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da Villa Real da Praia Grande , possam de noite 
estar abertos..................................... 64 

N 9:1..- JUSTIÇA.- Em 21 de Fevereiro de 1833.- Re
solve duvida sobre incompatibilidade dos cargos 
de Juiz Municipal, de Orphãos, ou Promotor Pu-
blico, com o de Vereador efTectivo ou supplente. 65 

N. 92.- IMPERIO.- Em 21 de Fevereiro de 1833. -A' 
Camara Municipal da Villa de Maricá, sobre o 
direito que têm de votar nas eleições da mesma 
Villa, os moradores de territorios que lhe são 
anuexados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 66 

N. 93.-l\IARINHA.-Em i1 de Fevereiro de 1833.-De
clara que nenhuma pessoa da guarnição possa 
ficar em terra, por doente, sem mandar certidão 
de molestia, cuja execução ordena se recommende 
pelo Quartel-General............................ 66 

N. 94..-FAZENDA.-Em 21 de Fevereiro de 1833.-Pro
.hibe o recebimento nas repartições publicas da 
moeda de cobré falsa denominada Xem-xern c manda 
acautelar a introducção da moeda de cobre por 
importação.......... . • . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . • . . • 67 

N. 9t>.-FAZENDA.-Em 21 de Fevereiro de !833.-De
rlnra rrur ::~o~ Aflministr:ulorPs rt::~s Alfanflegas com-
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pele impor ~i;;~,ius as multas uo 
Decreto de .5, de Dezembro de 1832, sendo o seu 
produ do contemplado como receita geral ••.•.••• 

N. 96.-FAZENDA.-Em 2! de Fevereiro de !833.-De
clara que os Desembargadores das Relações estão 
obrigados ao pagamento de Novos c Velhos Direitos 
pelo augmento de vencimento que obtiveram, não 
obstante se achar dependente de approvação da 
Assembléa Geral Legislativa .•...............••... 

N. 97. -ll\IPERIO.-Em 22 de Fevereiro de 1833.-Re
solve algumas duvidas suscitadas pela Camara 
.Municipal da Cidade da Victoria sobre a obsti· 
nacão de dous Vereadores em se recusarem a 
servir; e declara que aos estrangeiros é permittido 
o commercio de mascateação •....•...•.......••.• 

N. 98. -JUSTICA. -Em 22 de Fevereiro de 1833.-De
clara a penalidade em que incorrem os que cortam 
madeiras reservadas por lei .•.•..•.•......•.•.•.• 

N. 99.- 11\IPERIO.- Em 23 de Fevereiro de !833.- Re
commenda á Secretaria do Imperio a remessa de 
urna rel;v~ão tlas V i! las conforme a divisão man
dada faze1~ pelo Codig·o do Processo Criminal .... 

N. lOO.-JUSTIÇA.-Em 23 de Fevereiro de !833.-Per
mitte que os maiores de 60 annus continuem a . 
fazer parte da Guarda Nacional. ...•...•..•...•.. 

.N. lOL -JUSTIÇA.-Em 23 de Fevereiro de :1833.-De
signa o Juiz do Crime do Bairro de S. José para 
substituir o Intendente Geral da Policia ........• 

N. 102. -JUSTIÇA.- Em 23 de Fevereiro de :1833.-Pro-
videncía a respeito da abertura dos testamentos . 

N. :103.-JUSTIÇA • .....:Em 23 de Fevereiro de :1833.-0 
Juiz nomeado para urna Villa tem jurisdicção 
nas que lhe são annexas, embora no diploma se 
não faça menção dellas .........•....•.••......•• 

N. lO~.- JUSTICA.-Em 23 de Fevereiro de :1833.-Dá 
providen'cias a respeito do curativo dos presos 
doentes na Cidade da Bahia .................... . 

N. 100.-FAZENDA.-Em 23 de Fevereiro de 1833.-De
clara que se deve cornmunicar ao Thesouro as 
multas impostas aos Consules Brasileiros em paizes 
estrangeiros, para que se faca effectivamente a 
sua cobrança pela Secretaria dos Estrangeiros .•.. 

N. 106.-FAZENDA.-Em 23 de Fevereiro de 1833.-De
clara que as dividas comprehendidas nas dispo
sicões do art. 3! da Lei do 24 de Outubro de !832, 
po.sto que já inscriptas, não devem ser pagas sem 
autorização da Assembléa Geral Legislativa .•••.• 

N. 107.-FAZENDA.-Em 23 de Fevereiro de :1833.-De
clara que as embarcações pelo tempo de quarentena 
não estão obrigadas ao pagamento dos direitos de 
ancoragern ..••.•••.....•.•.•••.••......••••..••.. 

N. 108.- ll\IPERIO.- Em 2õ de Fevereiro de 1833.- De
clara ao Dircctor interino do Curso 1uridico de 
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Olinda, que os exames de preparatorios devem ser 
feitos por pontos na fórma dos Estatutos......... 76 

N. 109.-IMPERIO.-Em iõ de Fevereiro de 1833.·-Res-
. ponde ao Director interino do Curso Jurídico de 

Olinda sobre varios quesitos que propõe á consi
deração do Governo, e ordena que dê annualmente 
informações sobre o aproveitamento e a moralidade 
dos estudantes que tomam o gráo de Bacharel... 77 

N. UO. - IMPERIO.- Em 26 de Fevereiro de 1833.- Re
solve a duvida suscitada pela Camara Municipal 
da Capital da Província de Goyaz, sobre a época 
em· que as suas contas devem ser apresentadas ao 
Conselho Geral da Província . • • • . . . • • . . . • . • . • . • . . 78 

N. 1U.-FAZENDA.-Em 26 de Fevereiro de 1833.- De
clara que a subscripcão das inscripções do livro 
auxiliar do Grande Livro da Divida Publica fica 
supprida com a assignatura do Contador.... . . . • • 79 

N. U2.-FAZENDA.-Em 26 de Fevereiro de 1833.-Sobre 
esclarecimentos a respeito da liquidação das du
vidas para a inscripção na fórma da Lei de fõ 
de Novembro de 1831 quanto aos credores que ao 
mesmo tempo são devedores da Fazenda......... 79 

N. U3.- FAZENDA.- Em 26 de Fevereiro de 1833.- Sobre 
o {lagamento da terça parte de officio a proprie
tarto subdito de Portugal, e restituição de novos 
e velhos direitos do mesmo officio apezar da di-
minuição occurrente...... •• • • . • • • • . . • • • • • • .. • . . • 80 

N. H4.-GUERRA.-Em 27 de Fevereiro de 1833.-0r-
dena certas medidas no sentido de que seja res-
tabelecida a disciplina militar......... . . . • . . . . . • 81 

N, Uõ.- IMPERIO.-Em 28 de Fevereiro de 1833.-Ap
prova a chamada de Vereadores immediatos em 
votos na falta dos eff.ectivos devidamente convo
cados; e declara que os mesmos Vereadores eleitos 
podem ser compellidos a aceitar o cargo nos termos 
da legislação em vigor. . . . . . . . • . • . • • • • • • • • . • . • . . • 8! 

N. U6. -IMPERIO.-Em o 1. 0 de Março de 1833.-De
cJara como se deve proceder para a organização 
da Mesa da Assembléa Parochial........ • • • . • • . • • 83 

N. U7.-J}IPERIO.-Em 4 de Março de 1833.-Sobre a 
remessa de uma exposição do estado da receita e 
despeza tias Camaras Municipaes, para ser presente 
á Assembléa Geral Legislativa..... . • • • . • • • • • . • • • 83 

N. U8. -IMPERIO.-Em &, de l\Iarço de 1833.-Declara 
que os Vereadores reeleitos não são obrigados a 
servir, embora a Camara anterior não funccionasse 
por quatro annos . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • . . . . • . • • S\ 

N. H9. -FAZENDA.-Em 5. de Março de 1833.-Sobro 
os diraitos a que está sujeita a moeda do paiz im
portada para fóra do lm per i o.. • • • .. • • . • . .. . • .. • • M 

N. tto. -IMPERIO.-Em 5 de Março de 1833.-Declara 
a uma Camara que devia recorrer ao Governo da 



~\\\1~ · tüA DA Q4~ 
~~ 'l.f~" 

DECISÕES. ·: A 
~S DEPUT~o'!:/. 

Província pa =--- · · • O..;:cde; conflicto com o 
Juiz de Paz ...•••..••••...•....•.•.•.•••....••••. 

N. Ui. -GUERRA.- Em l'> de !Iarco de 1833.-0rd(ma 
a remessa mensal do mappa ·dos Officiaes empre
gados em repartições extranhas ao Ministerio da 
Guerra, e dos que se acham com licença na Côrte, 
ou frequentando a Academia .......•.•......••••• 

N. 122.- MARINHA.- Consulta do Conselho Supremo l\lí
litar de IJ de Março de !833.- Declara que Fran
cisco de Alcantara está no caso de obter a reforma, 
por graça, como requer, do emprego de Patrão
mór da barra da cidade do Pará ...........•...•• 

N. !23.-FAZENDA.-.:Em 7 de Marco de 1833.-Sobre o 
Juizo dos Feitos da Fazenda da Província de Minas 
Geraes, e cobrança da divida activa do Estado ... 

N. f:24. - JUSTIÇA.- Em 7 de Março de !833 .-Não podem 
ser admittidos no serviço da Guarda Nacional in
divíduos que não forem alistados pelo respectivo 
Conselho de Qualificação ......•................. 

N. UIJ. -FAZENDA.- Em 8 de Março õe 1833.-Sobre 
a organização da Pauta semanal dos preços cor
rentes dos generos de exportação ..•...•.•••..••. 

N. 126.-l\IARINHA.-Em 8 de 1\Iarço de 1833.- Declara 
que um estrangeiro, engajado como Official da Ar
mada, não está sujeito ao desconto para contri-
buição do l\Ionte Pio da Marinha ................ . 

N. 127.- JUSTIÇA.- Em H de Marco de 1833.-l\Ianda 
organizar uma Seccão de companhia de caval
Jaria de Guardas Nacionaes no Cura to de Jaraguá, 
da Província de Goyaz .......................... . 

N. 128. -JUSTIÇA.- Em H de Março de 1833.-:-Declara 
que para creação de districto de Juiz de Paz não 
é preciso que o lugar seja Freguezia, ou Capella 
Curada ...••.••••.•.••••••....••••.•...•..•.•..... 

N. 1!9. -GUERRA.-Em H de Março de 1833.-Deter
mina que aos Officiaes reformados não se deve 
abonar senão o soldo que legalmente lhes com-
petir .•.••..•..••.••...•..•.•.••......••..•..••.•. 

N. 130. - UIPERIO.- Em 12 de 1\larco de 1833.- Declara 
ao Presidente do Ceará que âos tres Conselheiros 
do Governo, que são empregados publicas, se deve 
pagar a diaria que lhes compete durante o tempo 
que serviram aquelle cargo ..................... . 

N. 131. --FAZENDA.-Em 12 de Março de 1833.-Declara 
não ser admissivel nomear para official da Secre
taria de uma Thesouraria, quem não tenha as ha
bilitações exigidas pela Lei de 4 de Outubro de 
1831, podendo-se nomear interinamente, até se 
poder cun1prir a Lei •.•...••••.••..••••...••..... 

