, 1~1 n 1 o para a dcs
pez:-~.., como para a legalidade c clareza de! la. 

Art. IGD. Tcr;'t debaixo do sen mando o Portriro, ~~ 
Gl!arda;;, e lhes d:lf'il ;ls ordens lf!H) ron·m {ll't'í~ÍS;JS pal';t 
o ser·vic;o regular da Acntlemia. 

Suas umfrt(Jf'lls. 

Art. DO. O ~kaet:uio da 1\cadcmi:-t tcrú ele ortl(~« 
rwdo nitcct'ntos mil réis, pagos como ;l(!s Lentes. 

Art. 17i. Além do ser~ o;·dtnado 1 prrcc!Jt'l':·t os emo 4 

ln mcn los seg·tli 111 cs: 

Prh nutrjcul:l de cr:da alumnu .............. . 
Por e;llb certl\Lio de t'rcqucncia .............• 
Pt•bs eer·tidiks de apprur~ção, f'0d:l armo ..... . 
P «·I os p r 1w i nw n r os (r e p n• i u i r L . . . . . . . . . . . . . . . 

,~~8:) 
\)2:,\) 

U5'l:O 
L c:·u 
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Por uma cdrta de cur·so militar.............. :1:~':200 
Peb carta de curso completo de engenheiros.. 41)800 
Por quaesqncr certidões, além das apontadas, 

cada lauda. . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . • . • . • . . ~~480 
N. B. O provi meu to de premio cxtraordinario srr:i 

gra tuilo. 
Art. 172. Terá direito a ser aposentado no fim ele 

vinte e cinco annos de serviço academico, se eutão cs
tirer re:1lmrnte impossibilitado tle continuar. 

Art. t/:L Qu:1ndo por impedimento physico se inha
lJilil;u antes deste tempo, poderá ser aposentado rom 
o ~cu ordeilaUo 1 deduzido de uma quantia proporcional 
ao numero de armos (completos ou incompletos) que 
llle faltarem para vinte e cinco. 

TITULO XII. 

DO BIRUOTJIV.CARIO A RC.lll VISTA. 

Suns attribuiçües. 

Art. f 7ft .. O Bihliotherario archivista terú a seu rui-
11ado a hibliothcca; o arellivo ela Academia, e todos os 
instrumentos~ marhinas, modelos, e mais ohJcctos de 
que se fizer u~o nas lições c exercícios praticos. 

Art. 17ti. Hcreberú tudo por um inycntal'io~ p&r 
clle assignatlo em relação aYulsa, qnc será lançada pelo 
Secretario em livro especial, dcf'!aramlo-sc em frente 
de cada olJjccto o seu valor. Deste inventario se lhe 
dará !'Opia, e tieará rcsponsavcl por tuflo. 

Art. 171i. Serú obrigado a eslar presente na Academia 
dnrantco tcmpodas l1çõcspara sulJlllÍitis!rar aosl..cntes 
f!IJ:lCsqucr dos objeclos a seu cargo que lhe requisitem: 
e para os mesmos fins irú aos campo:::~ de i11strucção. 

Art. 177. Snpprirá as YczesdcSecrclario~ nos impe
dimentos deste. 

Surrs vantagens. 

Art. líS. Terú de o!'<lcn<ulo seiscentos mil réis~ pagos 
do mesmo modo, que ao Sccret:1rio; c os mesmos direito.-; 
ljllí' ellc, a st'r aposentado pelo mesmo modo, e llaíLls 
;::-; mc.smas cireumstancias. 

Arl. 1 7\J. T(~r:'t arrf's~o ao lngar dr Srnrtnl'io. "'t'
: 'll 111l o :l -.: u :1 a p l i d ~o . 
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TITULO XHL 

·00 PREPARADOR DE PIIYSlC.\. 

Art. f80. Haverá um Preparador ele physica com o 
ordenauo ue quinhentos mil réis, pagos emquanto fór 
clTectivo no trabalho, e pela folha ela Atademia. 

Art. f8l. O Preparador dg physica será qualquer 
paisano da escolha do Lente respectivo, c proposto pelo 
Commandante da Academia, quando convenha na es
colha. 

Art. 182. Não terá gra<luação alguma militar nem 
a poderá obter por este emprego; antes será despedülo 
de Preparador de physica~ se acontecer qne por qualquer 
outro motivo lhe venha a tocar o ser oilicial de alguma 
das a1·mas do Exercito. 

Art. :l83. Será especialmente cncarrcgadodo asseio 
c 1Joa arrecadação ele todas as machinas, app:1relhos, 
c productos pertencentes á aula elas sciencias physicas ; 
que tudo receberá por inventario pelo modo que fica 
determinado para com o Bibliotllecario. 

Art. f81. Fará to<lo o trabalho 1Jraçal que dcllc 
exigir o Lente das sciencias physicas em seus expcri
men tos, e demonstrações; para o q uc será obrigado a 
estar presente nos dias tias lições c em lodos os mais 
que lhe fúr ordenado. 

Art. f85. Terá provimento pela Secretaria de Es
tado respectiva; e poderá ser despedido quando se 
jnlgue inutil este emprer .. w~ ou quando o existente não 
desempenha r bem os seus deveres: o quo dcver<'t constar 
por informação do Commandan te da Acaucmia. 

TITULO XIV. 

DO PORTEIRO E GUARDAS. 

Art. 18ü. Haverá um Porteiro com o ordenado 
annual de quatrocentos mil réis. 

Art. 187. Será obrigado a tomar o ponto aos discí
pulos, a ab1·ir c fechar as portas da Academia, e das 
aulas, e mais casas do expediente acauemico; c a estar 
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JH'CSCll te na Academia em totlas as occasiõcs em q uc fór 
11ccessario abrirem-se as portas: c em tluanto se não 
fecharem. 

Art. 188. Será rcsponsavcl pelo asseio intrrno e 
externo- do editicio; fornecidos os meios pelo Secre
tario~ co:Hlj ll v a do pelos guardas, a quem poderá cuca r
regar no que fôr nccessario a este fim. 

A J't. 18U. Terá a seu cargo, c responsabilidade, por 
invcnt:1rio (como f1ca dito para o Btbliothccario) todos 
os moveis c utensis que estiverem dentro das aulas, c 
outras casas do editlcio, excepção feita do qne se aelJar 
dentro da Secretaria, c dentro elas salas entregues ao 
llib!iothccario, c ao Preparador de plly:.;ica. 

DOS Gt:.\lUJAS. 

Art. -lU). Havcrú mais um primeiro gU;lJ'ChL. (~tantos 
segundos quautos o Comm:.mdante da Academia julgar 
ind ispcnsavcis. 

Art. HH. O primeiro guarda terá de onlenado 
duzentos c quarenta mil réis; c c::~da um dos :scguudos 
guardas terão duzentos mil réis. 

Art. 192. Os guardas farão todo o Sl'rviç,o braçal 
•lcntro da Academia~ c ficam obrigados a tudo quanto se 
lhes ordenar para ronservat' o asseio dentro c fúra della. 

Art. 193. O JWirneiro gual'da fará as YCZ:!S de por
teiro quando este estirer impedido. 

Art. 191. Todos os guarcl:1s serão obrigados a compa
recerem na AcaL1ernia todas as vezes que lhes fór ordc
ll:H1o~ além elos dias de serviço ordinario ; e não poderão 
1 et irar-se sem permissão do Secretario. 

Art. 193. 00 ç:uanlas servirão de correios em todos 
os expcdien tes àcaLlcm icos. 

Art. iH5. Tanto o Porteiro como os guanbs estarão 
às ordens immcdiatas do Secretario, que det<dhará 
todos os mezc.;; um Ú· disposição do Bibliothccario para 
conduzir ás aulas os objectos, que a estes forem requi
sitados; e para tudo o m3.is tlUC occorrcr uaqucllc expc
Llicn te. 

Art. 197. O Porteiro e guardas serão da proposta do 
ComnwHdan te da Acauemia, c terão provi meu to pela 
Secretaria ue Estado, que os poderá despedir quamlu 
faltarem aos seus deveres: o que deverá constar por 
informação do Commandante da Academia. 

Art. 1U8. Os ordenados do Porteiro e guardas serão 
pagó~ por uma rolllção feita e assignalLt lJClo Secretario, 
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e ruuricaua iJdo Commandau te da Academia ; c havidos 
pela mesma repartição, por que se pagar o Exercito. 

Art. Hm. Se, teuuo uoa conducta, qualquer destes 
empregados vier a impossibilitar-se por causas phy
sicas; c muito mais se isto acontecer por causa do 
me~ mo serviço, o Commandantc da Academia informará 
ao Governo para o aposentar segundo os princípios da 
a1wsentação uo Secretario. 

Art. 200. E' de equidade preferi!· para estes em
pregos os militares mutilados, ou inhabilitados prema tu
ramente na guerra; uma vez que possam preencher 
lJem os seus deveres ; e cn tão conservarão as vantagens 
com tJUC tiverem sitio retirados do sel'\'iço, além dos 
seus onlcn1dos. 

TITULO XY. 

Suúre Jli'OIJWfàO dos Lentes. 

Al't. 201. A~ vagas do~ L~ntes pr·oprictar·ios s~rão 
preenchidas pelos substi tutu.s haiJili ta dos, c scguml.o as 
suas an tiguiua:lcs. 

Art. ~02. Os lugares de substitutos serão dados a 
concurso, preferindo em circum::;taucias idcnticas os 
discípulos da mesma Academia. 

Art. 203. 0::> t:antlidatos aos lug·ares de substitutos 
devem declarar, pr·irneiro se q uercrn entrar em con
curso para a substitui~ão das cadeiras de mathematiea 
unicamente ; e neste caso t:omprehender-se-ha a ca
deira de geometria descripthra; ou se querem entrar 
em concurso para a substituiç<io tambem das cadeiras 
militares; e segundo suas dedaraçõos assim serão 
admittidos a concurso. 

Art. 20~. As aulas das se iene ias physicas, c do de
senho tem cada uma concurso separado. 

Art. 20v. A habilitaeão dos eandidatos a substitutos 
será julgada pela Congregação dos Lentes. 

Art. 2[)3. Compete á Congregação dar os progr·ammas 
qnc farão o objecto do concurso, de modo que o candi
tlato \'Cllha a ue.;euvolver-se sobre as materi<J.S de tOLll.l$ 
as cadeira::_;, a cuj:t SLtb:)titui~ão as1)irar. 

I 

·~ 
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Art. ~07. Nenhum su!Jstituto terá direito á vaga da 
eadeira para que não tenha entrado em concurso, não 
obstante a sua antiguiuade. 

Art. 208. O Commandantc da Academia presidirá 
sempre aos t~ctos do concurso? em lugar distincto dos 
Lentes, c enviarú o seu parecer com a consulta da Con-
gregação. . 

Art. 209. Todos cste:s actos Ja Congrrgação serão 
romettidos oflicialmente ao Com mandante da Academia, 
qne os enviarú ao Govet·no, por meio da Secretaria de 
Estado dos Negm:ios da Guerra, sem cuja ordem ex
pressa na <la terá efl'ci to. 

AHTI<;Os AVULSOS. 

1. o O Commandante da Academia fica autorizado para 
determinar a explicação das lições em dias feriados 
quando isto seja preciso em algum, ou em todos os 
annos, c a franquear a aula de desenho aos discípulos 
mais cuidauosos fúra dos dias c horas das lições regu
lares. 

2. o O Commamlante da Academia fica tambcm autori
zado a ajustat·-se com um ou mais mestres de armas 
para cnsinarBm os discípulos a jogarem o florete, e o 
sabre, nas tardes que forem vespera de feriauos; ou 
quando melhor lhe parecer. Este ajuste ficará depen
dendo sempre da approvação do Governo; c os mestres 
de armas não terão direito a mais cousa alguma que ao 
seu pagamento. 

3. 0 O Commandante da Academia proporá a contem .. 
plação que se deve ter com os disci putos actuaes, que 
forem obrigados a repetir alguns annos pela diversa 
distribuição dos estudos. 

4. o O discípulo que fôr uma vez despedido da 
Academia, ou seja por má conducta, ou seja por suas 
repetidas faltas, ou por ter sido reprovado mais de 
uma vez em algum dos annos, ficará privado de em 
qualquer tempo tornar a frequentar esta Academia : 
salvo o caso do art. 95. 

Palacío do Rio de Janeiro, em vinte e dous de Outubro 
de mil oitocentos trinta e trcs.- Antero José Ferriera 
de Brito. 

--



-----~ ·~----

EXECFfl\ O. 17:~ 

DECHETO- DE 2~ DE nerunno DE t8:J~~. 

'Ocsig·na os membros da commissfio a quem {~ commetti<la a 
supcrinlemleneia das su:lslTÍPI,'ftes para o novo Ba11co dt• 
Brasil. 

A Hrgencia, nm Nome do lmpcra:1or o Sf'nhor 
JJ. Pedro II, em con formidatle do art. 7. o da Lei de g 
de Oalnhro de 1833, Ha por bem Nomear para membros 
da com missão, a quem é commel tida a superintenllcncia 
das su!Jscripçõcs para o noYo Banco desta capital ao 
Conselheiro Antonio lt'raneisco de Paula c Hollanda 
Cavalcanti ele Alhuqurrque, Francisco José da Bocha, 
João Pcclro da Veiga, I:.s·nacio Hatton, c Joshn Samucl. 

Candido José de Araujo Vianna, llo Conselho de Sua 
l\Iagestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Faze11(la, e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional, assin1 o tenha entendido, c 
t'aç,a executa\' uando as nccessarias instrurções e expe
dindo os compclcn tcs dcspadws. Pala cio do Rio do 
Janeiro, em vinte c <lous de Outuhro·dc mil oitocentos 
triata c trcs, decimo segundo tia Imlcpemlencia c tlo 
lmperio. (*) 

FnAl\Ctsco DE Lnh E StLYA. 

Jo1o BnAuLto 1\loxtz. 

Candido Jose de Arau.fo Vianna. 

(')Por Dccrrto de 30 de Outubro de 1833 foi nomeado Joarrnim 
Antonio Feneil'a em sulJsLitnição do Conselheiro Antonio Frau
cisco de Paula e Hollanda Cavalcauti de AlbtH[uer'<lUe, qt~e 
pediu s~r exonerado de tal cargo. 
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DECRETO- n:~ 2~ nr. onn:nno nr. ts:n. 

Drtermin:l qne :l hordo <los navio> :lrmarlos de nuis <lo vinte 
hoca'i de to;.:-o, haja um individuo que se enc:li'I'Cl-!lte da ius
trucçào primar-ia, tanto scicnlilica, como religiosa lias pessoas 
que eom,><km a~ C<J,tipagcns <las cmi):ucaçües de guena. 

A Rcgenci:l, em ~omc do Impcra<lor o Senhor D. 
Pedro ll, Qnercndo fadli ta r aos intlividnos, que compõem 
as eqnipag·1~ns das embarcações de gncrra nacioHacs a 
instrurç~io primaria, tanto scJcntiliea, como religio~a: 
necrcla: 

Art. 1. o A hort1o de cada um tlos naYios arm:-~tlos, 
ue mais de VÍIIIC bocas de fogo, havrr;í llll1 intlJYidtW 
encarregado ele rn~ünat· a ler, escrrvrr, as qn:ttt·o opt·-· 
raçõps ar i thmct icas sohrc nnmerm in tr1 r os, ~~ a don ~ 
triua christ:1 :'tJ pt~ssoas da rqni.pagem, f(iW twccssitart•m 
de uma semelhante instr·nc~::1o. Todos os dias, em qtw 
o pcrmi ttir· o servi(~O de hordo, lwver;'t nma lição, iflW 

durar:\ pelo menos hora. e Hlcia ~ (~ que collH'Çat·:t 
á hora dcsig·nada pelo Com manda n I e do n:~ vi o. 

Art. 2. o Nas emharcaçCícs em qlw honn~r Capc1Lio, 
será ellc n enea negado de da r a que lias l içiies ; nas o a tras 
o respectivo C:Hnmandante, logo qlw o n;t vio passe mostra 
de armarnen to, propor:\ por v ta do Quartt'I-Guner:1l 
<la Mar in lia :'1 Srcrt• ta ria d c Es t.:do com pcL(~n te um onic ia I, 
oiTici:ll de í'azendn, ou of1icinl marinheiro, l{llC possa, 
e queira. tlcscmpcnhar as rnncçnes de mestrr. 

Art. :L o Nos navios de qnarenta, Oll mais hocas 
de fog·o, o mestre dr rs::o!a r·ecchcrú mensalmcnle a 
gratificação de C{uatorze rnil réis. Nas outras a dn 
dez mil róis. A dcspeza ncccssari:-~ com papel, pcnnas, 
e mais objcctos precisos para lições será fi•ita t't i:nsta 
do mrstrt~. 

Art. r~,." O mestre de n:~cola não po1lCI'iÍ. rer,ch••r a 
gratilicação mensal, que llw é arbitrada no eapitnlo 
antrceilentc, sem apresrntar uma certidão <lo Com
mandante do navio, pela qnal mostro haver regn
l:lrrm~ntc, c com zelo desempenhado as funcçJcs do 
scn mag-istcrio. 

Art. ;;. ·· Ontrosim scd o mc.~mo mcs·trc obrig:.ltlo 
a ~prPsf'ntar todos os trns mczes ao Commandante do 
111vio um:1. relação dos in<lividuos a f(Uem tem d:-~do 
iiçi"ícs, aproveitamento que tt~m tido, c cap:1cidatlc tl~ 
r,;td:l. um tlrll1~s. O Com mandan In por in tt•rmed i o do 
Qn:trtt•l-n,•nt•ral, (~llYi:tt'~t [, solm•dil:l Srcrl'taria dt> E~-
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tado cada uma destas relações, com as observações que 
julgar convenientes, e forem do seu dever, como res
ponsavel, que é pelo exacto cumprimento das ordens 
do Governo a bordo do seu· navio. 