N. 13!. -FAZENDA.- Em 12 de Marco de 1833.-Declara 
não ter lugar o desconto ao Iuiz de Fóra da parte 
do ordenado de Procurador da Fazenda do tempo 
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que deixou de servir este emprego ; c que ao Con
tador da Thesouraria se deve contar o ordenado 

P.lUSo 

do dia da posse o o • o • o o o o o o o o o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 
N. 133.-lfAZENDA.-Em 13 de .l\Jarço de 1833. -1\Ianda 

que pqla Thcsouraria se delira :t prctenção llo 
respectrvo Inspector, que pede pagamento de seus 
vencimentos, sendo improcedente a razão allegada, 
de que por ser negociO proprio, não cumpria á 
mesma Thesouraria decidir·. . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . 93 

N. 13í.- JUSTIÇA.- Em 13 de 1\Iarco de 1833.- Designa 
os Juizes que devem compôr as Juntas de Paz 
no l\Iunicipio da Côrte, c os dias de reunião.... 9í 

N. 135 -JUSTIÇA.-Em 13 de 1\Iarço de 1833.-Dcclara 
que os Presidentes das Mesas Parochiaes devem 
aceitar as re~lamaçõcs de quaesqucr cidadãos... 9õ 

N. 136. -JUSTIÇA.- Em H de l\Jarco de 1833.-Provi
dencia a respeito da eleicão "do Estado-maior do 
batalhão de Guardas Nacionaes da Vtlla de Can-
tagallo........................................... 96 

N. 137. -FAZENDA.- Em H tlt~ Marco de 1833.-l\Ianda 
fazer assentamento nos proprios nacionaes ás For
talezas, Fortes, etc. em qualquer estado, ou appli-
cação em que estiverem . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 97 

N. 138. -FAZENDA.-Em 1õ de l\Iarço de 1833.-Declara 
que as questões suscitadas pela commissão liqui
dadora do Banco do Brasil sejam decididas por 
arbitras........................................... 97 

N. 139.-FAZENDA.-Em 15 de l\Iarço de1833.-Declara 
não serem de propriedade da Casa Imperial as 
cocheiras e armazens da praia de D. Manoel.... 98 

N. 140. -FAZENDA.- Em l5 de Março de 1833.-Sobre 
a arrQcadação de diversos ramos de Dízimos.. . . • 98 

N. lU. -GUERRA.-Em 15 de Março de 1833.-Deter
mina que os tiros que das !fortalezas se fizerem 
sobre as embarcacões que não observarem o Re
gulamento do Porlo, devem ser feitos com peças 
de pequeno calibre. . • . . . . • . • . . . • • • . • . . . • • • . • . • • . 99 

N. 14,2. -FAZENDA.-Em 16 de Março de 1833. -Sobre 
os impostos a que se acham sujeitas as casas de 
negocio que ao mesmo tempo vendem aguardente. 100 

N. U.3.- JUSTICA.-Em 16 de Marco de 1833.- Manda con
servar no servico das Guardas Nacionaes os antigos 
Guardas :Municlpaes, que ás mesmas se acham 
addidos ....•.•.......... o. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 

N. 14-i,. -JUSTIÇA.-Em 18 de l\Iarço de 1833.-0 Go
verno não póde obstar aos effeitos das sentenças 
legalmente proferidas pelos Tribunaes........... 101 

N. H5 -JUSTIÇA.-Em 18 de l\farço de 1833.-0s Ofti· 
ciaes da Guarda Nacional, nomeados antes do De
creto de 2ã de Outubro de 1832; continuam a 
exercer os postos • . . • • • • • • . . . . . • • . • . . . • . . • . • . • • . • 10 ! 
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N. H\6.- JUSTICA . .:..Ern--20 .. d~ ~~a~ço ·tfc !833.- Resolve 
duvidas "a respeito do provimento dos Officios de 
Escrivão de Capellas e Resíduos e L 0 Tabellião 
da cidade do Desterro; e do pagamento de novos 
c velhos direitos................................. lO::! 

N. H7 .-FAZENDA.- Em 2! de l\Iarco de !833.- Manda 
que se ponha em execução na· Provmcia de Santa 
Catharina o Decreto de !6 de Abril de !82!, para 
a cobrança dos dízimos, na~uillo que fôr appli-
cavel........ .• . . . . • . . . . • •• • • . . . . .• . . . . . ... . . . . • . • 103 

N. H8. -FAZENDA.- Em 2! de Março de !833.-Sobre 
a pretencão de um devedor da Fazenda Nacional 
de se lhé fazer extensivo o beneficio da Lei de 
H> de Novembro de !827, no pagamento do debito, 
que cont~ahira anteriormente á publicação da 
n1es1na let.............................. . . • . . . • • • to&. 

N. l'J,9.- FAZENDA.- Em 23 de l\farço de 1833.-Approva 
o estabelecimento de Collcctorias nas Fronteiras 
do Rio Grande do Sul , e declara que as mesmas 
Collectorias se devPm limitar ao cumprimento das 
incumbencias, que lhes impõem os Regulamentos 
respectivos....................................... 105 

N. 150. -FAZENDA.- Em 2! de .Março de !833.-Declara 
que o Procurador Fiscal da Thesouraria, não tem 
direito ao vencimento deste emprego do tempo que 
serviu de l\Iembro do Conselho Administrativo, o 
qual deve ser pago a quem serviu interinamente 
o mesmo emprego................................ i05 

N. HH.. -FAZENDA -Em 2! de Marco de 1833.- Declara 
que o Desembargador que servia de Procurador 
da Fazenda, não tem direito á continuação do 
ordenado que se lhe abonava, desde que deixou 
de existir a Junta da Fazenda.................... 100 

N. !o2. -FAZENDA.- Em 2! de l\Iarço de !833 .-Declara 
não competir ás Presidencias em Conselho alterar 
o Regulamento sobre ~ arrecadação dos dízimos, 
pondo-a em arremataçao......................... 106 

N. iõ3. -FAZE~DA.-Em 2! de l\Iarço de 1833.-Approva 
o . e.xpediéntc de uma Junta de Fazenda de per
mitir a um devedor o pagar parte dí.' seu debito, 
passando letras pelo restante com o juro ile meio 
pot· cento ao n1ez................................. 107 

N. lüL -FAZE.l\'DA.-Em 2i tle Março de !833.-Sobre a 
época em que comeca o venei mcnto do meio soldo 
ás yinvas, cte., elos ·omciaes rdormados do Exer-
cito............................................... 108 

N. il>5. -FAZENDA.- Em 2i de Marco de !833.-Sobre a 
co.brança dos ~O réis da contÍ'ibuição do sal, ap
pllcado pela Let ele 26 de Agosto d~ 18.28, para con-
certo da estrada da serra da Villa de Paraty..... 108 

N. J.õ6. -JUSTICA.-Em 2! de Marco de !833.-Sohre os 
índios, fêm. os Juizes de Pa~ ·a n!esma jurisdic~ão 
que :1 rrspe1to dos outros cid::tdnos............... 109 



N. 157. -I.MPERIO.-Em '21 de Março de :1833.-Sobre a 
execucão do Decreto do Governo nomeando di· 
versos· indivíduos para regerem interinamente as 
cadeiras vagas do Curso Jurídico da cidade de 
S. Paulo.......................................... !09 

N. !58. --Il\IPERIO.-Em 21 de .Março de :1833.-Sobre a 
concessão de licença para se edificar, especialmente 
na colonia de S. Leopoldo, na Província do Rio 
Grande do Sul, e subsidio que se deve aos colonos. :IH 

N. iü9. -I.MPERIO.-Em 22 de l\Iarço de :1833.-Sohre a 
maneira por que ~r poderá prover rm ddadã.o 
estrangeiro uma cadeira de instrucção publica.. . U2 

N. :160. -FAZENDA.-Em 22 de l\Iarco de :1833.-Declara 
que devem pagar o imposto ·de :l2fj800 os bote
~uins e tavernas situados fóra dos limites das 
Cidades , e admitte aos devedores de impostos 
decorridos de 1824 em diante o pagamento por 
meio de presta~,;ões............................... U2 

N. t6L -FAZENDA.- Em 22 de 1\larr.o de 1833.-Sobre a 
cobrança da siza dos bens de ·raiz e meia siza dos 
escravos ladinos, e embarcações • . . . . . . . . . . . . . . . . ua 

N. :162.-GUERRA..-Em 22 de Março de :1833.-Manda 
que se ponha em execução nas Províncias o A viso 
de W de Novembro de t83t sobre vencimentos dos 
rGos militares sentenciados, que são excluídos dos 
corpos............................................ !:l-i 

N. :163. -MARINHA.- Em 23 de .Março de 1833.-l\fanda 
que as fardas dos soldados do corpo de artilharia 
de marinha tenham o feitio á imitação das dos 
otficiaes, e que as barretinas do uniforme sejam 
afuniladas, e o corre ame preto. • • • . . . . . • . • . . • • . . . :ti i 

N. :IM. -FAZENDA.-Em 27 de Março de 1833. -l\Ianda 
cessar a accurnulação de dons ordenados aos Lentes 
dos Cursos Jurídicos; e que aos Bachareis nomeados 
para regerem interinamente as cadeiras vagas se 
abone uma gratificação correspondente ao ordenado 
dos substitutos.................................. til> 

N. 165. -'FAZENDA.- Em 27 de .Mar~o de 1833.-Con-
cede isenrão de direitos de uma machina para 
purgar assucar, cujo uso é desconhecido no paiz. Hü 

N. 166.- JUSTIÇA.- Em 27 de l\Iarço de 1833.- Declara 
que os Escrivães da Corôa acham-se comprehen
did0s na disposição do art. 40 do Codigo do Pro-
cesso............................................. :t16 

N. 167. -JUSTIÇA.-Em 27 de l\Jarço de 1833.-Prohibe 
a imposição de penas que não estejam decretadas 
nas Leis ou nas Posturas 1\Iunicipaes............. U6 

N. :168. -l\IARINHA.- Consulta do Conselho Supremo 1\U
litnr de 28 de Marco de 1833. -Declara em 
vigor os artigos de guerra de 18 de Setembro de 
1799 pnra serem applicadas as suas disposi~ões 
aos individuo·s do corpo de artilharia de marinha, 
que se ausentarem dos navios de guerra em que 
se acham embarcados....................... . • • • U7 
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N. !69. -MARINHA.-~-~ref>1Te !8~3.-Declara 

aos Presidentes das ProYinciâs que lhes compete, 
ouyindo o respectivo Intendente, augmentar ou 
diminuir os salarios dos dill'crentcs operarias dos 
Arsenaes de .Marinha ..•.••..•••.••.•.•• ·, .•.••.•• 

N. 170. -JUSTICA.-Em 29 de l\larm de :1.833.-Manda 
que o se"rventuario do officio ·de Depositaria Geral 
continue no exercício, até nova deliberação .•••• 

N. :1.7!. -JUSTIÇA.-Em 29 de 1\Iarço de 1833.-Declara 
irregular a intervenção do Juiz de Paz nos crimes 
particulares em que não tem lugar o procedi· 
mento ex officio e menos a denuncia de terceiro •• 

N. 172. -11\IPERIO.-Em o 1.0 de Abril de !833.-Declara 
que é nulla a eleição para Vereador de um cidadão 
que não tem a idade da lei, c que deve reputar-se 
vago o lugar que elle occupa na Camara .•..••••• 

N. 173. -JUSTIÇA.- Em o 1. 0 de Abril de 1833.-Declara 
que os Juizes de Paz não têm ferias ........... .. 

N. 174.-GUERRA.-Em 4 de Abril de 1833.-0rdena a 
reunião aos respectivo~ corpos dos Officiaes que 
dellcs foram illegalmenlc expulsos, despedindo-se 
os que da mesma fórma foram admittidos ....... 

N. 175. -I.MPERIO.-Em fO de Abril de :1.833.-Declara 
que nas decisões do Conselho do Governo, com
pete aos Presidentes de Provincia além do voto de 
qualidade o deliberativo que compete aos demais 
l\leinbros ...•.••.••••.•••.••••.•....•••••••••••••• 

N. 176.- ll\IPERIO.- Em 10 de Abril de 1833.- Declara 
que nenhuma providencia ha que tomar sobre a 
deliberação de uma l\Icsa Parochial de receber cc· 
dulas apresentad~s na eleit)ã~ de Juizes de l1az c 
Vereadores sem as formalidades exigiU:ts pela lei~ 

N. 177. -IMPElUO.-Em lO de Abril de 1833.-Declara 
que devem ser sellados os documentos com que os 
estudantes requererem a sua matricula .......... . 

:X 178.-11\IPERIO.-Em 10 de Abril de 1833.-So.bre os 
ordenados dos Lentes da Escola de l\ledicina e dos 
Professores de primeiras letras, na Provincia da 
Bahia •••.••...•.•••.•.••••••....•.•••••.••••••• 

N 179.- IMPERIO.-Em IO de Abril de 1833.-Resolve 
duvidas sobre o exercício dos cargos de l\Iembro 
do Conselho Geral da Provincia , do Conselho do 
Governo, e da Camara l\Iunicipal. ............... . 

N. 180.-J.USTIÇA.-Em U de Abril de 1833.-0 Pro
curador da Corôa não deve ser contemplado na 
distribuição dos Feitos ......................... . 

N. 18:1. .-MARINHA.- Em U de Abril de 1833.- Declara 
que da nova patente expedida ao i. o Tenente do 
corpo de artilharia da marinha Quintiliano de 
l\Iello Souza e Menezes se não faça outro desconto, 
que não seja o de uma. apostilla .............. .. 

N. 18!. -1\IARINHA.-Em 12 de Abril de 1833.-Sobre a 
relação dos indiYiduos que passam a ser pagõs 

DEClSÕE:o;. 1833. 3 

H7 

HS 

U8 

U9 

i20 

120 

121 

121 

122 

U3 



18 INDICE DAS 

P.4G8. 

pela Repartição da Fazenda conforme o disposto 
no art. 33 da Lei de 24< de Outubro de 183~...... 1!6 

N. 183.- JUSTIÇA.-Em 12 de Abril de 1833.- Resolve 
duvidas sobre a formação do Conselho de Quali
ficação para o alistamento dos Guardas Nacio-
naes...................... •• . • • • •• • • • . . . . . • • • • • . • 1!6 

N. 18~.- GUERRA.- Em !3 de Abril de 1833.- Manda 
remetter para a Relação do districto, na confor
midade do Codigo do Processo, as causas pendentes 
p(i)r appellação de crimes que não sejam puramente 
militares.......................................... 127 

N. tSõ.- JUSTIÇA.- Em U> de Abril de 1833.- Resolve 
duvidas sobre a eleição do Commandante do Ba
talhão das Guardas Nacionacs de Araruama...... 128 

N. 186.- JUSTIÇA.- Em 16 de Abril de 1833.- O exer
cicio de Ajudante do Auditor da Marinha é in
compatível com os de Juiz de Direito e Chefe de 
Policia........................................... 128 

N. 187.- GUERRA.- Em 16 de A.hril de 1833.- Deter-
mina que não se forneçam ás Províncias vizinhas 
armamentos ou munições de guerra sem ordem 
expressa do Governo Imperial..... • •. . . • . . . . . • • 1!9 

N. 188. -JUSTIÇA.- Em 17 de Abril de 1833.- Altera a 
designação dos Juizes que devem t.ompôr a 3. a 
Junta de Paz e declara que podem fazer as suas 
reuniões onde lhes fôr mais conveniente......... 129 

N. 189.-JUSTIÇA.-Em 17 de Abril de 1833.-Manda 
annullar a clei~ão de um Juiz de Paz. feita antes 
da publicação (lo Codigo, para urna éapella r1ue 
não era Curada.................................. 130 

N. 190. -JUSTIÇA.- Em 17 de Abril de 1833.- A dis
posição dos arts. 297 e 298 do Codigo Criminal não 
comprehende as armas designadas para uniforme 
dos militares.. . • • • . . • . • • • • . . . . . • . . • . • . • . • . • . . . • . . 130 

N. 191. -FAZENDA.- Em 17 de Abril de 1833.-Sobrc o 
lançamento e matricula dos escravos e arreca
dação da meia siza; e a respeito da fórma por que 
os Collectores se devem dirigir ao Thesouro em 
objectos tendentes ao cumprimento de ~nas obri· 
gações . • . • . . • • . . • • • . • • . • . • . • . . . . . . . • . . . • . . • • • • • . • t3t 

N. 19!. -FAZE~DA.-Em !8 de Ahril de 1833.-Drelara 
que o soldo de Capitã<' conferic!l~ ao Padre J0sé 
Maria Braine náo póde elevar-se além ela quantia 
designada no decrí'to de concessã,o se111 nova gra1;a. 132 

N. 193.-FAZENDA.-Em 18 de Ahril de 1833.-Manda 
ter exercício na .Mesa de diversas Rendas os ar
queadores das embarcações, empregados na Junta 
do Commercio, Fabricas e Navegações............ f3~ 

N. 19i.-FAZENDA.-Em 18 de Abril de 1833.-Sobre 
os dízimos e direitos do assucar e tabaco, na 
fórma do art. 75 da Lei de 24 de Outubro de 
183~ •••.. ·..••••••• .... • . • . • • . . . . . . • • • . • • • . . • . • • • • • •• 433 
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~. i95. -FAZENVA.-ELH 2u de Abl'il rlt· !833.-SolH'e 

o ordenado que compete aos Vice-Presidentes ser
vindo no impedimento dos Presidentes .•.•.•..... 

N. !96. -JUSTIÇA.-Em 2J de Abril de !833.-Competc 
üs Ca111aras l\lunieipae~ o pagamento do ordenado 
tios Carcereiros .....••.............•...•••..•..•.. 

N. l\17.- GUEHHA.- Provisão do Conselho Supremo l\Ii
litar de 20 de Abril de :1833.- Determina que aos 
Officiaes a meio soldo , por estarem em Conselho 
de Guerra, e que vão curar-se nos Hospitaes re
gimentaes, se lhes não deve fazer desconto algum 
do meio soldo que percebem .•.......•..•.......• 

N. :198.- JUSTICA .-Em 23 de Abril de !833.- Os Offi
ciaes de ~Iilicias que vencem soldo só podem servir 
na Guarda Nacional nos postos cujo provimento 
compete ao Governo, e não nos de eleição ...••.. 

N. 199. -JUSTIÇA.-Em 23 de Ahril de 1833.-0rdena 
liUe a cowpanhia de infantaria da Guarda Nacional 
íla freg~ezia. ~la La~ôa. faça parte do hatalhão da 
freguezLa de S. Jose ....•........•...............• 

N. 200.- JUSTIÇA.-EHJ 23 de Abril de 1833.- DPsigna 
ns Juizes qtw dPvr.m eo1upôr a Jnnta de Paz do 
Termo de Vassouras ....•.....................•.. 

N. 201.- IMPERIO.- Em 23 de Abril de 1833.- Declara 
que os Ser,retarios das Camaras Municipaes não per
cebem a gratificacão que lhes é marcada, quando 
não estão no exercício do emprego ............. . 

N. 202. -GUERRA.-Em 23 de Abril de 1833.-Remette 
uma tabella das peças de fardamento que se deve 
fornecer á Tropa, e mais duas dos valores das 
peças de armamento e equipamento ...•....••...• 

N. !03.-GUERHA.-Em 24 de Abril de !833.-Provi
dencia sobre o embaraço á sabida das lanchas 
e botes, que o tentarem sem licença •..••••....•• 

N. 204.- JUSTIÇA.- Em 2~ de Abril de 1833. -Repu
tam-se vagos os postos dos Officiaes da Guarda 
Nacional que são eleitos Juizes de Paz ......... .. 

N. 200. -JUSTIÇA.-Em 24 de Abril de :1.833.-Declara 
como se deve proceder ao alistamento da Guarda 
Nacional , e a quem compete a presidencia das 
eleições para Officiaes ......••.•..•.••.•.••....... 

N. 206.- JUSTIÇA.- ·Em 2ü de Abril de :1833.- Manda 
dispensar um Sacerdote estrangeiro do exercício 
das funcções de Parocho ........................ . 

N. 207.- JUSTIÇA.- Em 2õ de Abril de 1833.- Ordena 
que a companhia de cavallaria das Guardn;;; Na
cionaes e parte da Secção, pertencente ao il i -
tricto da nova Villa da Barra l\Iansa, fiquem 
desligadas do corpo a que pertenciam •.••.•.•••• 

N. 208. -JUSTIÇA.- Em 26 de Abril de !833.-Na dis
posição do art. õ9 da Lei de 18 de Ago~to de 1831 
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estão comprehendidos os postos de nomeação dos 
Commandantes de batalhões..................... i~6 

N !09. -JUSTIÇA.- Em 26 de Abril de !833.- Quando 
um districto comprehender duas ou Jllais freguc
zias- cada um dos Parochos formará Junta para 
o alistamento de Jurados na respectiva Parocbia. i47 

N. 210.-JUSTIÇA.-Em 26 de Ahril de 1833.-Solve 
duvidas sobre competencia para isentar do serviço 
da Guarda Nacional aos Officiaes das extinetas 
milícias, Ordenanças e Guarda de Honra ; e sobre 
os addidos à mesma Guarda..................... !48 

N. 2U. -JUSTICA.- Em 26 de Ahril de !833.-Dcclara 
a quem "eolinpete a Presidencia do Jury de revista 
na falta do Juiz de Direito da Comarca . . . . • . . • • !48 

N. ~12.-GUERRA.-Em 26 tlc Abril de 18.33.-Declara 
que os Commandantes de Fortalezas que não ti
verem oonfirmacão imperial, podem ser remo
vidos por proposta do Commandante das Armas, 
e approvação da Presidencia. . • • . . . . . • • . .. . • • . • • . iW 

N. it3. -JUSTIÇA.- Em 27 de Abril de !833.-Dcclara 
que subsistem as eleições dos Officiaes da Guarda 
Nacional feitas antes da publicação do Decreto de 
!5 de Outubro de 1832........ •. • . .. . . . . . . . . . . • • . 150 

N. iU. -FAZENDA.-Em 27 de Abril de !833.-Declara 
que as embarcações portuguezas estão sujeitas ao 
imposto de que trata o § 4. o do art. 78 da Lei de 
!<Í de Oulubro de J832............ •.. • . . . . . . . . . . • 150 

N. il5. -FAZENDA.-Em 27 de Abril de 1833.-Sobre 
arrecadação do imposto da aguardente; e se as 
Tllesourarias são obrigadas a cumprir ordens trans
mittidas pelos Presidentes, provindas de diversos 
~linisterios .••• : . . • . • . . . . . . . . • • . • . • . . . . • . . . . . . . . . • 151 

N. 2t6. -FAZENDA.-Em 27 de Abril de :1833.-Sobre 
o provimento dos empregos de Juiz das Alfandegas 
de Porto Alegre e RIO Grande, de que tem pro-
priedade o Visconde de S. Leopoldo... . . • • . . • . • . • UH. 

N. 217.-FAZENDA.-Em 27 de Abril de !833.-Sobre 
a incompatibilidade do exercício dos empregos 
municipa.es, pelos empregados do Ministerio tla Fa-
zenda............................................ tõ2 

N. 218. - IMPERIO .- Em 27 de Abril de 1833.- Declara 
· que as cedulas dos votantes na eleição de Verea

dores não podem ser assignadas a rogo por es
trangeiros ; e que não ha obrigacão de rernetter-se 
á Camara Municipal as cedulas· .da eleição para 
Juizes de Paz • . • . • • • . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

N. !19.- 11\IPERIO.- Em 29 de Abril de !833.- Manda 
observar a Resolução da Camara dos Deputados, 
declarando exorbitantes das attribuicões das Ca
maras 1\Iunicipaes os impostos cread'os pela da 
Villa de Resende da Província do Rio de Janeiro. :153 

N. i20.- JUSTIÇA.- Em 29 de Abril de 1833.- Os Sa
cerdotes estrangeiros encarregados de Cura d'almas 
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só são -- para o exer
cício de funcções meramente espirituaes ....•..•. 