Joaquim José Rodrigues Torre3, do Conselho de Sua 
l\lagestadc Imperial, Ministro e Secretario dP. E.,tado dos 
Negocios da .1\larinha, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte e qu:1tro de Outubro de mil 
oitocentos trinta r' tres, dc·cimo segundo da Indepen
denda e do Impcrio. 

FHANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 
JoÃo B1uuuo Mol\"tZ. 

Joaquim Jm~/ Roff,rigues Torres. 

DECRETO-DE :H DE Ot'TP8HO DE HtlJ. 

Crêa ua ,·ilJa da Cachoeira ua Jlrovineia dá Bahia um lugar 
lie Juiz de Direito t\o Cive1, que trrá por llistricto a mesma 
villa c seu termo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, A ttcndemlo a que a vi lia da Cachoeira da Pl'o
vincia da lbhia, por· ser uma das mais papulosas do Im
pcrio r de gl'ande rommcl'cio, se acha nas ~il'cumstan
eias do art. 1:.1 tla Disposição JH'ovisoria Ú(~rrc.a ela 
Administr·aç:lo da .Justiça Civil: Ih por hem Crcar na 
referida Yilla um lugar de .fui?. de Direito do Cirel~ 
t enrlo por 11 i~tricto a mesma vi !la c seu termo. 

Aureliano de Som~a e Olireit·a Coutinho, :Ministro 
r. Secretario de Estado dos Negocios da .Justiça, o lenha 
assim f'nlemlidn c faça executar. l1a1acio do lHo de Ja
neiro, em Yinte e quatro de Outubro de mil oitocentos 
trinta c tres. dcrimo segundo da lndepcndencia c do Im
per i o. 

FnANcrsco DE LuB E SILVA. 
JoÃo BnA ULIO l\loNIZ. 

A1tteliruw de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECRETO -DE 2~ DE OUTUBRO DE 1833. 

Crêa uma legião tle Gnat·das Nacionaes na villa de Iguassú. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, Ha por hem Crear na vi lia de Iguassú uma le
gião composta dos cot·pos das Guardas Nacionaes da 
mesma villa c dos das vi lias de Magé c I taguahy. 

Aureliano ele Souza e Oliveira Coutinho, 1\linistro c 
Secretario de Estado dos N egocios da Justiça, o tenha 
assim entendido c f<lÇa executar. Palacio do H.io de Ja
neiro, em vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos 
trinta e tres, dccimo segundo da Independencia c do 
Imperio. 

FRANCffiCO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO Mo::-;riz. 

Aurelia1w de Souza e Olh,eira Coutinho . 

......... __... ... ____ _ 

DECRETO -DE 2;) DE ourunno DK u~;~:{. 

Concede diarias aos feridos c;~, ,·iuva:.; c rnàis dos f'allccídos 
na defesa e sustenlaçilo do Governo legal contra a sedição 
na Provincia de .Minas Geracs. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, Querendo dar uma demonstração do subido apreço, 
que faz do honroso serviço prestado pelos briosos Guar
das Nacionaes na Província de :Minas Geraes, em defesa e 
sustentação do Governo legal contra a sedição de vinte e 
dous de 1\farço do corrente anno na dita Província, r Ten
do em vista o artigo cento trinta e nove da Lei de dezoito 
de Agosto de mil oitocentos trinta c um: Ha pol' bem 
Conceder uma diaria de quinhentos réis a caLla um 
dos feridos, e ás viuvas, ou mãis dos fallecidos na 
dita defesa, constantes da relação inclusa que com 
este baixa, assignada por Aureliano de Souza c Oli
veira Coutinho,~_l\linistro c Secretario de Estado dos 
Negocias da Justiça, cuja diaria será paga pela Thesou-
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raria daquella Província desde o dia nove de l\laio deste 
anno, em que teve lu~ar o at<1que no sitio denomi
nado .José Corrêa; depPndendc porém esta mercê da 
approvação da Assembléa Geral Legislativa, na fórma do 
paragrapho onze do artigo cento e dous da Constituição. 

O mesmo Mini~tro e Secretario de Estado dos Nego
cios da .Justiça o tenha assim entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de .Janeiro, 
em vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos trinta 
e trcs, de c i mo segunuo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCisco DE LniA E SnvA. 
JoÃo BnAULIO MoNtz, 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

Relação dos indivíduos agraciados com uma pensão de quinhen· 
tos réis diarios, em reconhecimento dos serviços prestados 
na Provincia de Minas Geraes, pot· occasião da sedição de 
\'inte e dous de Março tlo corrente anuo, t{UC teve lugar 
ua capilal da mesma Província, e a llUC se referi.! o Decreto 
da data desta. 

A D. Felicia Candida Balbina, viuva, mãi do Guarda 
Nacional Antonio Simões da Silva, que falleceu no 
ataque do lugar denominado .José Corrêa. 

A Francisco .José de Carvalho, que cegou no mesmo 
ataque, ou á sua viuva, quando tenha fallecido. 

A Silvcrio José Pereira, ofticial de carpinteiro, a 
quem foi amputada uma côxa. 

A Maria Joanna, viuva, mãi de Manoel Sabíno, offi
cial di~ carpinteiro, que rnoneu em consequencia dos 
ferimentos receLidos no mesmo ataque. 

A Maria Felisarda, viuva de Manoel Pinto, que 
morreu em conscquencia dos ferimcn tos recebidos no 
mesmo ataque. 

A Manoel José dos Passos, Guarda Municipal, a quem 
foi amputada uma côxa. 

A Francisco Antonio da Silva, que licou grave
mente ferido. 

A Cesario da Cunha Lima, que l1cou gravemente 
ferido. 

Palacio tlo Rio de Janeiro, em sm de Outubro de 
1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECRETO- DE 2:5 DE OUTUBilO DE 1833. 

Provillcnda sol.H'e a falla. de Desemhaq!;adores ua Hcla~ào tle 
Pernambuco. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tendo em consideração a falta de Del'em
bargadorcs que experimenta a Relação de Pernambuco, 
a pont.o de estarem servindo actualmente alli apenas 
quatro, segundo representou o respectivo PJ·esidente 
interino, com o que sotl'rc grandemente o serviço pu
blico, ao mesmo tempo que na Relação uesta Córte, c 
na da Bahia existem em numero superabundante para o 
serviço dellas, c Querendo providenciar a tal respeito: 
Ha por bem Hemover para aquella Relação de Per·Jum
buco aos Desembarg-adores Marianno José de Brito Lima~ 
Antonio José da Veiga, Francisco José Alves Carneiro 
e Antonio Calmon du Pin, os tres primeiros perten
centes á Relação desta Côrtc e o ultimo á da Bahia. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho., Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte c cinco de Outubro de mil oitoccnto~ 
trinta ü tre~, uecimo segundo da Indcpendencia e do 
I mperio. 

Fn.\~Cisco DELEitA E StLV.\. 
JoÃo BRAULIO Mo~1z . 

.tareliano de Sonf:a e Oliveira Coutinho, 

DECRETO-DE 31 DE OUTUBRO DE 1833. 

Reintegra no cmrn·t'go de Professor Publico de primeiras letras 
da fr·eguezia da ilha de Paquetá o Viga1·io da mesma frc· 
guezia, por se reconhecer que não ha incompatibilidade na 
accumulação deste emprego. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por bem Reintegrar no em prego de 
Professor Publico (}e primeiras letras ti~ ilh~ de Pn-
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quctá o Padre Francisco José Alves Ja ::;Hva, ficando 
por isso sem ctieito o Decreto de 2{) de Setembro do 
concnte anno, pelo qual havia sido demittido do refe
rido emprego, Yisto reconhecer-se não existir a incom
patibilidade daquelle exercício com o de Vigario ua 
matriz da dita vi lia. 

Antonio Pinto Chichorro ua Gama, Ministro c Secre
tario ele Estado dos Negocios do Imperio, assim o te~ha 
entendido, e faça executar com os despachos nccessanos. 
Palacio do llio de Janeiro, em trinta c um de Outubro 
de mil oitocentos triula e tres, deeimo ~egundo da 
Indepcndencia e do Impcri'-'· 

FILI.~CJSGO DE LDIA E SlLV:\. 
Jo:\o BRAt'LlO l\ION1Z • 

• inton i o Pinto Chichor r o da, Gama. 

DECRETO- OE í IJE .\OV E~lBHU DE Hi3:3. 

l'eclar;l t:OIHlil'l'heudiúo:-; uo termo da Vi!la tle llaguahy ás 
llfiVOá~·Oe:: de CauL1gaiJo e Canhanga . 

.\ Regencia, em deelaração ao art. ~.o do Decreto 
de t;; de Janeiro do corrente armo, uo qual, fixando-se 
03 limites da Yilla ue ltaguahy. se determina, que esta 
conterá mais no seu termo touo o curato da Fazenda 
Nacional de Santa Cruz, seguindo o rumo desla na 
di visão com a dos rei igiosos do Carmo, começando no 
Iugae tlenominado- a Pedra- até encontrar a freguezia 
de MarJpicú: Ha por brm, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H, Ordenar que se entendam compre
hendidas no reft't'ido termo as povoações denominadas 
- C:mtagal!o, e Canhanga- ~que fazem parte da fa
zenda dos mencionados religiosos, visto aeharem-se já 
annexadas, quanto ao espiritual, ao curato da Fazenda 
Nacional de Santa Cruz, de que são parochianos os seus 
habitantes. 

Antonio Pinto Chichono da Gama, l\linistro e Secre
l:lrio tle Estado do·~ Nr~·odo.;; do Imperin. o tcnh:1 assim 
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entendido, e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro, em quatro de Novembro 
de mil oitoccn tos trinta c tres, dccimo segundo da 
Independencia e do Imperio. 

FR.\Nctsco DE LniA E SILVA. 
JOÃO BHAULIO lUONIZ. 

Antonio Pinto Chicllorro da Gama. 

DECRETO- DE ~ DE XOVEUBRO DE 1833. 

Concede amnistia aos ofticiac.;; e praças tio corpo de artilharia 
da Marinha pronunciados, e presos pelos acontecimentos 
de 6 e 7 de Outubro de 183t. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Attendendo á grande morosidade que lcm 
havido no processo dos individuas do corpo de arti
lharia da Marinha~ pronunciados, c presos pelos acon
tecimentos de 6 e 7 de Outubro de 1831 : A ttendendo 
a que havendo o Supremo Tribunal de Justiça conce
dido revista do processo de iO destes presos, que 
tinham sido condemnados em primeira, c ultima ins
tancia. a Relação revisora o annullára, julgando com 
tudo válida a primeira pronuncia, quando negta parte 
do processo existem ainda algumas das nullidades, pelas 
quaes aquellc Supremo Tribunal concedêra a revista, 
o que sem duvida tem de demorar ainda muito mais ê:t 
sentença final de todos os réos : Attendendo ainda a 
que d'entre os 249 pronunciados, mui poucos existem, 
contra quem ha depoimento de uma ou mais teste
munhas~ c que destes mesmos foram condemnados no 
primeiro processo a um anno de prisão, o 1. o Tenente 
Pedro Alves Cabral, e o 2. o Tenente Camillo José Ri
beiro, c a clous annos tambcm de prisão o Capitão gra
duado José Custodio Hodrigues c Silva, c os Sargentos 
Francisco José da Conceição, e Apolinario Alves da Sil
Yeira, pena menor do IJUC a que já elles têm sotfrido ; 
e Attendendo finalmente aos graves inconvenientes que 
resultam da continuação da detenção de tantos indi-



LXE•:UTl\'0. 181 

viduos a bordo de uma embarcação, inteiramente ar
ruinada: Ha por bem, Usando da autorização, que 
lhe concede a Carta de Lei de 8 de Outubro proximo 
findo, Amnistiar rodos os oillciacs, officiaes inferiores, 
e mais praças do corpo de ar Li lha ria. da Marinha, pro
uunciados, c presos pelos acontecimentos de 6 e 7 
de Outnllro de H~:H~ ~ excepção dos réos, os Sar
Q·eutos Luiz Domingues de Araujo, e José Alves Caldas 
Rangel, os soldados Apolinario Liborio, e Luiz Gon
zaga, e rorneta Antonio Pinto. O Conselho Supremo 
Militar de Justiça o tenha assim entendido, e faça exe
cutar com dos espachos nPc:cssarios. Palacio elo Rio de 
Janeiro, em quatro di' Novcn:1bro ele mil oitocentos 
trinta c trcs, dccimo :-:egundo da Indcpcndencia e do 
Imperio. 

FruNcrsco DE Lil\IA E SILVA. 
JOÃO BHAULIO 1\IONIZ. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO- DE;~ DE :\OVE11BRO DE 183:J. 

CI'ê:l unt ~L o Commandanw em eatla companhia do corpo de 
guarda:.; lllllllieipacs pcrmaneuLCs. 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o Seuhor D. Pedro 
li, Ha por bem Crear em cada companhia do corpo de 
guardas municipacs permanentes um 3. o Comman
dante, que vencerá mensalmente 40~000 de soldo, e 
mais !06000 para urna cavalgadura, e usará do dis
tinctivo de que usam os Alferes do Exercito. 

Aureliano ele Souza e 0:i';cira Ceutinho, Ministro e 
Secretario cie Estat1o do:~ N0gocio~ da Justiça, o tenha 
assim entendido, e faça exf~cu ta r com os despaclws 
necessarios Palacio Jo Rio ue Janeiro, em cinco de 
Novembro de mil oitoLentos trinta e trcs, decimo 
segundo tia Independencia e tlo Imperio. 

FRANCiSCO DE LIMA E SlL VA. 
Jolo BRAULlO MoNIZ. 

Aureliano de Sou=a e Oliveira Coutinho. 



DECRETO-- DE 7 DE NOVEi\JBRO DE i833. 

1\larca a substituição do Juiz Consen·arlor da nação hrítannlca 
nesta Côrte. 

A Regeneia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Ordenar qne nos impedimentos 
on suspeições do Juiz Conservador da nação britannica 
nesta Côrtc, sirva como tal o Descmba rgador Antonio 
Augusto Monteiro de Buros, c que nas causas em que 
possa este ser tarn bem impedido, as partes elejam 
Juizes arlJitros, em conformiclarle do art. füO ela Cons
tituição do lmperio. 

Aureliano <le Souza. c Oliveira Coutinho, .Ministro 
e Secretario de :Estado dos Negocios (]a Justiça, o 
1enha assim entendido e faca Pxceutar. Palacio do]\io 
de Janeiro, em ~etc de Novembro de mil oiloeciltos 
1rinta c trrs\ drrimo segundo d1 Jndcprndenci:1 c dn 
lmpcrin. 

FnANCtsco n~: L mA E Sn.Y .\ . 
.ltl~O RrtAri.lO 1\10:\lZ, 

Aurf'líano de Sou::a r Olirrira Coutinho. 

DECRETO- nE 11 nE :\0\T\tsno nE ts:i:t 

Dá novo Regulamento para a Arlminislraçfio gNal da fabrica 
tla rolvorn. 

Havendo mostrado a cxpericncia que o Regulamento 
pat·a a Administração geral da Fabrica da Polvora da 
Eqtrella, que baixou com o Decreto de 21 de Fevereiro 
de 18~H, Hão satisfaz aos utcis e impc.rtantes fins 
daíJUCllC estabelecimento; C llÜO tendo sido ainda ap
provado o mesmo Regulamento pela Assembléa Geral 
LegislatiYa, achando-se por isso o Governo autorizado 
ainda pelo artigo dezanove eapitnlo quinto da Lcí'de 
quinze do Novembro de mil oi toccntos trinta c um 
pat·a fazer as convenientes reformas, qne na p!'atiea 
se mostram nccessarias para o bom regimcn, anda
mento, c fiscaHsação da- rPfcricta Fahrira d::~Po 1vor:1 
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Ha vor· bem a Regcncia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Petll·o 11, Determinar que fique sem effeito 
o mencionado Hegulamento c respecli v o De ereto na 
parte t{Ue o autorizou, e se observe provisoriamente o 
que eom este baixa, assignado pelo Brigadeiro Antero 
José Ferreira de Brito, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Guerra, que assim o tenha entendido, 
e faça executar com os despachos neccssarios. 

Paço, em onze de Novembro de mil oitocentos trinta 
c lres, decimo segundo da Intlependencia e do Imperio. 

FRANCisco DE LniA E Sn. V.\. 
Jo1o BnAULlO MoNiz. 

Antero José Ferreira de Bl'ito. 

Regulamento ()aa·a a _,dministracão gea·al dil ~,abricn 
da Pohora da Estrella, na conformidade do Decr·eto 
desta data. 

IH .\Dlll~lSTHAÇlO DA F.\UHIC.\, E SEUS EMPREGADOS • 

. \rt. 1. 0 A A.dministr<.H~ão da Fabrica da Polvora 
:-;erii conilada a um Directôr nomeado pelo Governo, e 
tirado da dasse dos ofliciaes do Ex.ereito, que ti verem 
os necessarios conhecimentos de mecanica e chimica, 
c a patente nunca menor que a de Major. 

Art. 2. 0 Haverão maisosempregadosseguintes, que 
serão da nomeação do Governo: um Vice-Director; um 
Almoxarife e Pagador; um Escrivão; um Primeiro, 
e dous Segundos Escripturarios; um Facultativo; e um 
Capellão. 

no DIRECTOR. 