N. 22:1..- JUSTICA.- Em 29 de Abril ue !833.- Ao Juiz 
de Paz "elo lugar em que tiver de se reunir o 
Jury pertence o recebimento dos processos de que 
trata o art. 36 das Instrucções para execução do 
Codigo do Processo •..•••.•..•.....•.•..•••...... 

~. 2~2.-l\IARINHA.-Em 29 de Abril de !833.-Deter-
. · minando que os Officiaes que frequentarem a Aca-

demia Militar, apresentem de tres em tres mezes. 
certidão de frequencia para ter lugar o pagamento 
do respectivo soldo ...•...........•..•.•..•....... 

~. 223. - JUSTICA.- Em 30 de Abril de !833.- A's Ca
maras l\tunicipaes compete aceitar ou recusar as 
listas parciaes de cidadãos que pelos Juizes de 
Paz deixarem de ser comprehendidos no alista-
mento de Jurados.... . ••..•..... • •...•••...•...• 

N. 22,.-FAZENDA.-Em 30 de Abril de !833.-Declar,t 
não deverem pagar direito algum os generos des
tinados a aprovisionar os navios de guerra estran-
geiros .•..••.•..••........•....•.........•••..•... 

N. 225, -FAZENDA.- Em 30 de Abril de !833.-0rden~ 
a remessa do balanço de r.eceita e despeza do exer~ 
cicio de !831-183~, que deve ser organizado con
forme o art. 32 da Lei de iõ de Dezembro de 
!830, tendo-se em vista os balanços impressos do 
Thesouro .......••........•.••••...••....••..•••.• 

N. 226. -FAZENDA.- Em 2 de l\faio de !833.-Dá ins .. 
trucções para melhor organização dos balanços e 
orçamentos das Províncias ...................... . 

N. 227. -FAZENDA.- Em 2 de Maio de 1833.- Manda 
estabelecer em cada município uma Collectoria de 
rendas geraes; autoriza a crea~ão de um Agente 
do Collector e Ajudante do Escrivão; e dá diversas 
providencias sobre as mesmas Collectorias •...... 

N. 228. -FAZENDA.- Em 4 de Maio de f833.-Regula 
o preço da aguardente para pagamento dos di-
reitos de consumo ..•.••••.•.••••.•.•.....•••.•... 

N. 229. -1\IARINHA.- Em 4 de l\Iaio de! 1833. -Ordena 
a remessa da fé de officio dos Officiaes da Armada 
que tenham de responder a Conselho de Guerra. 

N. 230. -JUSTIÇA.-Em 4 de l\faio de 1833. -Recom
menda ás Camaras l\luniclpaes que não ap_provem 
as nomeações para Inspectores de Quarteuão de 
cidadãos alistados no serviço activo das Guardas 
Nacionaes- especialmente Officiaes, Inferiores e 
Cabos ........•..•.......•••..••••.••••..•.......• 

N. 231.- JUSTIÇA.- Em 6 de l\Iaio de ii833.- Resolve 
duvida sobre os recursos de que tratam os arts. 48 
e 300 do Codigo do Processo Criminal .••.••.••.•• 

N. 23!. -JUSTIÇA.- Em 7 de\Maio de 1833. -Os ~postos 
da Guarda Nacional não escusam os cidadãos dos 
cargos civis para que possam ser nomeados .••.•• 
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N. 233. -JUSTIÇA.- Em 7 de l\laio de 1833.-0 venci
mento dos Instructores da Guarda Nacional deve 
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datar do dia em que entram em exercício....... 16\ 
N. 23~.- JUSTIÇA.- Em to de l\laio de 1833.- O Pro

motor Publico não púde accumular a este emprego 
o do Juiz......... • . • • • •• • •• • . •• •• • • • • . . • . • • • . • . 16~ 

N. 233. -JUSTIÇA.- Em h de l\laio de 1833. -Declara 
que os Escrivães estão isentos do serviço da Guarda 
N acionai. • . • . • • • . . . • • • • . . . • • . . • • . . . . • • . . . . . • • • . . 16õ 

N. 236. -JUSTICA.-Em U de l\la1o de 1833.- Manda 
dispensai· da Relação o Desembargador nomeado 
Auditor Geral da l\Iarinha, por ser incompatível 
o exercício dos dons lugares..................... 165 

N. 237. -JUSTIÇA.- Em U de Maio de 1833.-São nullas 
· as eleições para Ofliciaes da Guarda Nacional que 

recahirem em Ofliciacs do Exercito.............. 166 
N. 238. -GUERRA.- Em H de 1\Iaio de 1833.-l\landa 

que os Almoxarifes das fortalezas e fortificações 
que não forem Ofliciaes do Exercito, sejam cou
siderados L os Sargentos de artilharia e como taes 
tenham os respectivos vencimentos.............. 166 

N. 239.-MARINHA.-Em H de .Maio de :1833.-Manda 
pagar a conta do supprimento feito pelo Consulado 
do Imperio em Londres a varios marinheiros bra
sileiros desgraçados, e declara que cesse o paga
mento de despezas semelhantes por falta de quota 
na respectiva Lei do Orçamento.................. 167 

N. 2W.-l\IARINHA.-Em H de Maio de 1833.-Deter
mina que o recrutamento a que se está procedendo 
para o corpo de artilharia da marinha e mari
nhagem , seja feito pela Inspecção do Arsenal da 
1\larinha......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 167 

N. 2U. -1\IARINHA.-Em 13 de Maio de :1833.-Declara 
que não se engaje marinheiro algum estrangeiro 
para o serviço da Armada, sem que apresente do 
seu Consul attcstado de não estar occupado em ser-
viço de navios de sua nação..................... t68 

N. 2~2. -MARINHA.-Em !3 de Maio de !833. -Deter
mina que na matricula das tripolações dos navios 
do commercio se exija, além das declarações do 
estylo , a da nação de que é subdito o individuo 
que se n1atricular.. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . t68 

N. 2~3 -JUSTIÇA.- Em :13 de Maio de :1833.- Concede 
Beneplacito para execução dos Breves de Conces-
sões c Faculdades que acompanharam o de Con
firmação do Bispo eleito de Pernambuco......... i69 

N. 2-í-í. -FAZENDA.-Em :13 de Maio de :1833.-Declara 
indevido o pagamento de forragem para cavalga
dura a um Otficial preso, em consequencia de pro· 
nuncia.................................... .• • . . • . i69 

N. 2-ítl. -MARINHA. -Consulta do Conselho Supremo 
Militar de U. de l\Iaio de i833.- Defere a pre-
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te11ção de Francisco José Lamego, !. 0 Sargento do 
corpo da artilharia cfa marinha, reformado, de 
ser pago desde a época da reforma , dos 20 réis 
de ctape, que venciam as praças daquelle corpo. 170 

N. !46.-MARINHA.-Em f4 de l\Iaio de !833.-Recom
menda a exacta observancia dos arts. 70, 71 e 
72 do Cap. 2. 0 do Regimento Provisional......... l7l 

N. 21,7.-JUSTICA.-Em 14 de Maio de 1833.-Resolvc 
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pectivos portos............ . . . . . . . . . • . • • . • • • • . . . . . 173 

~. !51.- FAZENDA.- Em 17 de l\Iaio de 1833.- Oá re
~ulamcnlo para as linhas ric l)arrf~iras rstahclc
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N. 2õ2.- DIPERIO.- Em 18 de :\laio de 1833.- Declara 
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N. 2õ3. -JUSTIÇA.-Em !8 de Maio de !833.-0 em-
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N. Wõ.- :\fARINHA.- Em 20 de l\faio de 1833.- Estnbc-
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~. 2o6.- Jt:STIÇA.-Em 20 de Maio de 1833. -l\Ianda 
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no Rio Grande do Sul............................ 181 

N. 257.-IMPERIO -Em 20 de Maio de 1833.-Approva 
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Villa rle Ma rirá, de dispensar do exereieio do eargo 
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form•c~'>r ás Fortal~>za~, no prinripifJ de ra/la ~e-
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que estando extincto o Juizo dos contrabandos, 
deve01 os interessados recorrer aos meios ordina-
rios. . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • •. • . . 186 

N. 266. -.1\IARINHA.-Em 22 de l\laio de !833.-.1\Ianda pôr 
á disposição do Presidente de Pernan1buco no de-
curso do,p,roximo futuro anno financeiro a quantia 
de 3:000lj000 para o engajamento de marinheiros 
a fim de se completar a guarnicão dos navios da 
Armada ahi estacionados .•••.•• :.. . . . • . • .. .. . • • • 187 

N. 267.- JUiTIÇA.- Em 23 de 1\Iaio de 1833.- Resolve 
duvidas a respeito da elei~·ão de Officiaes da Guarda 
Nacional.. . . • • . • . . . • . • . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • 187 

N. 168. -JUSTIÇA.- Em 2& de 1\laio de 1833.- Não é 
licito á Ca.mara 1\Iunicipal reprovar uma proposta 
para. Escrivão, que por ella tenha sido já appro-
vada .•••..•..•• •• . . . . . . • . • . • . . . .• • •• . . . . • . . . . . . • . 188 

N. !69.- JUSTIÇA.- Em 24 de Maio de 1833.- Os Offi-
ciaes da Guarda Nacional deixam, vagos os postos 
quando são nomeados Inspectores de Quarteuão.. 188 

N. !70 ...... JUSTIÇA.- Em !& de :Maio de 1833.-0 Com
mandante Superior das Guardas Nacionaes é com
petente para conceder licença aos seus subalternos. 189 

N. !7L ..-FAZENDA.--... Em ii de Máio de iS33.- Declara 
que as observações que se devem fazer no as~en-
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tamento dos empregímJs· ·se-··referem sómente ao 
que occorrer depois da admissão dos indivíduos 
nos actuaes empregos ..••.•.•.•••.•.•.••••••••••• 

N. 272. -1\IARINHA.- .I<;m 2i. de .1\Iaio de 4833.- Declara 
que a despeza de cêra encontrada no ajustamento 
de contas do Commissario da corveta Regeneracdo 
deve ser descontada dos vencimentos dos respec
tivos Commandante, e Capellão ..••.•..••..•....• 

N. 273. -JUSTIÇA.- Em 25 de Maio de !833.-0 Juiz de 
Paz eleito deve prestar juramento e tomar posse 
embora esteja já exercendo o car-go como snp-
plente •.•.•.•..•.•.••....••...•....•.•..•.•••. · ....• 

N. 274. -FAZÉNDA.-Em 29 de Maio de f.833.-Declara 
que nas imposições aboHdas pela alteração f. 3 do 
art. iH da Lei de Ui de Noven_1bro de 183! não se 
-comprehende o dizimo, nem qualquer outra im
posicão do interior, que ainda não esteja por outra 
lei abolida .....••.•..•.•...••••.••..••••..•.••••• 

N. 27r;.- GUERRA.- Em 29 de 1\Jaio de 1833.- 1\landa 
organizar na Província de Pernambuco o 4. o corpo 
de artilharia de posição de f .a linha .••.••••.••. 

N. 276 .. - .l\JÁRINIIA .-Em 29 de .1\Iaio de 1833.- Previne 
que os assentamentos das praças de marinhagem, 
deverão ser assignados, em vez do Commissario, 
pelo Escrivão do navio, e rubricados pelo ·Com-
nlandante .•••.•..••••••••••••••..••.••••.•••••••• 

V. 277. - ESTRANGEIROS.-Em 29 de 1\Jaio de 1833.- Sobre 
a não admissão de estudantes estrangeiros na Uni-
versidade de Bolonha ••..•.••••.••••••..•••.••••• 

N. 278. -FAZENDA~-Em 30 de 1\Jaio de 1833. -Explica 
a ordem de 28 de Junho do anuo passado que 
mandou contar. os j.uros. da divida inseri pta da 
data da respectiva mscr1pção .••••..•••••••••••••• 

N. 279.-FAZENDA -Em 30 de Maio de 1833.-Declara 
isentas do dizimo as cannas destinadas ao fabrico 
da aguardente •.•.......•...•.•.•••••••.•••.••••• 

N. 280. -FAZENDA..- Em 30 de .l\Iaio de !,833.-Declara 
que a multiplicação para a arqueação das embar-
cações deve ser de 0,6 ..•••••••••••.•.••.••.••••. 