Art. 3. o O Direetor ser·á immediatamente sujeito 
ao Ministro da Gltena, c todos os mais empregados 
o serão a clle. Terá todas as regalias marcadas no 
Alvará do L o de !Iarço de 1.8H para o lnspector da 
ex tine ta Fabrica da Lagoa, e mais a inspecção da con
tabilidade, que antes era feita no extincto Arsenal do 
~ U.RTK II. 24 
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Exercito, a venda da polvora, pagamento dos empre
gados, e trabalhadores da Fabrica. 

Art. 4. 0 Residirá effectivamente na Fabrica, c não 
poderá ausentar-se della por mais de seis dias sem 
licença do Ministro da Guerra, deixando em seu lugar 
o Vice-Director : bem assim residirão na Fabrica 
todos 0s empregados que suas oceupações forem ali i, 
e não poderão sahir sem licença do Direclor~ que não 
lh'a poderá conceder por mais de seis dias; os que 
.excederem esta licença serão immediatamente sus
pensos, e demittidos se não justificarem a falta : os 
que sahirem sem licença serão immediatamente dcmit
tidos do serviço. 

Art. 5. 0 O Director será igualmente obrigado no 
fim de cada semestre a remetter á Secretaria de Estado 
dos Negocios da Guerra uma conta conente da receita 
e despeza do estabelecimento, comprehendendo os 
gastos feitos com o sustento, vestuario, e curativo dos 
escravos da Fabrica. Esta conta será acompanhada de 
uma circumstanciada exposição elos trabalhos feitos 
durante o semestre nndo, não só a respeito da mani
pulação da polvora, como da construcção de edificios 
neccssarios, elos objectos manufacturados; e finalmente 
dos generos provenientes dos trabalhos dos escravos 
no córte de madeiras, e cultura do terreno. E no prin
cipio de cada mez remetterá um resumo da receita e 
despeza do mez antecedente com a conta da polvora 
existente nos armazens. 

Art. 6. o Todos os generos em grosso serão comprados 
pelo Director conjunctamente com o Vice-Director, e 
Almoxarife; para o que farão antes annuncios, e á 
vista das amostras se comprará a quem por menos e 
melhor otierecer: as mais compras miudas serão feitas 
pelo Almoxarifc, e no seu impedimento por pessoa 
nomeada peJo Dircctor. 

Art. 7. 0 O Director exigirá do Escrivão um balanço 
annual dos generos existentes nos armazens e depo
sitos a cargo do Almoxarife, para enviar á Secretaria 
de Estado dos Negocios da Guerra, com o orçamento da 
receita e despeza do estabelecimento para o anno se· 
guinte. 

Art. 8. o Ao Director pertence arbitrar os jornaes dos 
Mestres, Contramestres , Administrador-, e Feitores, 
submettendo á approvação do Ministro da Guerra. Per
tence-lhe mais a nomeação de Patrões das embarcações 
que forem necessarias ao serviço da Fabrica. 

• 
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DO VICE-DIRECTOR. 

Art. 9. o O Vice-Director, que será um officíal intel
ligente, e instruido na fabricação da polvora, terá 
menGr patente que o Director, nunca menos que Ca
pitão; e o substituirá no impedimento, ou falta. 

Art. 10. O Vice-Director terá a seu cargo a direcção 
dos trabalhos das officinas_, c da Fazenda ; e finalmente 
a inspecção do Hospital; sendo-lhe sujeitos immedia
tamente os Mestres das officinas, o Administrador da 
Fazenda, e o Facultativo. Fará executar todos os tra
balhos, e dará todas as ordens, que lhe forem man
dadas pelo Director. 

Art. H. Deverá rubricar touas as ferias, pedidos dos 
mestres, c do Administrador; as receitas c dietas do 
Facultatho. Fará registrar tanto as ferias, como os 
peLlidos. Terá o maior cuiuaclo no emprego das ma
terias primas, para não haver extravio, ou falsificações; 
bem assim na polvora manipulada até a sua entrega 
nos armazens. 

Art. 12. Rubricará as guias que acompanharem a 
polvora, e mais objectos remettidos para os armazens 
pelos mestres das officinas, ou Administrador da Fa
zenda. 

Art. 13. Assistirá á entrada das ma terias primas 
nos armazens ; c verificará a polvora existente nos de
positos~ quando lhe fôr ordenado pelo Director. 

DO .\L~IOXAJUFADO E SEUS EMPREGADOS. 

Art. 1~. O Almoxarife terá a seu cargo a boa arre
cadação elos generos de que se lhe fizer carga. Servirá 
de Recebedor, e Pagador da Fabrica. Não entregará 
objecto algum, nem fará pagamento sem ordem do 
Director, por quem suas contas serão verificadas. Re
gular-se-ha pelo Regimento de Fazenda em vigor. 

Art. lü. O Director não dará posse ao Almoxarife 
sem que preste uma fiança de dez vezes o ordenado an
nual. 

Art. 16. O Almoxarife nomeará a pessoa que o deve 
substituir na sua falta, ou impedimento, approvando-o 
o Director. Proporá os Fieis, por quem será respon
savel ; e da mesma sorte approvará a nomeação dos 
guarda~, sob proposta dos Fiei:~. 
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Art. 17. Haverão lrcs Fieis para os depositos de 
Santa Ct·uz, Rio da Estrella, c annazcns da Fabriea, c o 
numero de guardas ner.essarios; te~dos sujeitos ao AI .. 
moxarifc. 

Art. 18. Os guardas serão sujeitos aos Fieis~ e os 
substituirão em caso de falta, ou ele impedimento. 

Art.. 19. O.s Fieis farão assentos, em livros compc* 
tentes, das entradas e sabidas nos armazens, terão as 
chaves, c serão inseparaveis dos ditos armazens, bem 
como os g-uardas. 

Art. 20. Haverá um cofre com trcs chaves uc que 
serão clavicularios o Vice-Oirector·~ o Almoxarifc, e o 
Escrivão. O Director ordenará que se deixe mensal
mente em mão do Almoxarife a quantia que julgar 
necessaria para as despezas miudas, de que clle dará 
conta no fim do mez; não podendo cada uma desta~ 
despezas exceder á quantia de 20~~000. 

DA ESGRlPTURAÇÃO D.\ FABRICA E DOS E~IPREGADOS NELLA. 

Al't. 21. O Escrivão ter;'t a seu car~o a receita e 
despeza dos gencros, e quantias, que csúvcrem a ear~·o 
do Almoxarifc. Deverá ter um livro mappa devida
mente escripturado; e este livro deverá ser apresen
tado ao Director no fim de cada mez, para á vista dclle 
fazer idéa dos generos que existem nos armazens, e 
inspeccional-os. 

Art. 22. Será mais obrigado, com dous Escriptu
rarios, a fazer toda a escripturação e r,ontabilidade ua 
Fabrica. 

Art 23. O outro Escripturario ficará enearregado 
da escripturação ua venda da polvora no lugar, e pelo 
modo que lhe fôr determinado. Será mais obrigado a 
executar todas as ordens do JJireetor relativamente ~·t 
Fabrica. 

DO APO~T A HOR • 

Art. 24. Haverit um Apontador, qne será obrjgatlo 
a fazer o ponto, e a formalisar a feria até ao dia tres 
do mez seguinte: a registrar tanto o ponto como a 
feria no livro competente~ que estará a cargo do Virc
Director. 
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Art. 25. Não admittirá no ponto pessoa alguma sem 
ordem do Director, transmittida pelo Vice-Director. 

Art. 26. Em caso de impedimento, ou falta, o Oi
rector nomeará um guarda para o substituir. 

DA CI.ASSIFICAIJÃO DAS OFFICINAS. 

Art. 27. Haverá na Falwica as seguintes classes de 
oficinas, a saber: :1. 3 cLlsse de refinação; 2. 3 classe 
de falJrico de polvora; 3. 3 classe de carpintaria; 4. 3 

classe de ferra ria c latocria. 
Art. 28. Na l.a classe, em que se refina o salitre e 

enxofre, haverá um 1\lestre encarregado das differentes 
officinas~ onde se fazem estes trabalhos ~ um Contra
mestre; um Porteiro; um guarda; e os trabalhadores 
necessarios. 

Art. 29. O :Mestre receberá o salitre bruto, e tor
nará a entregar refinado aos armazens, com guia as

. signada por elle, declarando a quebra que teve; d'onde 
sahirá para o fabrico da polvora, por pedido do mestre 
dessa classe. 

Art. 30. Na 2.~ classe, que se compõe das oflicinas 
llo fabrico da polvora ~ terá um só mestre , que di· 
rigir·á os trabalhos; um contramestre em cada uma 
dellas; os porteiros; guardas, e trabalhadores neces-
sarios. · 

Art. 3L Na 3.a classe, que se compõe das offic~nas 
de carpintaria, tanoeria, e torneiros, haverá um mestre 
que as dirigirá, c um contramestre de carpinteiro, 
outro de tanoeiro com os officiaes necessarios. 

Art. 32. Na 4.a classe, que se compõe de ferraria, 
Jatoeria e fundição, haverá um só mestre que as di
rigirá e um contramestre com os officiaes necessarios. 

DA AmiiNISTRAÇÃO J)A :FAZENDA. 

Ar! .. 33. A Administração da Fazenda no que res
peita ao cullivo c córtes de madeiras, será peculiar
mente confiada a um Administrador; bem como a 
escravatura e gado; que recorrerá immediatamente ao 
Vice-Director, para providenciar no que fôr necessario. 

Art. 3~. Os escravos não serão empregados em ser~ 
viço particular que não pertew;~ á F:lbriea. 
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Art. 30. As madeiras e mais productos extrahiuos 
da Fazenda serão carregados ao Almoxarife á vista das 
guias remettidas pelo Administrador, com declaração 
das dimensões, qualidaàes e preços. 

DO IIOSPlTAL E SEUS EMPREGADOS. 

Art. 36. Haverá um Hospital proporcionado ao nu
mero de escravos e trabalhadores da Fabrica que possam 
enferma r em servico. 

Art. 37. O hospital estará a cargo de um Faculta ti v o 
Me:iieo-Cirurgico, que terá o governo economico delle, 
o dispensatorio dos remedios, c todos os mais objectos 
pertencentes ao hospital. 

Art. 38. O Facultativo será obrigado a curar os 
empregados, e trabalhadores da fabrica no hospital, 
ou em suas casas, confnrme lhe fór ordenado pelo 
Director, aos quaes se abrirá conta da importancia dos 
remedios, e dietas que lhe forem applicadas, á ex
cepção dos que forem maltratados no serviço da fa
brica por algum desastre. 

Art. 39. Haverá um enfermeiro livre, e os serventes 
necessarios, tirados dos escravos da fabrica. 

Art. ~0. As receitas, dietas, e pedidos para o hos
pital serão assignados pelo Facultativo. 

DA lNSTRUCÇÃO CHIHSTÃ • 

Art. 41. Haverá um Capellão, que terá a seu cargo 
celebrar o Santo Sacrificio da Missa nos domingos e 
dias santos; instt·uir a escravatura nos princípios da 
Religião Christã, desobrigai-os pela quaresma, c mi
nistrar-lhes os mais Sacramentos necessarios. 

DiSPOSIÇÕES GEllAES • 

Art. 42. Os predios pertencentes á Fabrica da Pol
vora serão descriptos, com seus competentes valores, 
em um livro de tombo, rubricado pelo Director; e 
este não poderá fazer mudança nelles, demolir, ou cons
truir outros~ sem ordem do Ministro da Guerra, para 

, 
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o qnc deve expôr as utilidades do que pretende fazer, 
com os planos c orçamentós das despezas para então 
lhe ser ordenada a execução. Estas mudanças serão 
todas notadas no livro do tombo. Não se entende esta 
disposição com os tellteiros, e palhoças que ficam ao 
arbi trio do Director demolir· ou construir, segundo 
j ulp;ar necessario. 

Art. 43. Todas as alterações que o Director tiver 
de fazer na composição~ c fabricação da polvol'a de 
guerra, serão submet 1 idas ú appl'ovação do Ministro 
da Guerra. 

Art. 4í. O Director haverá, além do seu soldo, uma 
gratitlcação mensaJ de 606000. 

O Vice-Director haverá, além do seu soldo, a gra-
tificação de 406000. 

O Almoxarife terá o ordenado annual de 800~000. 
O Escrivão terá o ordenado annual de 80015000. 
O L o Escripturario perceberá o ordenado annual de 

~00~000. 
Os 2. (jb Escripturarios perceberão~ cada um, o or

denado annual ele 400~000. 
Os Fieis terão cada um o ordenado anuual de 300;)000. 
O Facultativo e Capellão, os seus engajamentos par

ticulares feitos pelo Director, por quem serão admit
tidos, quando approvados pelo Ministro da Guerra. 

Art. 45. A polvora será vendida nos lugares e pela 
maneira que o :Ministro da Guerra determinar. 

Art. 46. O Dircctot· não poderá alterar o preço da 
polvora sem ordem do .Ministro da Guerra. 

Paço, em li de Novembro de :1833.- Antero José 
Ferreira de Brito. 

DECRETO - DE 18 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Ordena ttue o Porteiro dos Leilões sirva nos impedim~ntos do 
dos Audilorios. 

Não sendo possível que um só Porteiro e Pregoeiro 
possa assistil' a todos os actos, c satisfazer a todas as 
diligencias deste otlicio nos 1lifferentcs Juizos desta Côr
te, e convindo não só obviar os inconvenientes que disso 
possam seguir-se, como promover a maior expediÇão 
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tlc . tae.:; aclos ' vat·a mais prompta atlmiuistt•ação lia 
Justiça: a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, At tendendo ao q uc representou Alexandre 
José Rodrigues, Porteiro privativo dos Leilões do Com
mercio~ o casas fallidas: lia por bem Nomeai-o Se
gundo Porteiro dos Autlitorios ílesta Côrlt~, para servil· 
uos impedimentos do actual, Luciano da Silva Cou
tinho, c naquelles Juizos aonde este não possa com
parecei'~ vencendo por inteiro os emolumentos que 
direitamentc lhe pertencerem. 

Aureliano de Souza e OI i v eira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça exccu Lar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em dezoito de Novembro de mil oitocentos 
trinta. e t rcs, dccimo segundo da Independcncia e do 
Impeno. 

Fl\.ANCISCO DE LUB. E SILVA • 
.JoÃo BaA ULIO l\lo~u. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO-DE lH DE NOVEMBRO DE 1833. 

Crôa oito Gua1·das para Agentes dos Trapiches. 

A Regencia, em Nome do lmperadot· o Senhor D. 
Pedro 11, julg-ando conveniente para a boa fiscalisação 
das Rendas Nacionacs o emprego de Agentes, que nos 
diversos Trapiches desta cidade inspeccioncm as en
tradas o sabidas dos generos, que alli se depositam, por 
parto da Administração das diversas H.endas: Ha por 
bem, em aàditamento ao Regulamento de 26 de Março 
de 1833, Crear mais oito lugares do Guardas, para o 
mencionado fim, percebendo o que fôr empregado no 
Trapiche da Ordem a gratificação de !t,OO~OOO, c todos 
os outros 2006000, além do orrlenado, que lhes compete 
como Guardas. 

Candido José de Araujo Vianna, do Conselho de Sua 
Magestade o Impet·ador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do 
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Thesouro Publico Nacional, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, em dezanovc de Novembro de mil oito
centos trinta e tres, decimo segundo da lndependen
cia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SlLV "· 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Candido José de Ar'aujo Vianna. 

DECRETO- DE 20 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Ordena que as Guardas Nacionaes de Mangaratiba façam par<•' 
da legião da Ilha Grande. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem que as Guardas Nacionaes do 
muni~ipio de Mangaratiba façam parte da legião da 
vi lia da Ilha Grande. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim cn tendido e faca executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte de· Novembro de mil oito
centos trinta c trcs, decimo segundo da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCisco DE LnrA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO MONlZ. 

Am·eliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO- DE 20 DE NOYE;\IBRO DE !833. 

Ordena que as Guardas Nacionacs do município de S. João 
da Bana façam parte da legião da yilla de Campos. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, Ha por bem que as Guardas Nacionaes do 

- PARTE 11. 21) 
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município de S. João da Barra façam parte da legião 
da vi lia ele Campos. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, o 
tenha assim entendido c faça executa r Pala cio do 
Rio de Janeiro, em Yintc de Novembro de mil oito
centos trinta e, trcs, der imo segundo da Indcpendencia 
e do Impcrio. 

FRA~CISCO DE LDIA E SILVA. 
JoÃO flH.AULlO 1\IONIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO -DE 20 DE NOYEl\lllRO DE 1833. 

Crôa uma legião de G!mrdas Nacionacs na villa de S. João 
do Príncipe. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem Crear, na villa de S. João do 
Principe, uma legião de Guardas Nacionaes composta 
dos corpos deste município, e dos das villas de Rezende 
c S. Sebastião da Barra Mansa. 

Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro, em vinte de Novembro de mil oito
centos trinta c trcs, decimo segundo da lndepcnucncia 
c do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\U E Sn.YA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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DECRETO- DI': 21 DP: NOVEMBRO DI': 1833. 

Ordena I{UC as Guardas ,,aciouacs da Praia Grande formem 
uma legião. 

A Rcgcneia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ih por bem 11ue as Guardas Nacionacs do mn
nicipio da Villa Heal da Praia Grande formem uma 
legião. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim cn tendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em vinte e um de Novembro de mil 
oitocentos trinta c tres, dccimo segundo da lndcpen
dencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LmA E SILVA. 
JoÃo lliL\ULIO MoNlZ. 

Aureliano de Souza e Olivcirct Coutinho. 

DECRETO~ DE 21 DE NOVEJIBHO DE 183:3. 

D.í iustruc1;ues pal'a ac.; conHnhsões sccnudarias, de que ll'ala 
a Lei de 8 de Oatubro deste anuo, sobre o cslahclccimcnto 
du novo Banco do Brasil. 