N. 281 - IMPERIO.- Em 30 de .1\Iaio de !833.- Determina 
que se dê posse a um cidadão do cargo de Vereador 
para que foi eleito, visto que a sua ausencia tem
pararia do 1\lunicipio não induz a falta do domi-
cilio que a lei exige •••••••••••••••.••.••.•..•.•• 

N~ 282.- JUSTIÇA.-Em 30 de .1\laio de 1833.- A falta 
de assistencia dos Parochos nas Assembléas Pa
rocbiaes não é bastante para annullar o acto •••• 

N. 283.--JUSTIÇA. -Em 30 de Maio de 1833. -Declara 
o districto em que deve ficar o Cartorio do Juizo 
de Paz da freguezia de Saquarema ...•.•.•••.•. 

N ~ !S~. - JUSTIÇA.- Em 3! de .1\faio de 1833.- Podem 
votar c<?njunctamente Desembargadores ligados por 
çunhad1o.. • • .. , .•... ,, , . , ..• , " , , . , , . , .. ~ , . , . , •• , ~ 
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N. 285.-JUSTIÇA.- Em 3t de Maio de !833. -Manda 
responsabilizar a Camara Municipal da VHia da 
Estancia por desobedféncia á ordem pela qual lhe 
1'ot· décla"rado qtie á divisão do territorio devia 
preceder a nomeação das Autoridades territoriaes. f97 

N. 286.-UIPERIO.-Em 31 de Maio de 1833.-Declara que 
as nomea<,;ões dos Professores de primeiras letras, 
feitas pelas Presidencias de Província, não de
pendem de confirmação da Regencia , mas que 
devem dar conta á Assembléa Geral Legislativa 
da creação das cadeiras e da fixação dos seus or
denados para a con1petente approvação........... f98 

N. 287.- 11\IPERIO. -Em 31 de 1\Iaio de 1833. -Sobre 
isencão de um Vereador, e que não se deve es
perar bom" serviço dos que repugnam os cargos 
para que s.w elettos . • • • . • . • • . . . . • .. • .. .. • • . • .. • • Hl8 

N. 288. -Il\IPERIO.-Em 31 de 1\faio de 1833. -Declara 
~ueos cidadãos eleitos Juizes de Paz podem prestar 
JUramento do cargo por procurador.............. t99 

N. 289. -JUSTIÇA.- Em o f. 0 de Junho de 1833.- De-
signa os Juizes que devem compôr a Junta. de 
Paz da Vil!a de Itaguahy..................... .. • 200 

N. 290. -FAZENDA.- Em o 1.0 de Junho de 1833.-De
clara que o pagamento dos ordenados de todos os 
empregados publicos, civis, tlscaes, litterarios e 
eclesiasticos, providos depois da Lei de 4 de Ou
tubr~ de 1831, deve ser feito a quarteis depois de 
venctdos .•••.•••••...••.••..•..•.......••..• ~.... 200 

N. 291.-FAZENDA.-Em o 1. 0 de Junho de 1833.-De-
clara dispensadas das formalidades e regras or
dinarias as primeiras nomeacõfls dos empregados 
precisos para se montarem as ThesourarJaS.... . • 201 

N. 292. - BIPERIO.- Em 3 de Junho de 1833.- Declara 
que não Sfl deve dar posse do cargo de Juiz de 
Paz ao cidadão, que ao tempo em que foi eleito 
estava sentenciado á prisão, embora no acto da 
posse esteja livre, por ter cumprido a sentença.. 202 

N. 293 -JUSTIÇA.- Em 4 de Junho de !833. -Manda 
proceder contra os membros da Camara Municipal 
da Parahyba e o ex-Ouvidor da Comarca, pelare
sistencia opposta ao cumprimento de um Decreto 
do Governo........ . • . . . . . . • . . . • • • . • • • • • . . • • • • . • • 202 

N. 29~. -JUSTICA.-Em &. de Junho de 1833.-1\landa 
contempiar o Escrivão da Provedoria de Capellas 
e Resíduos na distribuição geral das appellações. 203 

N. 295. -MARINHA.- Consulta do Conselho Supremo Mi
litar de Justica de 4 de Junho de 1833.- Explica 
a maneira peia qual devem ser averbadas as de .. 
serções dos indivíduos do corpo da artilharia da 
marinha destacados nos navios de guerra fóra 
deste porto....................................... 204 

N. ~96.--11\IPERIO.-Em 7 de Junho de 1833.-Declara 
que os Presidl?ntf's das Provindas devem fornecer 



aos Conselhos Gcracs os documentos que por estes 
lhes forem pedidos para desempenho de suas func-
ções......................... •• • • • . .• . • ••• . • • . . • • • 203 

N. ~97. -IMPERIO.-Em 7 de Junho de 1833.-Sobre os 
regulamentos policiaes para os Cursos Jurídicos 
de Olinda e de S. Paulo.. . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 20:> 

N. ~98.-FAZENDA.-Em 7 de Junho de !833.-Declara 
que os Conferentes só tem direito á ditTerença nos 
casos de accrescimo, explicando o modo de veri
ficar-se o peso ou medida das mercadorias; c que 
só depois da sentença podem os Conferentes fazer 
seus os generos extraviados aos direitos.......... 2C6 

N. 299. -FAZENDA.- Em 7 de Junho de 1833.-Sohrc o 
p:1gamento do ordenado do ex-Escrivão da ex
tincta _junta de fazenda do Rio Grande do Sul Joa-
quim José de Araujo, e a respeito da autoridade 
dos conselhos administrativos das Províncias nos 
negodos a cargo das respectivas Thesourarias..... 207 

N. 300. -FAZENDA.-Em 8 de Junho de 1833.-Deelara 
que os manifestos de sabida devem ser expedidos 
pela Administração de di versas rendas........... 208 

N. 301. -IMPERIO.- Em 8 de Junho de 1833.- Declara 
que as ordens, c convites para as funcções da Côrte, 
devem ser expedidas pela Repartição da 1\lordomia-
mór, 1icando a cargo das Secretarias de Estado uni
eamente aquellas ordens que dependerem da au
toridade do Governo para terem execução • • • • • • . 208 

N. 302. -l\IARINHA.-Em 8 de Junho de 1833.-0rdena 
que wü~ se podend9 obter prM;as de marinhagcm 
por meto de engaJamento, se proceda a recruta
mento, 'lue deverá ser feito por Otliciacs de Ma-
rinha . . • . • . • . . . . • . • . • . • . • . . • . • • • • . . • . . . • . • • • • . . . . 209 

N. 303. -1\}AIUNIIA.-Em 8 de Junho de !833.-Recom
mcnda que !'eja escrupulosamente executada a 
Talwlla m:mdada observar pelo Decreto de fO de 
Junho de 1828, sobre o fornecimento dos sobresa
lcntes dos navios da Armada • . • • . . . • . . . • • . . . . . . . 210 

N. 30~.- FAZENDA.- Em iO de Junho de 1833.- Approva 
a creaeão na Thcsouraria de Govaz de um livro 
para eontas correntes com os credores de dividas 
inscriptas que têm de ser pagos em moeda e em 
prestações. . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . • . • 210 

N. 305. -FAZENDA.- Em lO de Junho de 1833.-l\Ianda 
passar quitação ao ex-Thesoureiro Geral das Tropas 
da Bahia Joaquim Bento Pires de Figueiredo Ca
margo por não ser a falta de certos documentos 
cornprohatorios de suas contas, omissào originada 
das mesmas contas, mas do estado de guerra da 
Província . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • • • . • • . . . . . • . • . • • . . . • 211 

N. 306.-FAZENDA.-Em to de Junho de 1833.-l\landa 
ficar sem etfeito a nomeação de Antonio Bonzes 
da Fonseca para o lugar de Thesoureiro da The
souraria da Parahyba pelo facto de se achar pro .. 
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nunciado por crime de responsabilidade quando 
foi nomeado para o dito emprego................ 212 

~. 307. -JUSTIÇA.-Em :lO de Junho de 1833.-Approva 
as instrucções para a policia interna do Theatro 
de S. Pedro • . . . . • . . . • . • • • • • . . • . • • . . • . • . • . • • . • • • • . 2Í2 

N. 308.-JUSTIÇA.-Em :10 de Junho de !833.-0rdena 
que o Juiz de Orpllãos combine as audiencias do 
seu Juizo de modo que. se não encontre com as 
dos Juizes de Direito............................. 2!5 

N. 309.-l\IARINHA.- Em tO de Junho de !833.- Auto-
riza o Intendente da Marinha a pagar 4~000 aos 

._ engajadores de marinheiros por cada um que en-
gajarern. • . • . . • . . • . . . . . . . • • • . • . . . • . • . • . . . . • . . . . • • • 21~ 

N. 310.-FAZENDA. -Em H de Junho de 1833. -Pede 
ao Ministro dos Estados-Unidos que recommcntle 
aos Capit'tes dos navios de sua nacionalidade a 
execução do Regulamento das Alfandegas na parte 
relativa aos manifestos.......................... 2!6 

N. 3U. -JUSTIÇA.- Em !2 de Junho de 1833.- Pondera 
aos Ministros c Secretarios de Estado sobre a con
veniencia de sereru restringidas as dispensas tlc 
todo o scrv,iço da Guarda Nacional, concetlitlas a 
grande numero de empregados publicos.......... 217 

N. 3!2. -JUSTIÇA.-Em 12 de Junho de !833.-Exigc 
dos Juizes de Paz da cidade e Província do Rio 
de Janeiro a remessa de uma relação de todos os 
estrangeiros que residem nos seus districtos..... 2!7 

N. 3!3. -JUSTIÇA.- Em H> de Junho de !833.- Exige 
informações sobre a conv~nien_cia da creação de 
batalhões ou corpos de arttlhana • . • . • . . . . . • • . . • . 218 

N. 3H.-UIPERIO.-Em !ti de Junho de !833. -Sobre 
a missão de um religioso concemente á Comarca 
do Rio Negro do Pa_rá,. que persistia na pretençào 
de se declarar Provmcia separada................ 2!9 

N. 3tõ -JUSTIÇA.- Em 18 de Junho de !833.-Approva 
a creaçào de mais uma companhia na Guarda .Mu
nicipal Permanente da Província de ~Jiuas Gcraes. :!20 

N. 3!6.- FAZENDA.- Em 18 de Junho de !833.- Approva 
as dcspezas da estrada da Serra á colonia de S. Leo
poldo, c da illuminacão da cidade de Porto Alegre, 
declarando, porém, que deviam effcctuar-sc dcutro 
do anuo financeiro respectivo c não antes....... . 220 

X. 317. -DJPERJO.-Em J.8 de Junho de f833.-Dcsigna 
o J>resülente, c Secretario da Commissão incum
bida do plano do novo regulamento para as Se-
cretarias de Estado............................... 2~1 

N. 318.-FAZENDA.-Em 19 de Junho de !833.-Subre 
1 • a iscnt;ào do serviço da Guarda Nacional a em

pregados das rcpartu;ões de Fazenda..... . . • . . . . • 222 

~. 3!9. -JUSTIÇA.- Em 19 de Junho de !833.-0rdena 
que s··jaw alü;tauo.; nos respecti r os dlstrlctos os 
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223 

N. 320. -JUSTIÇA.- Em H) de Junho de !833.-l\lant~a 
que o Juiz Municipal da Côrtc substitl~a o Jmz 
de Direito da L a Vara Civclno seu irnpedunenlo. • 223 

N. 321.-JUSTIÇA.-Em i9 de Junho de !833.-Altera 
o A viso de 30 de 1\laio deste anno sobre os ant<;JS 
e papeis do cartorio do Juiz de Paz da Freguczta 
de Saquare1na.... . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 221 

-N. 322.-IMPERIO.-Em i9 de Junl10 de !833.-Soltrc a 
approva~ão provisoria ~e Posturas l\Iunieipaes pe-
dtda pela Camara da Ctdade de l\Jato-Gro%o...... 2':!1 

N. 323.- 1.\IPERIO.- Em 20 de Jnnlto de !833.- Auto-
riza o aproveitamento dos csera yos presos nas 
obras publicas da Praia Grande.................. 2~:J 

N. 321.- 11\IPERIO.- Em 20 de Junho ele 183:1.- Concede 
o uso do titulo de Correio Offi.cial c das arm::~s im
pt~riaes ao jornal que um~ socicdade particular 
pretende publicar nesta Curte.................... ~2ü 

N. 320.- JtTSTIÇA.- Em 20 de Junho de H-3:!:3.- HesolYc 
duvidas sobre a nomeacão e pagamcnto do orde-
nado do carcereiro da êadêa de Cabo Frio....... 2-:!li 

N. 321L-JUSTIÇA.-Em 21 de Junho de !833.-0rtlcna 
que a Camara l\Iunicipal da COrte dê execu~ão á 
Portaria de 4 de l\Iaio deste amJO não approvando 
para Inspectores de Quarteirão indivíduos alistados 
no serviço acti vo da Guarda Nacional ..••• ,.~... ~27 

N. 327.-I.MPERIO.-Em 2i de Junho de !833.-0rdena 
a remessa no principio de c::~da semestre da folha 
em duplicata dos vcncimcnlos dos empregados das 
diversas repartições armexas a este l\linisterio.... 228 

X. 328.- 11\IPERIO.- Em 22 ele Junho de 1833.- Com
munica a resolução da Cantara dos Deputados sohrc 
a providencia pedida pela CaHtara l\Iunieipa I de 
Sourc no I_,ará, para poder funceionar com einco 
Vereadores; e sobre a accumulaf}io do cargo de 
Vereador com os empregos de Fiscal c Procurador 
da mesma Camara ~Iuuicipal..................... ~::!8 

~. :.J2U.- JüSTICA.-Ern 22 de Jlllllto de i8:J3.- A dis
posi~ão geral do art. n.o da Lei de 18 de Agosto 
de 1831 não foi I'evog:-~da pelo art. 26 do Decreto 
tlc 2;) de Outubro de 1832.............. .. . • . . . . . 2;.:0 

N. 330. - JUSTICA -Em 22 de Junlw de 18:33.- Deter
lllina rpic os Juizes, quando deixarem o respectivo 
rxcrcieio, rcmettam aos substitutos os exemplares 
das Leis c Decretos que lhes tenham sido diri-
gidos............................................. ::!30 

N. 331.-MARINIIA.-Em 22 de Junho de !833.-lntlica 
aos Com mandantes dos navios armados, o que 
den•m p1 aticar quando a bordo occorrer algum 
levantamento, motim, ou outro delicto.......... 230 

N. 33::!. -1\IARINIIA.-Em 22 rlc Junho de !833.- Sobre 
o colllparcritlleuto d(l Juiz do lugar, a 1Jonlo do~ 



l~lCE DAS 

na vi os tle guerra nos casos de levanlamenlo, motim, 
ou outro tleliclo.................................. 23l 

N. 333.-JUSTIÇA.-Em 23 de Junho de 1833.-Rosolve 
duvitlas sobre o nurnero de Juizes que devem 
compôr as Juntas de Paz do Município de Campos. 23l 

N. 33L -IMPI~IIIO.- Em 25 rle Junho de 1833.- Ordena 
que as Camaras Municipacs do 1\io de Janeiro rc
mcttam 110 principio de cada quartel unr altcstado 
gflral da frettttcncia tios Professores puhlicos nos 
respceli\·os municipios ....................... ,... 232 

N. 33:i.-FAZENDA.-gm 2;; de Junho de 1833.-Deelara 
tfue 11<\o se pódc aecumular o vencimento do monte-
pio com o do meio ~o Ido........................ 2:t1 

.'11. 336. -JUSTIÇA.-Em 26 tle Junho de IA33.-Dcr.lara 
que os Guanlas Nacionac:; são isentos do rcerula-
mruto ............................. ,.............. 23:1 

N. 337.-JUSTIÇA.-Em2Gtlc Juulto dn 1833.-l'rovi
tlcncia soJu·c o lugar de reunião da 3." Juni<L tio 
Paz do Município da Càrte.......... ..... .. .. • .. . 231. 

N. 338. -JUSTIÇA.- Em 26 de Juuho de 1A33.-llcsoivc 
tluvitla a rcspPilo da inlelligencia do art. 331) do 
Codigo do Jlroccs~o Criruiual. .. . . . . • . . . . • . •. . . . . . 2a\ 

N. :J31J.-JUSTICA.-Em 27 de Junho tle J8:J:J.- Manii:L 
observar; a dispnsit;:ln tln Lei tle 18 l)e Agosto 1111 
IS31 a rc~pcito da rPtlllião tios Conselhos tlc (.lua
liliea~ào lia (;uanla Nacional..................... :!3:; 

N 310.- JUSTIÇA.- Em 27 ti~; Junho de 1833.- Heenllt· 
lllt'lHia <L exaetitlão do numcr·o e data tias leis 
e rcsolnçõns, nas copias t[UC se l'f'IIIClkrcm á 
Typographia .. . .. . . . • . .. • .. .. . • . .. .. .. .. . .. • . . . . :!:IH 

N. :Jí! .- ~IAIIINJIA.- E111 27 ,Je .Junho de 18:J;I,-11Pt'OIII· 
lllt'llda que os Ulliciacs da Anu:ul:t teuh<llll a hunlo 
os instrururulu3, la!Joas astrouomicas, c plauos 
da costa, iudispeu~avcis para as tlcnolas......... 2:J7 

N. 3i2. -MAIHNIIA.-Ern 27 tlc Junho de 1833.-llelt·r
llliua, que uün potlt•ut coutiuuar a sPr feitos por 
PSI}L l\f'i~arli~;1o ÇS supprilllf'Jl!OS C di'S(lt'Za.~ .. tf~W 
a te :H fUI se fazram por conta dos outros l\lrurs-
terios . . . . . • • . . . . . . . • • • . . • . • . . • . • • • . • . . • • . . . . . . . • 237 

N :na. -~IALUNIIA.-Em 27 tlc Junho de 1883.-Dt'IPr· 
111i11a tJUe sem onlcru t'XJII'Pssa desta Srcrelaria, 
JJüo tlcvcrá pagar-se quautia alguu1a por conta de 
divillas dos annos liuanceiros passados........... 238 

N. 3íí.- MAHINIIA.- Consulta tio Conselho Supremo Mi
litar tlc 28 tlc Junho tlc 18:J3.-lntlcfe_rc a prrtcnçào 
de Joaquim Pereira Vianna t)() Luua .c mtl!·os, 
2.'" 'fpm·nte~ tia Al'lnatla, de ~en•nr mats antigos 
que os 2. 0 ' Tenentes de Conrmissão qne foraru 
proruovitlos na mesma data.............. • . • . • . • 238 

N. 3iü.- IMPEHIO.- Eur 28 de Junho de 1833.- Declara á 
l;aruara Nnnidpal da Cidade de C..:abo frio tptc uüo 
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~S OEpUT"-~ r.os. 
póde ser demolr ~- · - . 1stente na ml':;;ma 
cidade, sem deliheração do Poder Legislativo.... 23-9 

N. 3í6 ... - 11\IPERIO.- Em o i. o de Julho de i833.- Sobre 
a proposta do Conselho Presidencial de Sergipe 
ácerca da creação de novas cadeiras de primeiras 
letras e melhoramento das existentes . • . . . . . . . . . 2~0 

N. 3~7.-JUSTIÇA.-Em o 1. 0 de Julho de i833.-Na 
excepcão do art. 23 do Codigo do Pl'Ocesso Cri
mina( acham-se incluídos os Juizes .Municipaes e 
de Paz ...•..•.•.•..•..........•.. ••• .....•• •..•.. 2íi 

N. 3i8. -JUSTIÇA.- Em 2 de Julho de f833.- Manda 
inscrever na lista do servico activo tlous Guardas 
Nacionaes que haviam sidÓ eliminados pelo Con-
selho de Qualificação..... . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . • . 2H 

N. 3í9. -JUSTIÇA. -Em 2 de Jnlho de 1833. -Declara 
. o Juiz a quem compete a administração do Hos-

pital dos Lazaros................................. 2~2 

N. 3:JO.-JUSTIÇA.-Em 2 de Julho de :1833.-Approva 
a divisão da companhia de Guardas Nacionaes de 
Cura to de Santa Rita da villa de Campos........ 212 

N. 351. -IMPERIO. -Em 2 de Julho de 1833.- Declara 
que a multa, imposta pelo art. 28 da Lei do i. o 
de Outubro de i828, é applicay-el aos eleitos para 
o cargo de Vereador e de SuppJente que deixam 
de tomar assento sem causa justificavel, quér 
depois de tomarem posse, quér antes............. 2í3 

N. 352. -FAZENDA.- Em 2 de Julho de 1833.-Declara 
que estando confirmada o regulamento do celJeiro 
publico da Bahia , deve-se continuar ahi na co
brança da contribuição, cujas sobras se applicam 
aos Lazaros...................................... 2í~ 

N. 353. -FAZENDA.- Em 2 de Julho de 1833.-Deter
mina que a escripturaç.ão das ThesourarJas con
tinue a ser feita como até agora, podendo a dos 
livros-mestres e diarios encarregar-se á quaesquer 
Escripturarios, sob a direcção e responsabilidade 
do OlficiaJ-maior da Contadoria.................. 24-4: 

N. 3:>~. -GUERRA.-Em 3 de Julho ·de !833.-Declara 
que não devem ser empregados nos trabalhos da 
J.i'abrica de Polvora os escravos dos respectivos 
en1pregados .•••••.....•.•• ~........... • • • • • . • • . • !!,5 

N. 355. -JUSTIÇA.- Em 4. de Julho de 1833.- Aos Chefes 
dos corpos da Guarda Nacional compete deferir 
juramento e fazer reconhecer os Officiaes respec-
tivos............................................ 2~ü 

.N. 355. - JUiTICA.- Em 4. de Julho de 1833.- Ao Juiz 
de Orptúlos compete proceder ex officio ás dili
gencias necessarias para acautelar os bens dos 
orphãos.. .... . . • . . . • . . • • . . • • • . • • • . • • . . . . • . • . • . . . . . • 24:6 

N. 3D7. ·- JUSTIÇA.-Em 5 de Julho de 1833.-Autoriza 
a Camara Municipal da villa do Hio Grande do 
Sul a chamar os supplentes do3 Juizes de Paz para 
co I~ elles formar a respectiva Junta ••••••• ~., ... , 240 
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N.31>8.-FAZE~DA.-Em üde Julho 8e 1833.-Manda 
proceder a nova avaliarão dos officios de justica 
em todas as Províncias· de beira-mar, em qÜe 
teve lugar o augmento de salarios, por se ter 
mandado observar nella o regimento da Província 
de Minas e das demais do interior............... 2~7 

N. :rm. -JUSTIÇA.- Em 6 de Julho de 1833.-0s em
pregados addidos á Secretaria de Policia n:1o pPr-
cebem emolumentos.............................. 248 