A Hcgenci.1, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Tendo em vista a prompta, e boa execução 
da Lei de 8 de Outubro de !833 na parto relativa ao 
cstabelccimen to do novo H:mco t.lo Brasil, Decreta que 
o Presidente do Tribunal do Thcsouro na Província do 
lHo do Janeiro, c os PresiLlen tos das outras Províncias 
nomeem as commissõcs secundarias, de que trata a 
mencionada Lei, nos lugares de cada Província, que 
julgarem convenientes para o bom descmp~nho dos tins 
designados no art. 7. 0 , c seguintes; as quacs, e a que 
jit existe crcada nesta capital, se regerão pelas Ins
trurções, que com este baixam, assignatlas por Candido 
Jose de Araujo Yianna, do Conselho do mesmo Augusto 
Senhor, Míubtro e Secretario de E:;;tado dos Negocias 
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da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, que assim o terá entendido, e fará exe
cutar, expedindo para este fim os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e cinco de Novembro 
de mil oitocentos trinta e tres, decimo segundo da 
lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lll\1A E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Candido José de Araujo V'ianna. 

Jnstrucções a que se refere o Decreto de 23 de 
Nol'eJUbro de f833. 

Lo A commissão já creada nesta capital por Decreto 
de 22 de Outubro de 1833, em virtude da disposição do 
art. 7. o da Lei do di to mez e anno, e aquellas, que hou
verem de ser creadas em varios outros pontos do Jm
perio para o mesmo fim, na fórma do Decreto desta 
data, designarão d'entre seus membros dous para to
marem a seu cargo o cofre das subscripções, tendo cada 
um a sua chave, e servindo um delles de Thesoureiro. 

2. o Durante o primeiro mez depois de [installadas as 
commissões, terão estas sessões regulares duas vezes 
por semana ao menos, e dahi em diante duas vezes em 
cada mez, o que farão annunciar por editaes, ou folhas 
publicas. Na primeira~ e seguintes sessões se fará a 
abertura das inscripçOes para socios, recebendo-se os 
nomes da~ pessoas, que se propuzerem entrar na Asso
ciação d~Hanco do Brasil, com a designação do numero 
de acç.ões~ 'por que pretendem subscrever, sendo rubri
cadas pelas mesmas pessoas, ou seus procuradores, as 
respectivas inscripções, as quaes serão lançadas em uma 
folha. 

3. o No fim de cada mez todas as commissões creadas 
fóra da capital remetterão á commissão installada nesta 
a folha original das insc:ripções, que forem tendo lugar, 
assignada pelos respectivos commissarios, guardando 
em seu poder uma copia deU a: e esta com missão trans
mittirá com a mesma regularidade em lista geral a 
apuração de taes inscripções ao Presidente do Tribunal 
do Thesouro. 
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to A com missão da capital, logo que pelas insaipções 
feitas conheca que poderá realizar-se a subscripção ne .. 
cessaria, a iim de prr.enchcr o funuo inicial ilxa~o. na 
Lei para o começo das operações do Ban_co, abnra _a 
subscripção para ns acçõcs na fórma prec:cnpla pela Lei, 
e fará aviso ás outr·as commissõcs para o mesmo fim. 
As commissões procederão no trabalho das subscripções 
de uma maneira analoga ao que acima se pre_screveu 
para as inscripções; isto é, durante o primeiro mez 
contado da abcrtur a das subscripçõcs, farão scs~õcs ao 
menos duas vezes por semana, c dahi em diante duas 
vezes por mcz sómente; com a ditTerença porém de que 
além da folha uas subscripçõcs, que será rubricada por 
cada um dos subscriptores, receberão estes conheci
mentos das quantias por clles entregues aos commissa
rios por conta das respectivas subs<.:ripções assignados 
pelo Thesoureiro, e o outro commissario claviculario; 
e de que, além da folha original mensalmente rcmettida 
aos commissarios da capital, enviarão uma copia ao 
Presidente do Tribunal elo Thesouro, até que a com
missão da capital dê por concluídas as subscripções. 

5. 0 Logo que se declare aberta a subscripção para as 
acções elo Banco, o que se fará constar por cditaes, ou 
folhas publicas, a commissão da capital convocará os 
socios inscriptos para se reunirem em assembléa geral 
na mesma capital, na fórma prescripta na Lei, a fim de 
proceder-se á installação da Administração do B1nco. 
Sómente serão considerados membros da assembléa geral 
aquellas pessoas, que apresenta rem os respectivos co
nhecimentos de acções por ellas subscriptds; e a as
sembléa não poderá deliberar emquanto não houver um 
numero de subscriptores tal, que a totalidade das acções 
sulJscri ptas seja igual, ou maior, do que o fundo inicial 
fixado pela L;ü para o começo das operações do Banco. 

6. 0 Se, durante as inscripçõcs, algumas das pessoas 
inscriptas como socios elo novo Banco se propuzerem 
entregar aos commissarios do lugar, em que se hou
v:erem i~scripto, ou aos 'de qualquer outro lugar .. quan· 
ttas destmadas para o futuro pagamento das respectivas 
acções, quando haja de verilicar-se a subscripção, o 
commissario Thesoureiro as receberá em deposito; dando 
os competentes conhecimentos assignados por clle, e o 
outro commissario claviculario, o fazendo-se nestes as 
necessarias declarações. 

7. 0 O Presidente de cada uma das Províncias facilitará 
ás eommissões respectivas por todas as maneiras ao seu 
alcance o bom desempenho do importante fim a que são 
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deslinaLlas, dando-lhes, se 11rcciso fôr', accommütlação 
em algum CLlificio pulJlico, sendo possível, para as suas 
sessões, ou para a boa guarda do producto das suhscrip
çõcs, a pediJo das mesmas. 

Hio de Janeiro, em 2() de NovcmlJro de 1833. 

Candülo José de Araujo Vianna. 

DECllETÜ-DE 2ü DE ~OVDillHO DE 18:33. 

Declara itHlevitlamcnlc apresentado pelo Govcmo Ceulral um 
Parocho da Provinda tlc S:mta Catharina. 

A He,\:wnd;:~, em Nome do ImperaLlor o Senhor D. 
Pedro li, Declara de nenhum cil'eilo o Decreto de 
19~ c C:trta de 22 de Agosto deste anno~ pela qual foi 
indevidamente apresentado na Igreja p;:~rocllial de Santo 
Antonio dos Anjos ela villa da Laguna o Padre Fran
cisco Villda de Araujo, porque pertencendo esla ID
roellia á Provineia ele Santa Catharina, ao Presidente 
della em Come lho com pote o seu provimcn to, na confor
midade da Lei ele i 1 de Junho de 1831. 

Aureliano de Souza e OI i v eira Con tinllo, 1\Iinislro c 
Eecrclario de Estado dos Ncgocios <la Justi<,:a, o lenlla 
assim entendido e faca executar. Palacio do 1\io de Ja
netro, em Yinte e cinco de Novembro de mil oitocentos 
trinta o trcs, dedmo segundo da hHlcpeudcncia o llo lm
perio. 

FtL\:\"CISCO DE L DIA E Su. v.\. 
Jolo Bn.AULlO Mu~tz. 

A.urclia·no de Sou.za c Oliveira Coutinho. 
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DECRETO-DE 27 DE ~ovE:\mno DE tsa3. 

Manda cxcrutar o Regulamento das Alfantlegas do TmpC'río ex
pcdi(lo na !lata de 21S de Abril tlr '183], e marea o vcneimcuto 
dos emprcg:ulos da Alfan!lcga da C:';rte. 

A Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, em virtude da H.esolução de 3 de Sc
tcmuro do anno corrente, Derreta que o Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, ouvindo 
na fórma da lei o voto ele seus membros, faça executa r 
por ens<l i o nas Alfawlegas <lo Imperio, em que julgar 
conveniente, o Regulamento expedido na data de 2:5 de 
Abril de 1832, fazendo nelle as eorrecçõ~s e additamentos 
que a pratica fôr indicando como necessarios, até que 
se lhe dê uma fórma deílnitiva: e outrosim que os em
pregos, c vencimento:, na Alfandega do Rio de Janeiro 
sejam regulados provisoriamente pela tabella, que com 
este baixa, assignaàa por Camliclo José de Araujo Vianna, 
do Conselho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presi
dente do referido Tribunal, fJUC assim o terá entendido~ 
c fará executar com os despachos neeessarios. Pala cio 
do Rio ele Janeiro~ em vjnLe c sete de Novembro de mil 
oitocentos trinta e tres" dccimo segumlo da Indepen~ 
denc ia c do I m per i o. 

Í"RA7'\ClSCO DE Ltl\IA E SiLVA. 
JoÃo BRAuuo MoNiz. 

Canrlido José de Ar·anjo Vianna. 

'1 abella a que se ?"e(Cí'C o Decreto de :2'7 de No
venl.bro de 1833. 

Dous por cento de rendimento mensal da Alfandcga do 
Rio de Janeiro serão divididos em sessenta partes, das 
quaes terá o 

Inspcctor............... . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 4, 
Ajucl_ar:_tc do cli to....... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 
Escrtvao................................... 3 
No~e Escriptur~rios ~ õ Primeiros, cada um... l 1/t 

aJndan tes do th to .. l <Í Segundos, cada um.... l 
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Escrivão da entrada c descarga............... 2 1/2 · 
Ajudante do dito ..... o ••• o. o •• o o. o o o o o. o.. 1 '1/'i 
Thesourciro o. o o .••• o.... • •••••••••• o..... 2 t/i 
Seis feitores, cada um o. o o o o o ...• o .. o o o o. o. o 2 
Quatro conferentes, cada um .. o o o o o. o. o o o. o o 2 
Guarda-1\lór e interprete .. o ... o ..... o. o ... o. :l 
Ajudante do dito .. o........... . . . . . . . .. .. . . 1 1/2 
Administrador das Capatazias................ 3 
Porteiro ....•. o ••• o •••••.•• o •••• o ••••• o.... 1 t/'l 
Doze Guardas de dentro, cada um ... o .•.. o... 1/2 
03 :Fieis dos armazens, eada um (annuaes pagos 

mensalmente) .. o o o o. o o o o o. o o o o ••• o o.... 600~000 
Guardas avulsos, racla um (dito) •• o o ••.•• o.. lJ,OO~OOO 

Rio, em 27 de Novembro de 1833. 

Candido José de Araujo Vianna. 

DECRETO- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Determina o morlo da nomeação do~ Carcereiros das cidades1 

villas, c jul;;aclos do lmpci'io; c os emolumentos que lhes 
competem. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Do 
Pedro li, para pôr termo aos inconvenientes, que tem 
resultado da falta~ ou da irregularidade da nomeação de 
Carcereiros nas cidades, villas, e julgados do Imperio, 
em consequencia de ser omissa a este respeito a ac
tual Legislação, c j1 não vigorar a antiga, que encar
regára ás C1maras 1\lunicipaes a nomeação, c provi
mento de taes empregados: Ha por bem, cmquanto 
a Assembléa Geral não legislar sobre este ohjccto, 
Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Os Carccreieos das cidades, villas, c jul
gados do Imperio serão providos na conformidade da 
Lei Jc 11 de Outubro de 1827, e do Decreto do 1. o 

de Julho de !830, pela Regencia na Côrte, e nas PJ·o
vincias pelos Presidentes em Conselho, segundo o dis .. 
posto ne> art. 18 da L!tt de 14 de Julho de l83lo 

Art. 2. o Nos casos de vaga, ou impedimento, serão 
providas as serventias interinas, e temporarias pelos 
Juizes de Direito Chefes da Policia nas cidades popn-
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losas; pelos Juizes ele Direito nas outras cidades, c 
Yillas~ qur forem cabeças de comarca, e pelos Juizes 
Municipaes nas demais villas c julgados. 

Art. 3. o Os Carcereiros~ nlém dos emolumentos, que 
lhes competem pelo Regimcuto ue 10 de Outubro de 
1.7~4~ e Decreto de 1.3 de Outubro do anno passado, 
haverão das respectivas Camaras .l'llunicipaes o orde~ 
nauo, que, ou já estiver estabelecido legalmente, ou 
de novo estalwlecerem as mesmas Camaras Municipaes, 
com approvação da Rcgencia na Côrte, e dos Presi
tlcn tcs em Conselho nas Províncias. 

Art. 4. o Os mesmos Carcereiros se regularão, no 
cxercicio de seu officio, e desempenho dos seus deveres, 
não só pelas rlisposições da Ordenação Livro L 0

, 

Ti tu los 33, e 77 ~ e da Lei de 28 de Abril ue l ü81, no 
que forem applicaveís; mas tambem pelas Instrucções, 
que lhes deverão tlar os J;lizes de Direito~ e Chefes 
da Policia, relativas á disciplina, e Regimento interno 
das prisões. 

Art. ti. o A's C:nnaras Municipaes fica competindo 
fazer a despcza necossaria com as luzes, agua, e o mais 
preciso para a limpeza, e asseio das cadêas, e susten
tação dos presos pobres, nos lugares em que isso não 
estiver a cargo Je outras autoridarles. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendiuo~ e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio do Janeiro, em v in te e 
oito de Novembro de mil oitocentos trinta e tres, de
cimo segundo da lndrpcndencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JoÃo BRAULlO MoNrz. 

Aureliano de Sonzrt e Oliveira Coutinho. 

DECRETO.- DE 4 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Desafora alguns Brasileiros dos fóros de cidadãos. 

Chegando ao conhecimento da Regencia, que o 
Marquez de Rezende, e Dr. João Fernandes Tavares, 
os Guardas de Honra .João Carlota Ferreira, e Paulo 

- PARH: ll. :W 
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Martins d~ Almeida, o Ajudante Sebastião Carlos Na ... 
varro de Andrade; e os Capi Lães João Pedro de Araujo 
Aguiar, Antonio (la Silva Bastos, e Roberto Joaquim 
Cuibem, Wm aceitado empregos, e condecorações do 
Governo Portugucz, sem a necessal'ia licença do deste 
Imperio: A mesma Rrgencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, Ha por bem Declaral·os incursos 
na disposição do ~ 2. o art. 7. o da Constituição, e con
scguintemente destituidos dos direitos de Cioadãos 
Brasileiros. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Se
cretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os despachos 
nccessarios. Pala tio do Rio de Janeiro, em quatro de 
Dezembro de mil oitocentos , trinta e tres, decimo se.:. 
gundo da Independencia e do Imperio. 

FHANClSCO DE Lil\IA E SILVA. 
JoÃo BnAuuo MoNIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

DECRETO- DE 5 DE DEZEiUBRO DE 1833. 

Crêa uma commissão encarregada de apresenlar um projecto 
das novas ordenanças da Marinha. 

Convindo organizar-se, quanto antes, uma Ordenança 
solJrc o serviço a bordo dos navios da Armada Na
cional c Imperial, c bem assim um Codigo Penal, e de 
Processo, para os indivíduo~ que nelles servem, a Re
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
li, Ha por bem, qu-e uma commissão, 'COmposta dos 
Almirantes Conde de Souzel, e :Miguel José de Oli
veira Pinto, e do CapHão de Mar e Guerra Francisco 
Bibiano de Castro, seja encarregada de tão importantes 
trabalhos ; esperando das luzes, patriotismo e zelo 
destes conspicuos cidadãos militares, o melhor, e mais 
brev.e r.esultado dos mesmos trabalhos, 
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Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
'Magestatlc Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos N egocios de Marinha, o tenha assim entemlido, e 
faça execut<lr com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro, em cinco de Dezembro de mil oito
centos trinta e trcs, decimo segundo da Indcpcndencia 
e do lmpcrio. 

Fn.ANCLSCO DE LDIA E SILVA. 
Jo,\o Bn.AULIO 1\lo~rz. 

Joaqnim José Rodrigues Torres. 

-···-

DECRETO - DE 9 DE DEZEMBRO DE tS33. 

1\landa observar o negulamento desta data para o hospital da 
Armada e corpo da artilharia da Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Perlro 11, 
Tendo em vista, não só a maior regularidade do serviço, 
mas tambem o melhor tratamento dos doentes da Ar
mada, c corpo da artilharia da Marinha, e economia da 
Fazenda Publica no hospital, que para isso se man
dúra formar na Ilha das Cobras: Ha por hem que se 
obcrve o Reg-ulamento, que com este baixa, assignado 
por Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
.Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha~ que assim o tenha entendido, 
e expeça para esse effeito as ordens neeessarias. Palacio 
do Rio de Janeiro, em nove de Dezembro lle mil oito
centos trinta c tres, decimo segundo da Indepenclencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DÉ LBL\ E SILVA. 
Jo.\o BRAULlO Mo~tz. 

Joaquim José Rodrigues- Torres,. 



ACTOS DO PODEU 

Regulamculu t•ara 6 hoSI)ilal du Armadu c ut·tiiiHtria 
da )lm·i n h a. 

TITCLO I. 

DO ESTABELECDIE:'\TO, LOCA L, E DIYIS,\0 INTEHINA 
DO HOSPITAL. 

Art. i .0 Estabelerrr-se-ha um hospital para os doen
tes da Armada, c corpo da artilharia da Mariuha no 
local, já determinado }Xtra este tim. 

Art. 2. 0 Terá este lwspi!al as sf~guintes reparti(ões: 
§ L o Duas, ou 1nais enfermarias, em que se accom

moclem os doentes, que diariamente po~sam harer, de 
maneira que cada enfermaria IJão contenha mais de 
trinta dor,ntes. 

~ 2. o Uma sala, ou enfermaria propria para os officiaes 
da Armada~ e artilharia da Marinha, que houverem de 
ser curados no hospital. 