N. 360.-JUSTIÇA.~ Em 8 de Julho de 1833.-Encarrega 
o Juiz de Orphãos da Côrte da norneaeão interina 
de um novo Tllesourciro pafa o cofre· respectivo. 2~8 

N. 36!.-FAZENOA.-Em 8 de Julho de 1833.-Declara 
que as vim·as e !ilhas dos militares que se casam, 
e os filhos, passando de 18 annos de idade, deixam 
de ser as pessoas contempladas na lei para soccorro 
do meio soldo, devendo por isso cessar o seu abono. 2~9 

N. 362.- GUERRA.- Em 8 de Julho de 1833.- Determina 
que os opcrarios da Fabrica da Polvora sejam abo· 
nados de seus vencimentos quando enfermarem. 219 

N. 363.-GUERRA.-Em 9 de Julho de 1833.-Sobre 
aquartelament~s para a guarnição da Provincia de 
s. Pedro do RIO Grande do Sul.................. 2ii0 

N. 36L -GUERRA.- Em 9 de Jnlho de !833.-Sobre o 
direito de nomear Conselhos de Guerra c paga
mento de soldos atrazados . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . • • • 2t>O 

N. 36::>.- FAZENDA.- Em 9 de Julho de :1833.- Sobre 
a torpe pratica que tr~rn seguido alguns indivi· 
fluos, especialmente da Bahia, de introduzir pedras 
e por~ão de caroços nas sacas de algodão . • .. .. • • 2~it 

N. 36ô. -MARINHA.- Em 9 de Julho de 1833.- Declara 
qur, dt sde que as escrava., foram removidas do Ar-
senal da ~farinha para o Jardim Botanico, não 
deviam mais serem abonadas por esta repartição. 2:>2 

N. 3:)7.- JUSTIÇA.- Em iO de Julho de :1833.- Dá es-
.· clarecimentos a respeito cta intefligeneia do Decreto 

de 8 de Novembro de i83L...... . .. . . .. . . .. • . .. • 2i52 
N. 368.- JUSTIÇA.-- Em lO de Julho de 1833.- Ordena 

que os cadaveres não sejam dados á sepultura sem 
apresenta~ão ele attestado do Facultativo . . . . . . • • 253 

N 369.- JUSTIÇA.- Em H de Julho de 1833.- Provi· 
dencía sobre o abuso de não quererem os Guardas 
Nacionaes da ViUa da Parahyba eleger outros 
Officiaes em lugar dos que passaram a Juizes de 
Paz e Inspectores de Quarteirão.................. 2üi 

N. 370. -JUSTIÇA.-En1 H de Julho de 1833.-Permitte 
f{ne o Bispo de Pernambuco estabeleça residencia 
onde com mais facilidade possam os seus dioce-
sanos obter os recursos de que necessitarem...... 2M · 

N. 371.- JUSTIÇA.- Em H de Julho de 1833.- Autoriza 
,a Camal'a l\lunicipal da Côrte a perceber os em~ 

• 
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Jumentos estabeU.~hf6s-tmr-tt11férentes Leis para 
indemniza~.::lo dos eueargo . .; do deposito das fianças. 

N. 372.-GUERRA.-Em H de Julho de :1833.-Deter· 
mina o modo por que se deve regular a cobrança 
da arrnazrnagem da polvora que entra para o de-
po:-;ito ••.•..•••••••.••••••.•••••••.•••••••.••••••• 

N. 373. -FAZENDA. -Em t2 de Julho de :1833.-Dá es-
clart~cimrn tos sobre mcdicão de terrenos de ma
rinhas e o que se deve en"tender por posseiros ..• 

N. 371,. -FAZENDA.-Em 12 de Julho de 1833.-l\landa 
abonar ao:-; empregados que servem interinamente 
de Administrador e Esct·ivão da Mesa de Rendas 
do Ceará os veneimrntos dos respectivos lugares, 
por se aclJar o Administrador proprietario impP
dido, com assrnto na Camara dos Deputados .•..• 

N. 3n>.-MARINHA .-Em 12 de Julho de !833.- Sobre 
o pror·pdimento dos Oíliciaes da Armada de se 
occnparem de censurar e dctrallir o Governo a 
hordo dos navios onde se acham embarcados .... 

N. 376.- GUERRA.- Em 13 de Julho de 1833.- Declara 
rJuc só ao~ PrP~identes de Provincias compete a 
concessrto de Jicm10a a Officiaes Militares •.•••.•. 

N. :l77. -IMPERIO.-Em 13 de Julho de 1833.-Declara 
rJue aos Presidentes das Provincias em Conselho 
compete o voto deliberativo além do de qualidade. 

N. 37R.- IMPERIO.- Em :13 de Julho de !833.- Sobre 
a remC'ssa dos mappas de receit~t c despeza das 
Aflministra(,:ües dos Correios das capitaes das Pro-
vincias directamentc á Administraeão g·cral do 
Cort·eio da Côrte ..••.....•...•..•... : ...••••• , ••• 

N. 379. -JUSTICA.-Em !3 de Julho de 1833.-Estranha 
o proced"'imento de um Juiz de Paz que concedeu 
faculdade a um réo preso para sahit· duas vezes 
por setnana .••..•...•.....•..•..•.•....•....••..• 

N. 380. -JUSTICA.-Ern W de Julho de :1833.-0s Ins
tructores da Guarda Nacional, sejam quae . .; forem 
as suas patt'f!tes, 1ieam considerados como .Majores 
para o H'nctmetlto das cavalgaduras ...••.•..•.•• 

N. 38:1. -IMPEIUO.-Em Ui de Julho de 1833.-Provi-
deneía sobre o rendimento do Correio pelos Pa-
quetes ....•....•.•.....•••....•..........•..•••.• 

N. 382. -BIPERIO.-Em H> de Julho de 1833.-Plano 
para o estabelecimento de seis paquetes a vapor. 

N. 383. -1\IARlNHA.-Ern i~ de Julho de :1833.-l\Ianda 
pagar as despezas feitas com os rernedios, bapti-
zados, enterros, etc , dos escravos da Nacão em~ 
pregados no Arsenal da Marinha ••••.•... : ..••.•• 

N. 38~.-: 1\IAR_INHA.- E~n :16 de ~ulho de :1833.-Dá pro
Ytdenctas a respetto do mao tratamento dos mari-
nheiros a bordo dos na\'fos de guerra .......... .. 

N. 38;). - IMPERIO.- Em !6 de Julho de !833.- Ao Di· 
rector interino de> Curso Juritlico de Olinda, res .. 

l)E<;lSÕt:S. 1833, ~ 
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pondendo a varios quesitos, que submette á con
sideração do Governo............................ 26i1 

N. 386.- JUSTIÇA.- Em 17 de Julho de 1833.- O Presi
dente e o Conselho de Província são competentes 
para suspender os respectivos Magistrados por falta 
de cumprimento de deveres...................... 267 

N. 387. -JUSTIÇA.-Em 17 de Julho de 1833.-A distri
buicão por todos os Escrivães de appellações en
tende-se dos feitos que vierem de novo e não 
dos que se achavam já distribuídos............... 268 

N. 338.- JUSTIÇA.-Em :18 de Julho de :1.833.- Declara 
que os Guardas Nacionaes da freguezia de Inho
merim devem pertencer ao batalhão da villa de 
1\Iagé........................ •• • . . . . . . . . . ••. . • . . . . 268 

N. 389 ....... FAZENDA.-Em 18 de Julho de :1833.-Sohre 
os novos e Telhos direitos que se devem cobrar pela 
provisão de Advogado por tempo illimitado...... 269 

N. 390. -MARINHA.- Em 18 de Julho de 1833.-Reeom
menda a pontual observancia do disposto no De
creto de f.O de Junho de :1828, e no A viso de :li:i de 
1\larço de 1830.............. . . • . • . . . . . . • • • • . • • . . • • 269 

N. 391. -IMPERIO.-Em 19 de Julho de :l833.-Ao Di
rector interino do Curso Jurídico de Olinda de
clara que foi illegal a troca do exerdeio de 
cadeiras feita entre um Lente e um substituto; 
e que o Bihliothecario do mesmo Curso está sujeito 
ao Director. • • • . • . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 270 

N. 392. -11\IPERIO.-Em :19 de Julho de 1833.-A's Ca
maras 1\lunicipaes da Província do Rio de Janeiro, 
additando a Circular de 25 de Junho ultimo, re
lativa ao attestado de frequencia aos Professores 
PubJicos, que devem remetter á Secretaria de Es-
tado dos Negocios do Imperio.................... 27i 

N. 393. -JUSTIÇA. -Em 19 de Julho de 1833.-.Manda 
formar um esquadrão de cavallaria da Guarda Na
cional no município da Yilla de S. João do Prín-
cipe.............................................. 27! 

N. 3M. -JUSTIÇA.- Em 20 de Julho de 1833.-0rdena 
que os Guardas Nacionaes da Ilha de Paquetá 
fiquem addidos ao batalhão de Santa Rita • • . . • • • 272 

N. 395. -JUSTIÇA.- -Em 22 de Julho de 1833.-0rdena 
que os Juizes da Província do Rio de Janeir9 
communiquem ao Vigario Capitular os nomes dos 
Sacerdotes contra quem procederem.............. !72 

N. 396.-IMPERIO.-Em 22 de Julho de 1833.-Sohre 
o intretenimento de Correios ordinarios de cinco 
em cinco dias entre as Províncias do Rio de Ja
neiro, S. Paulo e l\liJ;tas, e abusos na tirada das 
cartas .•••..•..•••••• &•....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

N. 397. -FAZENDA.- Em 23 de Julho de 1833.-Declara 
á Thesouraria do Rio de Janeiro que emquanto 
se não providencia sobre a numeração geral dos 



DECISÕES. 
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P•·edios, sirva a Os ~J.~?oS e arrcca-
daçao dos unpostos ....•..•.•. -: .•.•.•...••••••.•.• 

N. 398. -JUSTICA.-Em 23 de Julho de 1833. -Declara 
a quem· compete a execução do art. 57 da Lei de 
18 de Agosto de 1831 • • . • • • . • • . • • •.•.•.••..•.••. 

N. 399. -MARINHA.-Em 2í de Julho de 1833.-Declara 
que não póde ser empregado no Corpo de Perrna
ueutes um Oflicial de .Marinha ..•.•..••.•.•••... 

N . .}00. -1\IARINHA.-Em 26 de Julho de 1833.-Recom
menda aos Presidentes das Províncias seus esforcos 
no engajamento ou recrutamento de marinheiros, 
podendo dar premios aos engajados e encarregando 
elo recrutamento aos Chefes clc Policia de intel-
ligencia com o Intendente da 1\larinha .......... . 

N. iOI. -.1\IARINHA. - Consulta do Conselho Supremo 
l\lilitar de 26 de Julho de 1833.-Sobre o reque
rimento de l\Iartinus Hannibal Boldt, em que pede 
ser reintegrado no posto de f. o TMente da Ar
mada, de que fôra suspenso em consequencia da 
Lei de 25 de Novembro de 1830 ................ . 

N. 402. -FAZENDA.-Em 26 de Julho de 1833.-Sohre a 
classilicacão das rendas arrecadadas pelas CollPc
torias e êntrcgues nas Thesourarias depois de en
cerrado o exercicío de sua cobrança .•....•.•....• 

N • .í03. -FAZENDA.-Em 26 de Julho de :1833.-Previne 
que as contas de despezas ordenadas pelos Presi
dentes nos casos urgentes e extraordinarios devem 
ser acompanhadas dos documentos que as legalisem 
e comprovem a sua urgencia e necessidade •..•.. 

N. 40-i,.-FAZENDA.-Em 29 -de Julho de :1833. -Encar
rega a Recebedoria dos novos e velhos direitos do 
receuimento dos meios soldos de patentes e dos di
reitos das provisões dos soldados reformados ...•• 

N • .ío:S -JUSTIÇA.-Em 29 de Julho de !833.-Dá pro
videncias a respeito dos Guarilas Nacionaes da Côrte 
que simuladamente fazem-se mudados para o mu-
uicipio da P1·aia Grande ........................ . 