~ 3. 0 Uma casa clara, e arejada para o deposito, não 
só elos apparclhos, o instrumentos cirurgicos para as 
grandes operações, e curativo diario, c das substancias, 
ou formulas pha rrnaceu tic;1s, que pela pratica se julgue 
indispensaYel haver no hospital para prompto soccorro 
dos enfermos em casos urgentes, como tambem par a 
nella se fazerem as opcraçõeg e autopsias nccessarias. 

~ 4. 0 Um quarto para o Cirurgião rtiectivo. 
~ 5. 0 Um quarto em cada enfermaria para os Enfer· 

meiros. 
~ 6. o Uma casa para cleposi to da roupa, e todos os 

u tensis. 
~ 7. o Uma cozinha e dispensa. 

TITULO li. 

DIRECTOR DO HOSPITAL. 

Art. 3. o Haverá um Professor com o ti tn lo de Di
rcctor do Hospital da .Marinllil, o qual terá a seu cargo 
o seguinte : 
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~ 1." Jnspeccionar, todas as vczos que julgar ncccs
sario, o hospital, declarando o resultado de sua inspcc
ção no livro competente~ com a sua assignatnra, c data. 

~ 2. o Presidit· ás conferencias, e assistir ús grandes 
operaçCies, praticando-as, ou mandando-as praticar pelo 
1. o Cirurgião .. 

~ 3.° Fazer reunir uma yez cada mez, c todas as vezrs 
que o julg·ar necessario, os Facultativos do hospital, a 
tim de se tratar dos melhoramentos, que este possa re
ceJJer, não só pelo <JUe pcrlenr.;e ao tratamento dos en
fermos, como á economia da Fazenda. 

Art. 4.0 Sempre que o Dircclor achar falta de alguns 
objectos ncccssarios para o tratamento dos doentes, ou 
em e.-;tatlo de não poderem servir, dará as providencias 
precisas, ftara que sejam foruecidos outros pela Estaç~o 
competente, dando conta á Secretaria de Estado dos 
Negocios da .Marinha, se esta falta provier elo alguns dos 
elll pregados. 

Art. ti. 0 O Dit·ector tomará todo o interesse pela boa 
administração do Hospital, tanto pelo que pertence ao 
bom tratamento tlos doentes, como á economia das 
di<JLas, fazendo as advcrtcncias (JUC julgar precisas, aos 
outros em prcgaLlos delle. 

Art. (i. o Além destas obrigações, pertencem-lhe totlas 
as mais, <jUC lhes são marcadas neste Hegulamento. 

TITULO III. 

1\IEDICO. 

Art. 7. 0 Haverú um Meuico consultantc, nomcado 
pelo Governo para os casos graves, que occorrercm no 
Hospilal Lla Marinlta. 

Art. 8." U Medico consultante irá ao hospital todas 
as vezes, quo fôr convocado pelo Dircctor, e á hora por 
e !lu desi!.ntada. 

Art. U." Depois do ter e:x.am i nat1o os en fcrmos~ que 
fazem o objecto da consulta, c de aecôrtlo com os outros 
Fat:ult.a ti vos, prescreverá os medicamentos necossarios, 
c co.ntin~Ia.rú a visital-os <liariamcntc, cmquanto a mo-
1cstta exrgu· a sua presença. 

Art. 10. O McLliCJ consultante não poderá ausentar-se, 
sem licença do Governo, t' sem deixar quem o substitua; 
o (1 uo ta r á ta m bc rn no caso elo moles ti a. 
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TITULO IV. 

PRlMElRO CIRURGIÃO. 

Art. ll. Haverá um L o Cirurgião do Hospital da 
Marinha, o qual te rã a seu cargo : 

§ l. o Visitar diariamente os doentes do hospital, das 
sete ás oito horas da manhã~ desde o f. o de Novembro, 
até o ultimo de Manto; e das oito ãs nove~ desde o Lo 
de Abril, até o ultimo de Outubro, repetindo a visita de 
tarde, sempre que julgar necessario, e quando fór cha
mado pelo Cirurgião effcctivo, para acudir a successos 
graves e inesçerados. 

~ 2. 0 Praticar as grandes operações, quando o Di
rector as não pratique~ e fazer o curativo das moles tias 
cirurgicas mab graves. 

§ 3. o Receitar por seu proprio.punho no livro do re
ceituario pelos numeros do Formularia, e escrever nas 
papeletas o diagnostico das molestias, as dietas, as ob
servações diarias, os medicamentos receita dos, tendo 
todo o cuidado, para que não haja enganos desastrosos. 

§ 4. o Participar ao Director, quando achar necessi
dade de praticar alguma das grandes operações, para 
que este, convocando os Cirnr~·iões da Armada ou do 
corpo da artilharia de Marinha, que forem precisos, 
se decida em conferencia, presidida por elle, da ne
cessidade de tal operação; devendo impreterivelmente 
assistir a clla os Cirurgiões conferentes, e todos aquelles, 
que o Lircctor julgar necessarios; e só em caso urgente, 
em que a vida do enfermo corra imme1liato perigo, 
é que o Primeiro Cirurgião poderã fazer, sem estas 
formaliuatles. semelhantes operações, sendo comtudo 
obrigado a dar logo parte motivada, por escripto ao 
Director. 

§ õ. o Fazer autopsias, quando julga e nccessari:ls, para 
veriHcar a séJe, e a natureza da molestia, principal
mente tendo oecorrido du viela~ sobre seu diagnostico, 
devendo escrever nas papeletas tudo o que achar ele 
mais notavd, ou que possa servir para o aperfeiçoa
mento tla arte de curar. 

Art. 1~. Qaando aconteça entrarem no hospital 
doentes, que pelo seu numero, e identidade de molestía, 
etc., se conhe<;a ter grassado em alguns dos navios 
armados, existentes no porto, ou entrados, ou no corpo 
de artilharia tla .Marinha, qualquer molestia cpide-
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mica, ou contagiosa, o Primeiro Cirurgião participará, 
por escripto, ao Director, para se providenciar con
forme o caso exigir, examinando-se com a maior cir
cumsprcção a natureza da molestia, suas causas reco
nhecidas., ou provaveis, para que o Director proponha 
ao Governo os meios mais capazes de atalhar o mal. 

Art. 1:1. O i. o Cirurgião, de accônlo com o Medico 
consultante, fará formularios por numeros, para faci
litar o receituario~ e promptificação dos medicamentos. 

Art. 1~. O 1. o Cirurgião terá a m~l'is severa vigi
lancia, para que os meios tllerilpeuticos cirurgicos 
necessarios, e as substam~ias, ou formulas pharmaceu
ticas, que se acharem no deposito tlo hospital para 
soccorro dos enfermos em casos urgentes, possam con
servar-se no melhor estado possível ; e bem assim 
sobre as qualidades dos medicamentos fornecidos dia
riamente para o J10spital, tomando com os outros fa
cultativos todo o interesse por tudo, que deva concorrer 
para mais util, e vantajoso tratamento dos doentes, e 
economia da Fazenda. 

Art. H5. Quando qualquaer doente tiver alta, o L o 

Cieurgião marcará ne~ta os dias de convalescencia, que 
elle deve ter : o Commandantc tlo navio, ou do corpo, 
a que pertença o doeu te, é obrigado a fazer observar 
reslrictamcntc a conYalescencia designada. 

TITULO V. 

SEGUNDO CIHUHGIÃO EFFECTIVO. 

Art. 1.6. Haverú um 2. o Cirurgião eficctivo, o qual 
deverá residir no Hospital. 

Art. i 7. Pertence ao Cirurgião etiectivo : 
~. L o Vi si ta r os doentes, logo que se apresentam 

no hospital, enchendo as papeletas com o nome do 
doente~ navio, on corpo, a que pertence, e destinar .. 
l~ws lugar na enfermaria, segundo a moles tia que 
ti ver. 

§. 2. 0 1\larcará na» papeleL1s as dietas, que devem 
ter naquelle dia os doentes, que entrarem depois da 
visita, e escreverá no livro do receituario os medica
mentos, que julgar con vcnien tes, prestando todos os 
mais auxilios, que forem necessarios. 

~ 3. o Acompanhar nas visitas o i. o Cirurgião para 
se prestar ao curativo, explicações externas, que forem 
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necessarias neste acto, devendo, logo depois que a visita 
fôr terminada, passar o rcecituario do dia para uma 
folha volante, a qual será immedia tamen te rcmettida 
ao Boticario fornecedor ; sendo estas folhas em cima 
numeradas. e eom a 1leclaraç:lo- Hospital da .Marinha-, 
e no fim a tlata com a sua assignatura, e do Eseri \'ão 
do Hospital, as quaes folhas servirão de titulo para o Bo
ticario exigir seu paga mcn to, depois de set'em confron
tadas com o livro do receituario, rubricadas pelo 
Dircctor. 

§ 4. o Assistir ao receliimcnto dia rio dos gencros 
para as rações, e dietas, a ü m de observar que sejam 
de boa qualiJade, e da quan tidacle designada na relação, 
apresentada pelo i. o Enfermeiro. 

~ 5. o Receber do Fiel o panno, c fios para o curativo 
diario, e provimento dos appositos, que deve havee sem
pre prornptos para os casos extraord i na rios, c para as 
operações; passanJo-lhe recibo, em que declare o peso 
dos llos, quantidade de varas de panno, sua qualidade, e 
largura. 

~ 6. o Cuidar na limpeza, e eonservação dos instru
mentos cirurgicos, que se acharem no deposito do 
Hospital. 

§ 7. o Fazer as autopsias, a que não puder proceder 
o Medico~ e t. o Cirurgião. 

§ 8. o Exercer todas as funcções do 1. o Cirurgião no 
seu impe1imento. 

~ 9. 0 Vaccinar a todos os indivíduos pertcneentcs :1. 
Armada, e Corpo da Artilharia da .Marinha, quando se 
aprescn ta rem para cs te 11m. 

Art. :18. O 2. o Cirurgião efTcctivo terá no Hospital 
um quarto. 

TITULO VI. 

CAPELLÃO. 

Art. i9. Para que nunca f ai te no hospital a admi
nistração dos Sacramentos, e os outros soccorros es
pirituaes, de que os doentes possam precisar, haverú 
um Capellão destinado para esse fim, o qual se apre
sentará no hospital, logo que fór chamado, devendo ser 
exactissimo nos seus deveres. 

Art. 20. O Cirurgião effectivo chamará, por escripto, 
o Capellão do hospital, sempre que fúr preciso, decla-
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r:mLlo-llic o motiYo, por que e l'lwmauo : e no caso 
ucllc não comparecer .. dar:'t partL~ ao Dircctor, para 
este prorillencíar, como for nccessario. 

TITLLO YH. 

Al't. 21. lbvel'il no Jlo.;;pital (]a ~larinlEt um bniY:-·c 
o qual ter:\ as seguintes incumbencias: 

~ 1. o Farú toda a escripturação nos livros do hos
pital, c o mappa diario dos enfermos existentes, de
claranJo não só as classes, á que pertencem, mas aíntla 
os entrados, sabidos, e fallecitlos : farú lambem 1, 

mappa tias dietas, confrlrme o moLlclo n. o 1, os quae. 
mappa3, depois de assignauos pelo 1. o Cirurgião, serão 
archivados. 

Art. 22. Devendo constar elos mapp:~s as quantidades. 
c qualidades dos g-eneros, de que se compuzerem as 
rações diarias, o Escrivão o far:'t dn modo que, depois 
de rubricados, não possam admittir emenda alguma, 
e acontecendo o contrario, não se lcvarit em conta o 
gencro, que alli se achar. 

TITULO YI!I. 

FJEL. 

Art. 23. Haverá um Fiel, o qual cncarregar-sr;-ha da 
roupa, camas, moreis, e todos üs utensi~ d:1s enfer
marias, e das cozinhas; bem como de todos os generos, 
que entrarem no hospital, tanto pnra as dietas. como 
para o sustento dos emprcgauos, tendo tudo ua melhor 
arrecadação possível. 

Art. 24. Prestará contas no fim de cada u:n anno 
financeiro na Contadoria da l\Iarinlla. 

Art. 2~). Prestará uma fiança do v;dor de rlez por 
um rlo onlcn:Jdo, que se llle ariJitr;tr. 

TITUUl IX . 

E :'l/F Elll\IEII\CI~, 

Art. 2fi. Hanrú os Enfermeiros. qun lore;H pn•
risos, na prororção de um ran quinze doentes: pon·m 
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quando o numero !lestes 1\)r <lc vinte r cinco a qua .. 
rent~, haverá no primeiro caso dous Enfermeiros c 
110 segundo tres, e assim ror di~ntc. 

Art. 27. Os Enfermeiros serão nomc:1dos pelQ Di~ 
rector, podendo ser tirado.:> d'cntrc as praças do Corpo 
da Artilharia da Marinha, cseolhendo~se as de melhor 
condueta, c fJUC estiverem nas circumstancias de po
derem exercer este emprego; sendo com tudo ncces~ 
sario que saibam ler, o escrever, par:~ cuja cseollw o 
Director se cntcwlt.T,{ com o Comnunclantc do rcfe ... 
rido corpo. 

Art. 28. O Dircctor escolherá cl'entrc os Enfermeiros 
um, que fór mais habil, c de mais confiança, para 
servir de Primeiro Enfermeiro, o qual ser:'t cnc:trrrgado 
sómente das seguiu tcs obrigações: 

§. L o Fará diariamente uma relação, contendo os 
generos necessarios para as dietas, cxtrahhla das pa· 
peletas, e as rações dos empregados com as suas com
petentes declarações, a qual será rubricada pelo Cirur
gião cíiectivo, para ser entregue ao Fiel~ a Hm de re
ceber a somma dos gcneros, que se acharem na mesma 
relação designados, prrccdendo despacho do Dircctor. 

~· 2. o Entregará ao Cozinheiro tudo quanto fôr pre
ciso para dietas, e terá a seu cargo a YigHancia 7 

c fiscalisação da cozinba, e governo dos empregados 
nella, para que a comida seja bem feita, e com as-seio, 
que esteja prompta para se distribuir ás horas de
terminadas, e que não haja extravios nos generos. 

~ 3. o Acompanhará os Facultativos nas visitas para 
os informar do que fôr preciso, e por si mesmo saber 
o que elles detennin~ m, a tim de observar melhor se 
os outros Enfermeiros cumprem cxactamente com as 
suas obrigações, do quo será responsavcl aos Facul~ 
ta ti vos. 

~ 4. o Receberá do Fiel, com as formalidades recom
mendadas no ~ f. o, a roupa, e todos os utcnsis para o 
serviço das enfermarias, a fim de os entregar aos 
outros enfermeiros quando forem precisos para os seus 
respectivos doentes, ficand.o responsavel pelas faltas que 
houver. 

~ 5. o Assistirá á distribuição das dietas, para saber 
se combinam exactamente com as papeletas, e relações. 

Art. 29. Os outros Enfermeiros serão empregados 
no serviço mais immedia to dos doentes, de que se 
acharem encarregados, cow as seguintes obrigações: 

§ f. o Distribuirão a comida ás horas prescriptas no 
-pr~en te Regulamento- art. fi3. do ti tu to 5. u da 2. a 
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St'C(ão-, e marcadas pelos Facultativos nas papeletas 
em presença do Primeiro Enfermeiro, conservando-se 
nas enfermarias todo o tempo, em que os doentes 
comerem, para lhes prestarem os serviços necessarios 
nesta mesma occasião, e recolherem depois da comida a 
louça, talheres, e todos os utensis, a fim de cuidarem da 
limpeza dos mesmos. 

~ 2. o Darão os remedios ás horas marcadas nas 
papeletas pelos Facultativos. 

~ 3. o Mandarão fazer a limpeza cto hospital pelos 
serventes ás cinco horas da manllã no verão, c ás 
seis no inverno; e hem assim varrer, c lavar o hos
pital todas as vezes, que fôr ncccssario, conservando-o 
no maior asseio possível, arejando-o, c dcsinfectando-o 
todas as vezes que fôr ordenado pelos Facultativos, 
tendo igualmente todo o cuidado no asseio das camas 
dos seus doentes. 

§ 4. o :Receberão do Primeiro Enfermeiro, não só 
toda a roupa precisa para o serviço dos seus res
pectivos doentes, como tambem todos os vasos, c utensis 
necessarios, entregando ao mesmo a roupa, que estiver 
suja, para ser substituída por outra, e os utensis, que 
se quebrarem, ou inutilisarem, apresentando os pe
daços dos que se quebraram, para receberem outros. 

~ 5. o Farão as vigílias, que lhes competirem se
gundo a escala, que fizer o Primeiro Enfermeiro, 
quando haja doentes de perigo, e lhes fôr ordenado 
pelo Primeiro Cirurgião. 

Art. 30. Além dos empregados acima mencionados, 
l1averá um Comprador, ou Agente, e um Cozinheiro, 
nomeado pelo Director. O Agente será obrigado a comprar 
tudo o que f6r neccssario para o hospital; e o cozi
nheiro preparará a comida, e dietas do hospital. 

Art. 31. Os Enfermeiros , Agente, e Cozinheiro 
terão, além da gr-atificação, que se lhes arbitrar, uma 
ração, a qual constará, para o almoço, de oito onças 
de pão, duas onças de assucar, uma onça de café; para 
o jantar duas libras de carne, duas onças de toucinho 
e duas de arroz, c um decimo de farinha; na qual 
ficará incluída outra qualquer ração, que lhes possa 
competir. 

Art. 32. O Director requisitará ao Quartel-General 
da Marinha o numero de indivíduos necessarios para 
fazerem o serviço interno, e externo do hospital, como 
conduzir agua, mantimentos, lavar enfermarias, fazer 
as limpezas, etc. 
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SI~CÇ.íi.O 11. 

TITULO I. 

Dj. FISCA.LISAÇÃ'), CO~TABILlDAOE, E ESCRIPTURAÇlO. 

Art. 33. Para se occorrcr ás clcspczas dos doentes, 
baverá no Hospital da l\larinba um:1 c:1ixa, onde scj~1m 
recebidos os meios soldos dos oHldacs, quo se curarem 
no hospital; e bem assim os vencimentos ele pret, 
e etapa respectivos ús difierentcs praças do Corpo do 
Artilharia da Marinha. e os soldos dos offieiacs de 
prôa dos navios da Armada, marinheiros, e grumctes, 
e valores de suas rarôcs. 

Art. 3~. O dinheiro desta caixa será sómcn te des
pendido: 1. 0 com as compras das dietas dia rias, e extras 
prescriptas pelos Facultativos, e generos nccessarios 
para sustento dos empregados; 2. 0 com a limpeza, 
c desinfec~ão das cnfenn:uias; 3. o com os reparos, 
e lavagem da roupa das enfermarias; 4. o com aq uelles 
objectos, que a evidcn te necessidade recbme a pedido 
dos Facultativos, com conhecimento elo Director. 

Art. 3J. Poderão ser recebidas no Hospital da Ma
rinha todas as praças dos reformados, as quaes, -du
rante o tempo, qne estiverem no hospital, perderão 
igualmcn te o soldo a favor d:t caixa. 

Art. 3G. Os fundos, que neste Regulamento se destinam 
para a manutenção do hospital, serão recebidos pelo 
Escrivão na Pagadoria da Marinha, onde devem estar 
feitos os descontos dos soldos, e valores das rações das 
praças, que forem para o hospital. 

Art. 37. A caixa, de que trata o art. 33, terá tres 
chaves, das quaes: uma estará entregue ao Fiel, outra 
ao Escrivão e a terceira ao Director. 

Art. 38. As sommas designadas nos arts. 33, e 35, 
serão recebidas pelo Fiel na Pagadoria da Marinha, e 
irão acompanh:1das de uma guia, passada pelo Escrivão 
da Pagador ia, a verba da. e clebi ta da na Contadoria da 
Marinha, pela qual guia fará o Escrivão do hospital 
a carga ao Fiel no livro cJixa, ficando archi vada como 
peça justificativa de sua receita, para ser apresentada, 
quando prestar contas na dita Contadoria. 

Art. 39. As sommas, que despender o Fiel, em virtude 
de ordens legaes elo Director, serão á vista de lias, e dos 
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ronhcf'imcntos em fúrrn:1, c dos rc,·i!Jo~, rpw e\igircw 
as parte~, lançadas em dcspeza p:'lo E~r·1·iv.io no mesmo 
livro caixa, devendo ser todas estas pt·Ç;\:; igualtuentc 
archivadas para o 11m mcuc:ionado no artigo antece
dente. 

Art. ~0. 0..:; gcneros compr;Hlos se riTo cx~minados 
pelo Cirnrgi:Io ctfccti Yo, o qual, aclumlo alguns inca.; 
pazes, obrigarú o c:ompraclor a trazer outros bons em 
lugar destes, c dará parte, por escri1Jto, ao Dircctor, 
para dar as proviuendas. 

Art. ~l. Quando o comprador, ou fornecedor de 
quaesqucr gcncros tiver de entrar com ellcs para pro
vimento do llospi tal, apresentará a rcspeclira fartnra, 
declarando por extenso, não sú a medida, ou pt~so de 
cada um desses gcncros, mas t:unLem o preço, por 
que foram comprauos, bastanLlo que os calnllos da im
portaneia de cada um dcllés, e o da sua totalizlacle s<'j:un 
escriptos em algarismos; c ach:mtlo-a o Direclor exacla 
dará na mesma factura o seguinte despaello- HccclJa-:-e 
e carregue-se em receita ao Fiel, cxtrahimlo-se conllc
clmcnto em fúnna parJ a partu haver seu pag·amento. 

Art. 4:2. Rled>idos 11clo Fiel os gL·neros de que constar 
a factura, na qua I passa r á ello recibo, o Esrl'i vão os 
c a rrcg·ará immct1ia tam ente em rcrei ta , audil:ITo por 
adlliçâ:o, cxtrahid conhecimento em fórma~ mencio
nando rarla uma das parrellas, c a sua totaliuaclc, para o 
que vcrificarú se cstú cxacto o c:llni!o das farturas, o qnal 
conhecimento, depois de averbado á margem da receita, 
d'onde se cxtrahir, serú entreg-ue ú parte, para apre
sentai-o ao Direr~tor, a fim llc oLLer deste desparho para 
o pagamento; Llcspacho, que será clado no mesmo ('.o

nhccimcnto em fúnna, sem dependencia tlo qualquer 
outra formalidade. 

Art. 43. As facturas ucverão ser nume1·a~las, c ar
chi vac1as, como documento para a conferencia com a 
rereita. 

Art. 4:1. O E'crivão, á vista dos conhecimentos 
em fórma, que forem pago;; pelo Fiel, arerbará os 
pagamentos dcllcs á margem das receitas correspon
dentes. 

Art. 4:5. O Fiel entregará ao Primeiro Enfermeiro 
os gcneros, que forem precisos para as rações, e dietas, 
segundo a relação diaría, que este lho apresentai', ex
trallida das papeletas. Estas rações serão assignadas 
pelo Cirurgitlo e1Tectivo, c terão despacho do Director 
para a entrega. 

Art. '~:G. O Esrrivão, ú vista df':'t:ls rclaçtjes, nas· 
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qu:1.es deve o Prim~iro Enfermeiro pJssar o competente 
recibo, lançará em dcspeza ao Fiel os gcneros, que 
por este forem entregues áquelle, e as mencionauas 
relações serão numeradas, e archivadas, e servirão de 
documentos p:1ra a conferencia com a despeza. 

Art. 47. No fim de todos os mezes as contas do 
hospital serão examinadas pelo Dírector, o qual dará 
parte á competente Seceetaria de Estado de qualquer 
abuso, que nellas encontrar. 

Art. 48. Todas as praças, que forem para o hospital, 
levarão a competente guia, assignada pelo Capitão da 
Companhia, ou OJicial do Estado-Maior, sendo do Corpo 
de Artilharia da Marinha, pelo Commandantc do navio, 
seu lmmediato, ou Official de Divisão, sendo de navio 
armado; pelo Inspcctor do Arsenal, ou seu Ajudante, 
quando pertencer a esta Repartição; e finalmente pelo 
Encanegado do Quartel-General da Marinha, sendo da 
Armada, e que não esteja em effectivo serviço: as guias 
conterão todas as declarações do estylo. 

Art. 49. H a verá um ConselhJ de Administração 
composto do Director do hospital, Commandante do 
Corpo de Al'tilharia da Marinha, Inspector do Arsenal 
e o Pl'imeiro Cirurgião do hospital, o qual se reunirá 
de tres em tres mezes, para examinar o estado do 
hospital, c julgar dos melhoramentos, que este possa 
receber, lavrando~sc de tudo uma acta, que todos 
assignarão, exttahindo-se uma copia, que será remet
tida ao Governo pela competente Repartição. 

Art. 50. Haverá no hospital, para arranjo de sua 
escripturação, e contabilidade, nove livros com as se
guintes denominações: 

L o Registro das entradas, e sahidas dos doentes do 
Hospital da Marinha, o qual será riscado em fórma de 
mappa segundo o modelo 2; 

2. o Inventario do Hospital da Marinha; 
3. 0 Um livro de receita; 
4. o Um livro de despeza; 
ü. o Um livro caixa ; 
6. o Um livro mappa de receita e despcza ; 
7. o Registro da corrcspondencia official, termos, e 

actas do Hospital da Marinha ; 
8. o Livro de receituario do Hospital da Marinha; 
9. o Livro para os officiaes, que visitarem os doentes, 

transcreverem as partes, que derem ás respectivas au
toridades. 

No primeiro se farão todos os assentos, e declarações, 
que contiver a guia, nome, idade, naturalidade, estado, 
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e filiação, companhia, c graduaçJo, ou:) praça que tiver 
a bordo, não sendo militar, c o nome Jo naviO, a que 
pertence: assentar-sc-ha igualmente o fato, com que 
entrou no hospital, declarando-se todas as peças pelos 
seus nomes: quando ti ver alta, se lhe uará sallida no 
competente assento; c se fallcccr, se notará do mesmo 
modo o dia, mez, c anno. 

O segundo servirá para se lançar o inventa rio de todos 
os objectos, que existirem no hospital, c dos que forem 
entrando de novo, fazendo-se tambem o assento dos 
que sahirem, ou se inutilizarem. 

O terceiro será o livro de carga elo Fiel, no qual se 
assentarão os gencros, que entrarem ; e o quarto o de 
despeza daqueiJcs, que &e consumirem, ou estragarem. 

O quinto servirá para de um lado se assentar o di
nheiro recebido, c do outro, em que foi despendido. 

Para o ~;exto, c dcb:lixo do titulo de cada um dos 
generos, e suas qualiuaucs, passará o Escrivão diaria
mente todas as addiçõcs, que lançar no livro de receita 
e dcspcza, escrevendo ú margem de cada uma destas, 
as folhas do livro mappa, a que as lcYar; assim como 
os lançamentos, que fizer neste, se referirão ás folhas 
dos livros de rccei ta, e despeza. 

Finalmente o sctimo, oitavo c nono servir<To para o 
que já se acha designado acima. Todas as folha:; destes 
livros serão rubricadas pelo Director; e terão os termos 
llc abertura, e encerramento, assignados por elle. 

Art. 51. O.s medicamentos para o Hospital de Ma
rinha serão fornecidos por uma botica particular. Este 
fornccimen to serú ar rema ta do em hasta publica, pe
rante o Conselho de Ad minis tração no 1 ugar, dia, e 
hora, annunciaclo por c di taes, assignados pelo Director 
do hospital: o fornecimento será conferido a quem 
por menos ílzer, servindo de base um formula rio, que 
tenha á margem o preço arbitrado a cada medicamento. 

Art. 52. Ultimado o contracto, levará o Boticario for
necedor uma copia do formula rio, e se remetterã outra ao 
hospital, procedendo-se todos os annos a uma nova arre
matação dos medicamentos. O Director fiscalisará este 
contracto, evitando todo o abuso, que nelle possa haver o 

Art. 53. Os medicamentos fornecidos conformemente 
aos artigos antecedentes, não serão carregados em re
ceita ao Fiel, como é determinado no art. 42; mas 
calculada a importancia da factura, ou conta dellas pelo 
Escrivão, dara o Director o despacho para seu paga
mento na fónna do mesmo art. 42, e exigida no ~ 3. o 

do art. 17, tit. 5. 0 
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HEQutSlÇÕES e 

Art. r;L Todas as rccrnisi(:(1os p~ll':l o hospital sr,rão 
feitas pelo Uircctor ú S('('.retaria de Estado ela Hopar
tição compt;tontc; c logo fJUC o hospital estiver or
ganizado, c::;tas rcquisit;:õcs serão feitas em conscqucncia 
dos pedidos, que ao Director Hzerem o 1. o Cirurgião, 
c o Fiel. 

Art. G~i. Quando hm-;.vcr no lJüs;pital roupa~ instru~ 
mcn tos cirurgico:"~ e mais u t(~wüs em esL1do de não 
poderem servir~ o cnca r regado destes objcc los participará 
ao Director, para qlle este na primeira reunião do Con
selho de Administração mostre a necessidade dos novos 
artigos, fazendo-se no competente livro um termo disso, 
assignallo por toJos os membros elo Conselho, e pelo Es
c ri vão; rcmcttemlo o Director uma copia á Secretaria de 
Estado competente, a fim de mandar-se fazer o novo 
fornecimento, e dar-se aos oujectos ínutilísados a appli~ 
cação, (1ue mais conveniente parecer. 

TITULO III. 

JHAPPAS • 

Art. õG. O Pri mcit·o Cirurgião uará !ocbs as semanas 
ao Dircctor um mappa de Lodos os movimentos do lws
pital, conforme o modelo n. o .1., e no 11m de cada mez 
dará tambem oatro mappa geral, para ser rcm~Jttido ao 
Ministro da respectiva Hepartição pelo Director. 

Art. !'57. No tlm de calla trimestre mand:uá o Di
rector ao Ministro e Secretario de Estado da Marinha, 
um relatorio do estado do hospital, no qual dará uma 
informação de todos os empregados, sua perícia, ou 
incapacidade. 

TITULO IV. 

PAPELETAS. 

Art. õ8. Cada doente terá á cabeceira da cama uma 
papeleta, conforme o modelo n. o fj, na qual os assís-
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tentes marcarão a dieta, renwdios internos, e externos, 
. e classificarão as enfermidades, escrevendo os sym p

tomas, e circnmstancias mais notaveis, que observarem, 
e no fim da cura serão assignadas pelo Assistente, com 
a declarC~ção do dia da alta. 
· Art. 59. 'Estas papeletas serão depois guardadas no 
escriptol'io do hospital. para della~ se extrahirem as 
notas, e esclarecimentos, que forem precisos: as pape
letas, e altas serão impn~sas, e cheias pelo Cirurgião 
elTeclivo. 

TITULO V. 

DIETAS. 

Art. 60. Haverá no lw~pital da 1\larinha seis qua· 
lidades de dietas, que serão compostas da maneira se
guinte: 
, N. L E' composta de canjas de arroz, feitas, cada 
uma C\lm uma onça de arroz, e outra onça de assucar 
t·efin(ldo. 

N. 2. Caldos de gallinha, na proporção de uma gal .. 
linl'a pan1 oito caldos. 

N. 3. Caldos de vacca, ou vitella~ na p1·oporção de 
uma libra de vacca para quatro caldos. O numer·o das 
dietas precedente,s será determinado pelos :F<lCultativos, 
e marcado nai; papeletas; e poderão abonar em lugar 
de arroz, ccvadinha, e em lug:n· de caldo de vacca, o 
de miío de vacca. 

N. 4. Ao almoço quatro onças de pão, e uma porção 
t1e caldo da panclla geral : ao jantar um quarto de gal
Jinha cosida, quatro onças de pão, ou seis onça õ) de 
farinha de mandioca, e o caldo do mesmo quanto baste 
para molhar o pão, ou a farinha; á ceia canja. 

N. 5. Ao alrr:.oço seis onças de pão, uma de assuc<lr; 
ao jantar oi to onças de carne de vacca cosida, seis onças 
de farinha de mandioca, com uma porção de C<lldo da 
panella geral pará molhar a farinha, e duas onças do 
arro~, feito em caldo; á ceia quatro onças à e carne 
ás~ada; e duas onças de arroz feito em caldo. · 

N. 6. Almoço o mesmo da dieta n. o 5; ao janta. 
oito onças de carne secca, quatro onças de feijão; uma 
~mça de toucinho, seis onçàs de farinha de mandioca; 
Áeia a mesma dieta n.o 5, . 

- P.AR1'R Jl, 28 
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Aos almoços das dietas n. os 5 e G podem os Facul
tativos abonar, quando julgarem necessario, meia onca 
de manteiga, duas oi ta v as de chá, ou uma porção de 
café. 

As. gallinhas, e. carne ( ~xcepto aqnella, que deve 
servir para as ceias das dietas n. as n e 6) devem ir 
logo pela manhã á panella geral, exceptuamlo-se tambem 
as gallinhas, que devem servir para a dieta n. o 2, e a 
carne para a dieta n. o 3; pot·quanto os caldos destas 
dietas serão feitos á parte, para se distribuírem, como 
fôr ordenado pelos Faculta ti vos, segundo o numero 
marcado nas papeletas. 

A carne, ou gallinhas, que servirem para as dietas 
n. os 2 e 3, devem ser descontadas das que pertencem 
ao jantar da dieta n. o 4, e ao da dieta n. o t> ; por
quanto, depois de feitos o!IJ caldos, serão distribuídas 
por aqucllcs doentes, a quem for01m descontadas. 

O caldo para o almoço da dieta n. o 4, será tirado 
da panella geral, uma hora depois de levantar a fer
vura, e não excederá á quantidade necessaria para molhar 
bem o pão; e para a ceia das dietas n. 08 n e 6 se ti· 
rará no fim outra porção, e se guardará para fazer 
com arroz, como fica determinado. 

Art. 61. Além dos temperos precisos, levará a p:l
nella geral duas onças de toucinho, e quarenta réis de 
h()rtaliça para cada seis doentes. 

Art. 62. Será permittido aos Facultativos abonarem 
vinho, marcando as quantidades, e bem a~sim outra 
qualquer cousa de extraordinario, além das dietas acima 
estabelecidas áquelles doen Les, cujas circumstancias o 
exigirem, afastando-se o menos possível do que se acha 
determinado nest~ Regulamento. 

Art. 63. As horas das comidas serão as seguintes: 
almoço oito horas; jantar ao meio dia; ceia ás seis 
horas. 

TITULO VI. 

RELAÇÃO DAS DIETAS. 

Art. 64. Haverá em cada enfermaria uma relação 
de dietas, conforme o modelo n. o 6; assim como uma 
tabella de tudo quanto se dá para dietas, segundo o 
mouelo n. o 7, as quaes estarão a lixadas em lugar que 
yossam ser vistas de todos, para que os doentes saibam 
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o que lhes pertence, e se recebem tudo quanto os F a· 
cultativos mandam dar-lhes. 

Art. 65. Quando o Facultativo abonar alguma cousa 
extraordinaria, deverá notar na dita relação, e na pa ... 
pele ta, debaixo de palavras- extras -a quantidade, e 
qualidade do gcnero, j un tamen te com a da ta do dia, em 
que principiar, e em que cessar o abono, ficando entre
tanto este sómente autorizado pela papeleta. 

Art. 66. As relações das dietas serão assignadas pelos 
Faculta ti vos, tanto no principio, como no fim, e em
massadas, e arclüvaclas com as papeletas. 

TITULO VII. 

DA POLICIA E ASSEIO DO HOSPITAL. 

Art. 67. O hospital terá uma guarda, a qual dará as 
sentinellas precisas para impedirem a entrada de todas 
as pessoas, que não forem empregadas nelle, e a sabida 
dos doentes; assim como para vigiarem que ninguem 
entre ás escondidas, ou abusivamente, observando todas 
as instrucções recommendadas pelo Primeiro Cirurgião 
a bem da policia e boa ordem elo hospital. 

Art. 68. As sentine!las nunca serão postas no inte
rior do hospital, excepto quando houver doentes cri
minosos, ou presos; c em tal caso, estes doentes deverão 
estar em lugar separado dos outros, e juntos, de ma
neira que possam ser vigiados por uma só srntinella. 

Art. 69. HJverá entre uma, e outra cama a distancia 
de quatro pés ao menos. 

Art. 70. Para facilitar as visitas, e evitar todo, e 
qualquer engano, que possa haver, tanto na distribuição 
dos medicamentos, como nas dietas, todas as camas serão 
numeradas, devendo ter entre ellas uma mesa para cada 
dous doentes, na qual haverá para cada um, prato, ti
gela, talher, bilha para agua, e escarradeira; e })em 
assim uma banca de rctrcta, sómente para aquellcs 
doentes, que não puderem ir ás latrinas. 

Art. 7L Todas as enfermarias, c principalmente a~ 
la trinas, deverão ser c a ia das de seis em seis mez-es, ao 
menos. 

Art. 72. Em cada enfermaria haverá tinas proprias 
para banhos. 

Art. 73. togo que o doente entrar para o hospital, 
despirá o fato, que troux8r? para ser posto em arrcca..-



218 ACTOS DO PODER 

dação; e então receberá um vestido proprio do hospital, 
que constará de camisa, barrete, roupão, e calças, tudo 
branco. Os officiaes não ficam sujeitos á disposição deste 
artigo. 

Art. 7!i. Pertence ao Segundo Ci-rurgião effectivo 
cuitlar em que o fato dos doentes, posto em arrec3dação, 
Esteja bem acondicionado, e em que não haja nenhum 
extravio a este respeito; mandando-o arejar repe
tidas vezes, para não se damnificar; e quando el!es 
ti verem alta, se lhes mandará cn tregar o seu mesmo 
fato, observJndo que seja justamente o que se acha 
lançado no livro. 

Art. 75. As enfermarias serão bem arejadas, var
ridas, ao menos duas vezes no dia, lavadas, c fumigadas 
da maneira, porque, c quando os Facultativos julgarem 
conveniente. 

Art. 76. Haverá em cada enfermaria um lavatorio, 
agua, e toalhas para uso dos doentes. 

Art. 77. Nenhum doente se poderá deitar dentro 
da cama calçado ou vestido. 

Art. 78. E' prohibido jogar no hospital, c todo gc
nero de altercação, ou disputa, principalmente nas 
enfermarias, as quaes devem conservar-se no m~is 
rigoroso silencio, a fim de não serem incommodados 
os doentes de moles tias agudas, e graves. 

Art. 79. Nenhum doente poderá sahir da sua cama, 
ou passear, sem que para isso tenha licença do Primeiro 
Cit·urgião, o que só terá lugar nos inlervallos das 
horas, em que se distribuírem os medicamentos, e as 
dietas, e jámais na occasião da visita dos Facultativos. 

Art. 80. A palha dos enxergões será renovada quando 
estiver moída, e além disto, sempre que os faculta ... 
ti vos jul,garem necessario. 

Art. 8:1.. Os lençóes se renovarão de oito em oito 
dias, as camisas, e barretes de quatro em quatro, ex
cepto nas molestias de pelle, ou em outras quaesquer, 
em que os facultativos acharem conveniente renovar 
mais vezes. 

Art. 82. O hospital será visitado cada semana por 
um official de patente do Corpo de ArLilharia d:t Ma .. 
rinha, nomeado pelo Commandante delle, e por outro 
official da Armada nomeado pelo Quartel-General: estes 
officiaes examinarão escrupulosamente se os enfermos 
de suas respectivas corporações são tratados na con
formidade do presente Hegulamento: concluída a vi
sita, deverão assentar no livro para isso designado, o 
dia, mcz, c anno~Dm que a fizeram, declarando expressa-
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mente se acharam, ou não, alguma falta, de modo que 
este assento coincida com a parte, que houverem de 
d(lr ás autoridades competentes. 

Art. 83. Os doentes devem apresentar-se no Hospital 
de manhã, antes da hora da visita, acompanhddos de 
um official inferior, que levará suas guias respectivas: 
más em casos extraordinarios serão admittidos a qual-. 
quer h o r a do dia, ou da noitr. 

Art. 84. O Director do H os pita 1 empregará toda a 
vigilancia, para que o presente Regulamento seja com 
pontualidade executado por aquellas a quem competir; 
exercendo a mais austera fiscalisação no que fôr rela
tivo ao as~eio, tratamento e cura ti v o dos doentes, e eco
nomia da Fazenda. 

P~lacio do Rio de Janeiro, em 9 de Dezembro de 1833. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO-DE t4 DE DEZEl\JBRO DE 1833. 

Suspende o Conselheiro José Bonifacio de Andrada do exercido 
de Tutor de Sua 1\Iagestade o Imperador, e de Suas Augustas 
Irmãs. 

A Regencia, Considerando os graves males, que 
devem resultar de que o conselheiro José Bonifacio 
de Andrada, continue no exercício da Tutela de 
Sua MJgestade Imperial o Senhor D. Pedro li, e 
de Suas Angu~ta3 Irmãs: Ha por bem, em Nome do 
mesmo Senhor, Suspendel-o do indicado exercício~ em
quanto pela Assembléa Geral Legislativa se não deter
minar o contrario. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachós neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze de 
Dezembro de mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da lndependencia e do Imperio. 

FRANCI~CO DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO MoNIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 
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DECRETO- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Encarrega o 1\Iarquez de Itanhahem da Tutela de Sua l\lagestade 
o Imperador e de suas Augustas Irmãs. 

A Regencia, Tendo attenção ás distinctas, e bem noto
rias qualidades, que caractcrisam o .Marquez de 
Itanhahem: Ha por bem, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, e emquanto pela Assembléa Geral 
Legislativa se não determinar o cf!mtrario, Encarrega l-o 
da Tutela do mesmo Senhor, e de Suas Augustas 
Irmãs, de cujo exercicio foi suspenso, por Decreto 
desta data, o Conselheiro José B:mifacio de Andrada. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Secre
tario de Estado dos N egocios do lmperio, o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em quatorze de 
Dezembro de mil oitocentos trinta e tres, decimo se
gundo da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 
JOÃO BRAULlú l\IONIZ. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

DECRETO- DE 17 DE DEZEl\IBRO DE 1833. 

Ordena que seis dos doze Guardas da Alfa ndega creados por 
Decreto de27 de Novembro ultimo sejam empregados como 
Amanucnses. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, R1 por bem Determinar que seis dos doze 
GuarJas da Alfandega creados por Decreto de 27 de 
Novembro, sejam empregados no serviço da mesma com 
a denominação de Amanuenses, e com os mesmos venci
mentos marcados para aquelles na respectiva tabella. 

Candido José de Araujo Vianna, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda, c Presidente do Tribunal do 



EXF.CUTIVQ. 221 

Thesouro Publico Nacional, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Pala cio 
do Rio de Janeiro, em clezascte de Dezembro ele mil 
oitocentos trinta e tres, decimo segundo da lndepen
dcncia e do Imperio. 

FRANcisco DE Luu. E StLVA. 
JoÃo BRAULIO Mo.NIZ. 

Candido José de Araujo Vianna. 

DECRETO-DE 19 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Manda restabelecer, no pé em que se achavam, a Academia 
e Companhia dos Guardas-:\Iarinhas, antes da incorpor~ção 
ordenada pelo Dect·eto de 9 de Março do anuo passado. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro. 
11, Ha por bem que, tanto a Academia da Marinha, que 
por Decreto de 22 de Outubro do corrente anno se manda 
desmembrar da Academia Militar desta Côrte, a que fôra 
incorporada por virtude do disposto no outro Decreto 
de 9 de Março do anno passado, como a Companhia 
dos Guardas-Marinhas, que pelo art. i07 dos esta tu tos, 
que baixaram com este mesmo Decreto, fôra abolida, 
se restabeleçam no pé, em que se achavam antes da 
mencionada incorporação, regulando-se pelos esta· 
tutos, leis, e ordens, que lhes são relativas, e existem 
em vigor; e voltando a empregar-se na sobredita 
Academia da Marinha os Lentes, e mais empregados, 
que a ella pertenciam, excepto os dous Lentes substi· 
tutos, visto terem sido nomeados para reger, como 
proprietarios, cadeiras daquella outra Academia. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negotios da Marinha, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro, em dezanove de Dezembro de mil 
oitocentos trinta e tres, decimo segundo da lndepen
dencia e do Irnperio. 

FRANCISCO DE L ll\IA E SILvA. 
JoÃo BRAULIO MoNtz. 

Joaquim José Rodrigues T<Jrres. 
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DEGRETO- DE i9 DE DEZE:\lllRO DE 1833. 

Crêa uma commissão encarregada da reforma da Academia 
da Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Ha por hrm qne uma commis~ão, composta 
dos Lentes da Academia da Marinha o Capitão de Fragata 
José de Souza Corrêa, e os Capitães-Tenentes 1\Iaximiano 
Antonio da Silva Leite, e José Gonçalves Victor·ia, cujas 
luzes, patriotismo e zelo, têm o melhor conceito, exa
mine se cumpre reformar a dita Academia, c bem assim 
a Companhia dos Guardas-1\hrinha~, organizando ella, 
neste caso, a conveniente proposta, que deve ser apre
senta da· ao Corpo Legisla ti v o. 

Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 
Magcstítde Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da l\larinha, o tenha assim entendido, e 
faça executar com os despachos nccessarios. Palacio uo 
Rio de Janeiro, em dezanove de Dezembro de mil oito
centos trinta e tres, decimo segundo da Independcncia 
e do Imperio. 

Fn.\Nctsco DE Lll\H E Su,v A. 
JoÃo BnAULIO Moxiz. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 

DECRETO-DE 19 DE DEZE.\IBRO DE 1833. 

Crêa um Solicitador dos Feitos em cada uma das Relações. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, em additamento ao art. 7~ do Regulamento 
de 3 de Janeiro deste anno, para as Relações do Imperio, 
Decreta: 

Art. i. o Haverá em cada uma das Relações do lmperio 
um Solicitador dos Feitos da Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacional, o qual servirá tamhem de Solicitador da Jus
tiça, vencendo o ordenado que lhe fór ar h i trado pelo 
Governo na Côrte, e pelos Prcsiden tes em Conselho nas 
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Provindas, 1lcpendc11Llu da approvação do Corpo Legi~
lativo. 

Art. 2. 0 Este Solicitador SArá subordinado ao Pro
curador ela Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, c ao 
Promotor da Justiça da respectiva Relação a que per
tencer, para agenciar e promover, conforme a.s Ordens 
e Instrucções que lhe derem, quanto fór a ~em dos 
interesses Ja Corôa, Soberania e Fazenda NaciOnal, e 
da Auministra;ão da Justiça. 

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e 
Secretario de Estado do_s Negocias da Justiça, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os despachos ne
cessaríos. Palacio do Hio de Janeiro, em dezanove ele 
Dezembro ~le mil oitocentos trinta e tres, decímo se
gundo da lndependencia e do lmperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 
JOÃO BRAULIO MüNIZ. 

Aureliano de Sonza e Oliveira Coutinho. 

DECRETO- DE 20 DE DEZE:\:IBRO DB i833. 

Crb uma cadeira dll primeiras letras na Yilla da Barra l\fausa, 
da Provincia do Ilio de Janeiro. 

Sendo nccessaria a creação de uma cadeira de pri
meiras letras na villa da B:1rra Mansa, desta Provinci::~, 
a Rcgencia, em Nome do Imperador o Senhor O. Peur·o 
11, Ha por bem, na conformidade da Carta de Lei de 1t.i 
ue Outubro de 1827, Crear a referida cadeira ele .Primeiras 
letras pelo methodo de ensino individual, com o orde
na<lo annual de 300~000. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e Secre· 
t::~rio d~ Estado elos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entemlldo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte de Dezembro de mil oitocentos trinta e tres, 
<1ecimo segundo da lndependencia e do Imperio. 

- PARTE lJ. 2\) 
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FnANcisco DE LBlA E SILVA. 
JoÃo BaAULIO .Mo.t•oz. 

Antonio Pinto C.hichorro da Gama. 
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DECRETO- DE 2~ DE DEZEMBRO DE 183J. 

Crêa um esquadrão de cavallaria da Guarda Nacional ua 
villa de Campos,). 

A Regenda, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, em virtude do art. 24 do Decreto de 25· 
ele Outubro uo anno passado, e em conformidade dao 
proposta do Chefe ela legião das Guardas Nacionaes da 
vH1a de Campos: Ha por bem, que os officiaes <los ex
tine tos Corpos de l\lilicias e Orde-nanças dos municípios 
ua referida villa., e da de S~ Joã-o da Rtrra, form-em Ulll 
esquadrão de í<avallaria. 

Aureliano de ·souza e Oliveira Coutinho, Ministro· e 
Secretal'io de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim entendido e faça executar. Pala cio elo lUo de Ja
neiro, em vinte c quatro de Dezembro de mil oitocentos. 
trinta e tres, dccimo segundo da Iauependcncia e <1(). 
Imperío. 

' :~ .. 

FRANC1SCO DE LDIA E SILYA. 
JoÃo BRAuuo .l\lONIZ. 

Anrefiçtnn-:~ Sotf::;a e Oliveira Coutinha~ 

/~·~:~~--~ 

DECRETO- DE 3'Q" DE DEZE:UBTI.O DE !833. 

Des.mnexa do tern1o de Itaguahy, c incorpora ao da Côrte o 
Cu rato ue Santa Cruz .. 

A Regencia, Tendo consideração a a que representaram 
{)S mot~adores do Gm·ato da F'azenda Nacional de Santa 
t~ruz: Ha por bem, em Nome do Imperador o Senhor 
:0. Pedro II, Determinar que o referido Gurato, licando 
deslig-ado ~o termo da vi lia de IL1guahy, a que se acl1a 
umiuo pelo Decreto Jc 10 Llc Jt~n:,'iro do corrente un..nü, 
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que IH'.'Ifa parlc llea dcrogado, pertença d'ora em diante 
ao termo dt';-;ta cidade. 

Antonio Pinto Chichorro da Gama, :Ministro e Secre
tctrío de E:-;tado dos Negocias do Impcrio, o tenha assLm 
·entendido, c faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta de Dezembro 
,Je mil oitocentos trinla e tres, clccimo segundo da In .. 
Jt.?fH~ndeneia e do lmperio. 

FnANcrsco DE LIMA E SILVA. 
JoÃo BI\AULIO l\loNIZ • 

. 1nlonio Pinto Chidtorro da Clama. 



. ...:.. 
'-v~ 

. ·.OS' 
.... 



Proclantação de 3 tle AJn•il tle 1833. 

Sobre a sediçüo de Ouro Prl'to. 

BRASILEinOS f Um horrivel attentado teve rugar na 
cidade do Ouro Preto, na noite de 22 elo passado, uma 
sedição militar, rom o mais baixo povo, proclamou a 
.deposição do Presidente ela Provincia, e a expulsão clt..~ 
alguns Conselheiros do Governo, fazendo recahir a Prc
sidencia em um Supplcn te. Quando isto acontecia, es
lava o bcnemcrito Presidente na cidade de 1\'Iarianna, 
no exercício do Eleitor: as Guardas Nacionaes desta ci
dade logo se reuniram em torno dellc 1);lra vingar a 
affronta: os povos úqucm de Ouro Preto, de que l1a no .. 
1 icia por officios de Camaras 1\lunicipacs s.c declaram, 
com a mais patriotica indignação, em favor da ordem, 
e da lcgaiidade, protestando 11ão reconhecer Governo,. 
nem autoridade, que não seja lcgi ti ma: por toda a parte
as Guardas Nacionaes, fieis ao seu dever, estão em armas: 
a autoridade do intruso não se estende fóra da cidade. 
A sedição não pól!c ter outro resultado, que não seja o 
eastigo dos. seus autores. 'falvcz os ambiciosos, que as
piram a elevar-se sobre as rui nas da Pa tria, trans
formem estes factos, fazendo-os servir a seus planos 
anarchicos, c destruidores: estai alerta contra suas 
artimanhas: o Governo, vigilante sobre seus passos, 
c ajudado dos bons Brasileiros, não consen Lirá que a 
Patria sej'l entregue aos horrores da anarchia. O deposito 
Sagrado da Constituição, c do Throno Imperial o Senhor 
D. Pedro Il, se conservarão Hlcsos, apcz'll· da sanha 
dos ambiciosos, c turbulentos, que pretendem sacrificar 
a seus interessrs 1 c caprichos, a prosperidade, e a honra 
tla Nação.- Viva a Constituição do lmperio! Viva o 
Imperador o Senhor D. Pedro li l ViYam os que ido-
latram estes dous caros objcctos. -

Palacio do Hio de Janeiro. em trcs ela Abril de roil 
oitocontos trinta c tres, dcCimo segundo da lndcpcn
dencia c do lmperio. 

1\.i('olau 
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Proela1nação de 3 de 1\.bril lle 1833. 

Sobre a sedição de Onro Preto. 

· MINEIRos 1 O attentado perpetrado na capital da vos:;a 
Província contra a autoridade do legitimo Presidente 
della o Desembargador Manoel lgnacio de Mello e Souza, 
en~heu de magoa o coração ela Regencia. Ella. não póde 
detxar de ter em horroe esse punhado de facciOsos, que 
contra o voto expressado pelo Conselho Gerat da vossa 
Província, pelas Municipalidades, Juizes de Pn, e pela 
quasi generali-dade de sua população sensata , ousou 
perturbar a ordem publica, dcpôr o Presidente, e 
prestar obeclicncia a uma autoridade illegitima, que não 
póde, e nem deve j~mais ser reconhecida por vós. 

MINEmos! E, necessario reunir todos os esforços , 
todas as vontades em torno do vosso legitimo Presi
dente, e coadjuvai-o no restabelecimento ela ordem pu
blica, e de sua autoridade legal. A Rcgencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, confia no vosso ca
racter sisudo e denodado; ella crr_.que a população 
em massa terá corrido a salvar a Província da anarchia, 
que a ameaça; do deslustre, que um semelhante atten
tado, a progredir, faria no seu brio; emfim a salvar a 
liberdade constitucional, que gravemente ameaçam os 
precedentes dos chefes dessa tl'nebrosa facção. Mi
neiros! A Regencia, quando, em Nome do mesmo Au
gusto Senhor, confiou a Administração dessa Província 
ao Desembargador·"'l\fanoel lgnacio de l\lello e Souza, 
teve só em vista o bem estar e prosperiuade, que vos 
devia provir da administração de um pa tríota sem 
mancha, de reconhecidas luzes, probidade, e a fê no á 
liberdade constitucional: elle não tem desmerecido o 
conceito, que o fez elevar á Presidencia dessa Pro
víncia; ninguem de entre vós tem feito chegar ao co
nhecimento do Governo factos, que desabonem a justa 
confiança, que lhe tem merecido: como pois esse pu
nhado de facciosos ousa denominai-o arbitraria, e de ... 
m?l:.Q,scdiciosâmente, attentando contra a ordem pu-

,.bliea,~â1-é aqui tão felizmente mantida nessa Província 
,~ · pelos seus con-stantes desvelos? Mineiros! A Regeneia, 

em Nome do Imperador o Senhor D. Pedt'O 11, ouvirá 
todas as queixas, attcnderú quaesquer justas recla
mações, que lhe forem dirigid:.1s legalmente; mas exige, 



como condição primrira, que a ordem publica seja res-
labelccida, que as leis sejam observadas, os faccioso, 
punidos, e a autoridade do vosso Presidente reconhc~ 
e ida. Para vos coadjuvar nos esforços, que tendes <1 

fazer para este fim, a Rcgencia~ em No me do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, tem encarregado do commando 
superior das Guardas Nacionaes do município de Bar
bacena, e do commando geral de tod:ts forças, que hou
verem de marchar sobre quaesquer pontos da vossa Pro· 
vincia, que estiverem dominados pelos facciosos, ao 
Marechal de Campo José Maria Pinto Peixoto, bem co-· 
nhccido de vós pela sua bravura, e patriotismo. Ellc 
deverá obrar sob as ordens do vosso legitimo Presi
dente. Mineiros! A Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, espera de ver agora realizadas as 
vossas promessas, e que o successo cOITesponda á con
Hança, que ella em vós tem posto. 

Viva a Religião I Viva a Constituição Política do Im~· 
perio I Viva o Senhor D. Ped•w 11, Imperador Constitu
cional do Brasil! Viva a Asscmbléa Geral! Vivam os 
briosos Mineiros Defensores da Legalidade I 

Palacio do Rio de Janeiro, em trcs de Abril de mil 
oitocentos trinta e trcs, decimo segundo da Indepen
dencia e do Jmpcrio. 

FRA:\'ClSCO DE LUIA E StLYA. 
Jos~ DA CosTA CARVALHO. 
JoÃo BnAuLw MoNIZ. 

Honorio Hrwmeto Carnelru Lf'r7o. 

Falia com que a Regencia, em Nome do Impet•ador o 
Senhor D. Pedro 11, abt•iu a sessão cxtraot•tlinaria da 
Assembléa Get•al Legislativa no tlia 10 de Abl'il tlo 
t833. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação •! 

A Rcgcncia, em Nome do Imperador, Tendo em consi ... 
der_ação_ a necessidade de occorrer com providencias 
Jegtsla t1vas ao progresso dos males provenientes da rui .. 
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nos a m1wtLt 1lr cohrr~ fjlll' na m.1 ior p:1r Lo comi ilne o 
meio circH!ante do Imperio; e annnindo de ontr:t parte 
ás instaneias do Consrlho Gr'ral da Provinci:1 da B:1hia, 
tomou o cxpcd icn te do ronvoc:w-vos ex tr-aord in;ni"
mcntc p"ra vos orcupardt's com especialidade de mc'tlilbs 
tendentes ao p1~om pto mdhoramcn to ua nos;;; a c i rculnçilo 
monetaria. O Minis I ro c Secretario de Estado do:~ Ne
gocias da Fazenda vos exporá circumstanci:Jdamcnlc o 
que cumpre levar ao vosso conhecimento sobre ohjccto 
de tão alta importancia. 

Augustos e Dignissimos Senhores Rc11rescnt(lnt<~s rla 
Nação, a Regtmcia, em No mo do Imperador o Sen hot' D. 
Pedro II~ confiando mui firmemente nas vossas luzes c 
patriotismo, lisongoia-se de antemão com o mais feliz 
rcsul ta do do pas:.-o que a c:~ ba Lle dar. 

Est;1 aberta a ses~;iio. 

FrnNr.t"co DE Lll\IA E SII.YA. 
• Jn:.;;r:' 1H CosT,\ C.\HY:\Lllo. 

JoAo BH.\t:Lio Mo:':E. 

Falia cmn fiUC a llcgcncia~ (~m ~omc ele Sua lllagestade 
o llnt>Cl'!lcltn• o Scnluw D. I•ctlro 11, cnccrt'OU a sess:1n 
cxtraordiu:u-ia e a1wiu a ordinaria tla Assen1bléa f:Jie• 
ral Legislativa no tUa 3 de lllaio tle t 833. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Naçt'io. 

A Regencb~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
n, no acto de (mcerrar a sessão extraordinaria, c abrir 
a ultima sessão ordinaria da segunda legislatura~ vos 
agradece o desvelo verdadeiramente patriotico, qun 
tcnllc:' posto na discussão das medidas concernentes ao 
melhoramento do meio circulante; e se lisongeia do que 
tão importante assumpto continuará a merecer-vos par
ticular cuiclado, até que a Nação obtenha efficaz remedin 
aos males provenientes da viciosa circulação monetaria. 

Augustos c Dignissimos Senhores Representantes da 
Nação, é forçoso que a Rcgencia magôo o seu e vosso co
ração com a recordação dolorosa da grand issima perda 
fl 11C soriieu o Brasil no dia 16 de Janeiro deste anno. 



ADDlTA:MEN'fO. 

Um dos ornamentos, c penhores do Throno Con~títu
cional Bl'asi1eiro~ a Senhora Princeza D. Paula M_ananrw 
foi nesse dia pelo Supremo Arh_itro dos Im_pcnos cha
mada á habitacão dos Justos, deixando a mais pungente 
saud:1de, e a sJ consolação religiosa de estar gozando o 
premio da sua innocencia, e virtudes. 

As relações de amizade, e boa intclligcn(lia entre o 
lmpcrio e os Estados de ambos os mundos Cü!'tscrvam-5o 
inalteradas. A Prussia e a Saxonia já responderam ás 
communicações, que lhes foram feitas ela exal_Laçã_o do 
Senhor D. Pedro H ao ThJ·ono, mostrando v1 v o mte
resse pela Au.qusta Pessoa do Joven Monarcha, e pros-
peridade do Imperio. . 

Acha -se restabelecida a tranquilliclade nas Provincws 
do Ceará, e .Maranhão; mas não assim nos confins de 
Pern{lmbuco, e Alagôas. Difiicil tem sido pôr lermo 
a essa revolta por circumstancias locaes, e falta de 
sufficiente tropa regular, a despeito de avultada dos
peza dos cofres publicas, e dos esforços empregados, 
os quacs continuam a ser a}1plicados 1 e a final ronsc
guirão o desejado exito. A comarca do Rio Kegro do 
Pará por meio de um movimento sedicioso cleclarou-sf~ 
Província, nomeandoPresidente, e Commandante das 
Armas ; fo-i bastante porém uma barca armada, que 
se apresentou no lugar da Barra, para reduzir as causas 
ao antigo estado. Em Mato Grosso õO soldados dos des
tacamentos da fronteira amotinaram-se ; mas entraram 
facilmente nos seus deveres :julgou-se comtudo con
veniente dissolver o resto da legião daquella Provín
cia. Finalmente o genio da discordia pôde exercer 
sua influencia na capital de Minas Gera e~, onde Lambem 
uma sedição appareeida na noite de 22 de 1\Iarço em 
ausencia do Presidente, conseguiu privai-o do exerci
cio do seu emprego naquella cidade; em todas as outras 
partes da Provincia tem-se manifestado com en thu~ 
siâsmo decidida desapprovação a esse acto illegal c 
segundo partjcipações recentemente chegadas espm;a
sc que c~ h r~ v e _a ordem esteja ai li completamcn te 
restabeleci da, a VIsta do bom senso e brio do sizudo 
povo_ mineiro, e da sua provada devoção á causa da 
leg:l}Jdaclc. 

Os Min~stros e Scr.retarios de Estado vos darão cir
cumsta~c~ada ~on ta do. ~staclo dos ditTeren tes ramos 
da admm1straçao, e soltei tarão de vós as providencias 
reclamadas pelas necessidades publicas. 

A~gustos e DiJ?nissimos Senhores Hepresentantes d:t; 
Naçao, a ftcgenna, em Nome do lt,nperador o Senhor 
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D. ~edro 11, esperando do emprego das vossas rcco ... 
nh~e~das luzes c pa t~iotisrno, o feliz res:.tltado da trau~ 
9uilhdade e prosp.cndade geral, vos assegura em tão. 
Imp_ortante tarefa a sua franca e leal coopera1;ão : da 
~mao dos generosos esforços dos escolhidos da nação 
c que póde provir a felicida(le della. ' 

Está fechada a sessão extraordinaria, c aberta a sessão 
ordinaría. 

FHANCISCO DE Lt:IIA E StLYA·. 

Ju~J~ rH Cos·o CAn VALHO. 

JoÃo BHAULIO Mo~tz. 

Falia cont que a Ueg'cncia, ern Nonrc do hnpct•ntiot• a. 
Senhor D. Pcdr·o. 11, enc~· .. ou a ulthna sessão da se-. 
gunda fcg·islahll'a da 1\.~sentbléa GcJ,•al Lcgishitiva no, 
dia G de Outubt•o de t. 833. 

Augustos, e Dignissimos Senhores ReJJresentantes da 
Naçdo. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro ll, vindo hoje encerrar a ultima sessão da 
segunda legisla Lura, L em a fortuna de anuunciar-vos. 
haverem-se desvanecido os tenores, de IJlle nos sen
timos acomnwllidos prla violenta enfermidade, que 
na noite de~ do corrente mez amt•açou a vida elo nosso. 
Joven .Monarcha; ouvindo assim o Omnipotentc a::; 
fervorosas préces ele todos os Brasileiros pelos pre
ciosos dias daquelle , em quem esl ão dcpbsi ta das as. 
nossas mais doces esperanças. 

A Hcgcncia, Augustos e Dignissimos Senhores, não, 
pócle deixar d~ agradecer:vos os. actos importantes pto
duzidos pela Heprc:;:cnLlf:ao Nanoual durante oycrlO(~O 
da legislatura: e posto CJUC ficassem por coneltlll' mut
tus dos que oteuparam vo:-;sos Gtüdados Hrsta ultima 
sessão, e que a Patria impNio.,amente exig·e dos s.eus 
]{(•presen ta n tes, a Regencia mui t~ ron lia fJ ~~~~ elles ser~o: 
tomados em prompta coHstdcra<;ao pelos fuwros legts"' 
la dores, 
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ADDl'LUlENTO. 

Augustos c Dignissimos Senhores Representante~ da 
Narão no emtanto que a Bcgellcia, em Nome elo lm
per.ad~r o Senhor D. __ Pedro li, co~n t?da. a ~O.~fianç~ 
espera pela nova reumao dos cscolluclo~ ela na(_ao, ella 
emprcg·ará solicita seus constantes ~sfon:os para que 
se eumpram a Constituição, e as LeiS, e se mantenha 
o Throno do mesmo Augusto Senhor. 

Está fechada a sessão. 

FHANCISCO DE Lll\IA E SIL\-A. 
Jo:\o BnAuLw 1\IoNIZ. 

l•••oclantação de G de Deze1nbro de 183:1. 

Por occasiào dos acontecimentos na Côrte c ajuntamento 
de povo contra a sociedade militar. 

BnAsn.Emos ! Tende confiança no Governo, que em i .. 
nentemcntc patriotico não consentirá jámais que pre
valeça qua !quer pal'tido hostil ao Brasil; mas cumpre 
que vós sejais os primeiros a respeita r as leis, e as 
autoriclatles constituídas, e a obedecer aos seus man
dados, do contrario cahiremos na mais hedionda anar
chia, de que todos seremos vietimas : recolhei-vos ás 
vossas casas, e esperai tranquillos que o Governo obre 
como fôr de justiça, e o bem geral exija; é ao Governo 
que, ao facto das verdadeiras necessidades da Patriat 
cumpre tomar medidas justas, e prudentes para manter 
a segurança publica, e individual, e fazer respeitar a 
Constituição, o Throno do Nosso Augusto Monarcha 
Brasileiro o Senhor D. Pedro li, e as leis : o Governo 
está vigilante, descansai sobre elle, e não vos mancheis 
com a c tos, que vos podem desdourar, e dar razão, e
força aos inimigos da prosperidade do Brasil. Brasi~ 
leiros! Confiai no Guvenw, rccolhei-vos a vossas casas, 
e estai tranquillos ; assira vol-o Ordena a Regencia, 
ern Nome tlu Imperador o Senhor D. Pedro IL 
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Viva a Heligião. 
V~ v a a Nação Br·asi lei r a. 
Vrva a Constituição Poiitie:1 do Imperio. 
Viva o Senhor D. PeJru IJ. 
Paço, c1~1scis de Dezembro uc mil oitocentos trinta 

e Lres, llecunu segunllu t.Lt Imlepcndcncia e do Impcrio. 

FR.\\'CISCíl DE. LDIA E SILVA. 
JoÃo HRMILIO MoNtz. 

Aureliano de Souza e Olireirrt Coutinho. 

PJ•oelatnaçào de I ~1 de DezeiubJ•.o de t8!J3. 

Sobre a suspensrlo do Tutor de S •. M. o ImpPrador . 

. BRASILEiROs ! A tranquillidatlc, a ordem. publica, são. 
amda uma vez amraçadas por indivil:uos, que devo
rados de ambição, e de orgulho, nada poupam para 
levar a eticito seus intentos dl'testaveis, embora com 
isto sacrifiquem os destinos, e prosperiuade naewnal. 
Uma conspir"ção ac.alJa de ser "pi·lo Governo d~ scoberta 't 
a qual tem .vor .fim dt~itar abaixo a Regencia, que em 
Nome do lmperaclor govc·rna, e quiçá destruir a 1\lonar
chia representativa na trna de SaiJta Cruz. r'o proprio 
Palacio de S. Christo\ ão, n,.s innncclia<.;õcs de~ te, e 
em outros.pontos se fol'jaram os piemos: armamento e 
cartuchame:'Joram alli clistribnidos; e os scelr:rados s6 
aguardam o momento destinaJo para lhes dar execuçJo. 
Brasileiros t A Rcgencia ·está vigilante, e tem tomado 
todas as metlitLts ao seu alcance pai·a frustrar as in
sidias dos conspiradores; harcndo entre ellas lançado 
mão de uma, que julgou indispensavcl para desalentar 
as criminosas C!'peran0as dos pcrturl)adores da ordem. 
Ella acaba de suspender o Tu to r de Sua Magestade 
Imperial e Su;ts Augustas Irmãs, o Dr. José R.mifacio 
de Anúrada e Silva, o homem que servia de centro, e 

·de instrumento dos facciosos, havendo nomeado pata 
substilui l-o, Cffi(JUaJJlo pela Assem IJléa Geral L.egis
bliva SL' não ddermilur o coutrario, o Marqucz. Lle. 



lt:1nhat.rm, Brasileiro tlistincto, c quo tão dignamente 
j:'t exern•ra a mesma 1.11 toria, quando della encarre
gado. Bt·asileirm! Coullai uo Governo : a paz publica 
·sedt mantida, c conservado inabalavcl o Tht·ono Na· 
cional do Jovon :Mnnarcha, ingente penhor da prospc
richde, c gloria rio Imperio, Illolo elos Brasileiros, fiLW 
se honram de pertencer á Briosa Nação, de que somos 
membros. 

Vi v a a Nossa Santa Religião ! 
Viva a Constitnicão! 
Viva o Nosso Joven Imperador o Senhor D. Pedro li. 
Paço, em quatorze de D(~zemhro de mil oitocentos 

trinta c trcs, dccimo segundo da Independencia e t.lo 
Imperio. 

FRANCISCO DE Ltl\lA E SILVA. 
JoÃo BRAULIO .MoNIZ. 

Antoniu l)intu G!úchorro da Gamrt.. 
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