N. ~06. -JUSTIÇA.- Em 30 de Julho de t833.-A's Juntas 
de Paz compete conhecer de todas as appellacõcs 
pendentes, de que conheciam as Juntas orgâni
zadas na conformidade do art. 73 da Lei do L o 
rle Outubro de :1828 e art. 6. 0 do Decreto de 9 de 
Julho de :183:1 •••••.•.••••.•.•..••••..•.••.....••• 

.N. 407. -JUSTIÇA.- Em 30 de Julho de 1833.- A sepa
ração de O!fici~s de . Jus~iça não póde ter lugar 
sem determmaçao legislativa •••.....••••••••....• 

N. ~08. -JUSTIÇA.-Em 3t de Julho de :1833.-0s in
ventarias e arrecadações dos bens dos ausentes 
são da privativa attribuição dos Juizes de Orphãos. 

N. 409. -JUSTIÇA.-Em 31 de 1ulho de 1833.-:\randa 
responsabilisar um Juiz de Paz que autorizou 
busca a. bordo de um navio americano, sem as-
sistencia do respectivo Coqsul .......... , ....... . 
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36 l~DICE DAS 

N. UO. -FAZENDA.- Em 31 de Julho de 1833.-Manda 
isentar da taxa de barreira, no porto da Es~rella, 
os empregados z carros e cavallos .da Fabnca da 
Polvora, quanao passarem em serviço........... 283 

N. 4.11.- FAZENDA.- Em o i. 0 de Agosto de 1833.- Sobre 
a representação dos negociantes francezes relati
''amente á d11liculdade nos despachos de suas mer-
cadorias.......................................... 284. 

N. U2.-MARINHA.- Em o 1. 0 de Agosto de 1833.-Dc
clara que os crimes de desercão simples devem ser 
castigados na fórma do art.· 80 dos de guerra • • . 284 

N. 413. -1\JARINHA.-Em 2 de Agosto de !833.-Deh'r· 
mina sobre a compra de fardamento para os ma-
rinheiros dos nayios armados..................... 283 

N. Ui.- IMPEIUO -Em 2 de Agosto de 1833.- Provi
dencia sobre a falta de cxerricio da cadeira tle 
rhetorica da Villa da Cachoeira, durante o tempo 
Clll que o respectiYo Professor setTc o cargo tle 
Conselheiro do Governo.......................... 2~3 

N. Hã.-FAZENDA.-Em 3 de Agosto de 1833.-Mamla 
abonar aosCollectores c seus Escl'ivães ~~de premio 
pelo trabalho do lançamento dos impostos, cuja 
arrecadação não effectuarem em tempo legal..... ~86 

N. H6.-FAZENDA.-Em 3 de Agosto de 1833.-l\Janda 
pagat· a ajuda de custo ao Procurador Fiscal no
meado para a Thesouraria de urna Província, onde 
não residia, por não ser necessario, para ter di~ 
reito á mesma ajuda d(~ custo, que antes exercesse 
algun1 emprego.................................. 286 

N. &17. -FAZENDA. -Em 3 de Ag-osto de !833. -Ap
prova a arrematação feita pela ThP.souraria do HIO 
Grande do Norte, dos gados dos rlizimos, cuja ar
recadação não póde verificar-se a dinheiro pelos 
Collectores . • . . • . . • . . . . • . . • . . . . . • . • . . . . . . . • . • . . . • • 287 

N. U8. -FAZENDA.- Em 3 de Agosto de 1833. -Sobre 
a reclamação do negociante franccz E. Privat 
ácerca da avaliaeão de uma poreão de vinho de 
Cette •....•..•... : •......•....•.. ~. . • . . . . . . . . • . . . . 288 

N. U9.- JUSTIÇA.- Em 3 de Agosto de 1833.- Enear
rf'ga o Juiz de Paz Chefe do districto, da uotili
cação para comparecimento dos accusadores, réos 
e testemunhas, nos processos que têm de ser jul-
gados pelo Jury.................................. 288 

N. ~2). -GUERRA.- Em 3 de Agosto de !833. -SoiJrc 
o fornecimento de polvora ás reparti~ões subor-
dinadas ao AJinisterio do Imperio .... :. • .. .. . .. . . 289 

N. i2l.- JUSTIÇA.- Em õ de A iosto de 1833.- Os Guardas 
Naciona~s qta 1110 tenl a n de requerer ao Governo, 
t~ev Jm fazer por intermedio de seus superiores.. 289 

N. -122. - Il\IPERIO .-Em 5 de Agosto de 1833.- Manda 
effectuar a entrega dDs archivos de urna Vi!Ia ex. 
tincta á Camara da que novamente se crigiu.... 2~0 
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N. 423.- JtSTlCA.- Em G tle Agosto de 1833.- Os Juizes 
de Paz ~ú podem ter for~a da Guarda Nacional_á 
sua disposi1:üo, durante o .t~mpo .que fôr neccssano 
empregai-a em alguma dtllgcncta ...•••....•...•. 

N. i::!i. -JliSTH;A.-Em 6 de Agosto de 1833.-Approva 
a nova organização da Guarda Nacional da Cidade 
da Victoria c da Villa do Espírito Santo ........ . 

N. 4:2:.S. -JUSTICA.-Em 7 llC Agosto de H33.-Hesol\·e 
duYidas "sobre eleirão dos OHlciars da Guarda Na-
cional. ..•......... : ...•...•...............•.•. ·. 

~. 4::!6. -JUSTIÇA.-Em 7 de Agosto tle 1833.-Nfio é 
da attrilmição dos Juizes de Paz a concessào de 
passagens aos Guardas Nacionacs ..•.......••..•. 

.N. 127.- IMPEHIO.- Em \) de Agosto de 1833.- Dcela ra 
que se di'Hill aos votos dados na t·l~·i~:~io de De
pulado~ á AsseJHhka Geral Legislatisa addieionar 
os das aclas de dous collegios. que dH'gararu 
úelwis do prazo lllareado para a apurat;üo gerai. 

~. i:28.- 1-'IPEHIO.-"- Em fi de Ag·osto de 18:33.- DrlPr
mina t{Ue os P:H[HCIPs do Norte façam eseala uas 
suas viagens pela Província do Hlo Grande tlo 
Norte ...•.............. , ........................ . 

X. 42\J. -Il\IPEIUO.-Em !2 de Agosto do 1833.- Manda 
executar as Instrucf;ões annexns: pelas quacs s~ 
devem reger os Pedestres, Guardas da eoulada, e 
do encanamento das aguas da Carioca ...•....... 

~. 43').- ll\IPEHIO.- Em !2 de Agosto de 1833.- Drcl:1ra 
({llC náo eahc ao g,ovcmo sohr'estar na cx~'eu~:fw 
da Hc·solueão tlu Conselho de Pn•siclencia sobre a 
supprcssãcl de urHa vi! la c crcnr;ão llc outra ..... 

N. 131. -JUSTl(:A.-Etn 12 de Agosto tle 1833.-Dce:ara 
que na organização da Secretaria da Pulieia n<lu 
deve ser coutemplallo como Oflieial o Interprete . 

~. 132.- JUSTIÇA.- Em 13 de Agosto de 1833.- Manda 
rcsponsallilisar os membros da Camara i\Iunidpa I 
da Villa de Santo AntoiJio de S:\. por falta de cttlll
priwento das ordens do Governo ...........••.•. 

~. 133.- JUSTI(;A.- Em 13 de Agosto de 1833.- Pcl'tt'tH'C 
ás Camar;JS Municipaes clderir juramento aos Pro
motores Puhliros c dar-lhes diplo111a ...•......... 

X. 1:3L -JUSTIÇA.- Em 13 dr Agosto de 1833.-Dt-~e)aJ·a 
a qne111 compete deliberar solJrc a pas~a~m11 dos 
Guardas Nacionaes de uma para outra an11a ..... 

~"~~· i3~. -JUSTIÇA.- Em 13 de Agosto de 1833.- Drtcr
mina que a Camara i\Iunieipal dt' !'lfagú iuformc 
sohm o faeto de haver nomeado Paroclw para a 
Fn•guezia da villa ....... ,. . ................... .. 

N. i36. -11\IPEHIO.-·Em 13 de Agosto de 1833. -Provi
clenda sohrc a falta de pareimonia dt' uma Ca
mara em suas despezas cxecclentcs á receita, c para 
que fosse auxiliada ....•.....................••.. 
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N. i37. -IMPEHIO.-Em :1.3 de Agosto de 1833.-Sobre 
'!- pretenção de J. J. L . .Mendes Ribeiro, Depu ta do 
a As~eru bléa Geral, relativamente á aeeumular~;to 
do vencimento de Presidente de Provinda co:ú o 
subsidio de Deputado............................ 301 

N. i38. -:-FAZENDA.-Ern 13 de Agosto de 1833.-Declara 
Isentos de direitos os geueros que vierem com 
positivo e oflicia1 destino ás e111barcar·ões de guerra 
estrangeiras, continuando, porém, a pagai-os os 
que, depois de descarregados, forem comtJrados 
para uso das Htesmt~;s emiJ:~.rcaçõcs............... 302 

N · 439.- FAZENDA.- Em 13 de Agosto de :1833.-l\Ianda 
vcrilicar as di/Tcreucas que se notam nas quantias 
iuscriplas uo livro <Útxi1iat· da Thesuuraria do Riu 
Grande do Sul, c annullar as inscriprões de dividas 
legalmente prescriptas, havemlo os í·espectivos co-
nhecimentos de queru os tiver................... 303 

N · UO.- FAZENDA.- Em :13 de Agosto de :1833.- Sobre 
o imposto que devem pagar os botequins c ta-
vernas........................... . . . . . . • . •• . . • . . 303 

N · .ííi. -FAZENDA.- Em 14. llc Agosto lle 1833.- .Manda 
que as contas mensacs da despeza militar nas Pro· 
vincias sejam directauwnlc euviatlas ao .Ministerio 
da tlucrra..................................... . 30-í 

N. U:L-IJ\IPERIO.-Em H de Agosto de !833.-SolJrea 
apurar;;lo dos votos dos Eleitores reunidos no eol-
legio eleitoral da Vi lia de Lages.................. 3Ui} 

N. H3.- IMPERIO.-Em !6 de Agosto de :1833.- A's Ca
lllaras l\Iunicipacs da Província do Hiu de Janeiw, 
Ol'flcnando que facaw observar nas Escolas Pn
hlicas de pruneiras Letras a tahella an nexa, or
ganizada c approvada para a leitura, c o estudo 
de arithmetka................... ... . . • .. .. . . • . .. • 306 

N. Hi.- JUSTI~:A .- Eru :16 de Agosto tÍe :l83:l.- Pro\' i· 
d~11cía a respeito da su!Jstituif~;1o tios Juizes ~lu
llJCipaes c de Orphãos quando se dereuJ de suspellüs 
ou f;JfCilJ dados por tacs......................... 3Li0 

N. H).- JUSTIÇA.- Em !6 de Agosto de :1833.- Hesolve 
duvidas a respeito das G'uartlas Nacion~tes........ 3U!J 

N. 4í6.-JUSTIÇA.-Em 17 de A~osto de 1833.-Dedara 
que devem ser considerados cJfectiYos ua Hnla~::lo 
da JJahia os quatorze J)r•scmharga(lorcs mais au-
ligos............................ .. . . . . . . . . . . . . . . . ;uo 

N. 417. -IMPEHIO.-Em 17 dü Agosto de 183:3.-Solwe 
a pl·ctendida iscnçào do porte uas cartas vindas 
de IIarnJmrgo para os colonos allcmãcs... • . . . . . . 3H 

N. 4'í.8.- IMPElUO.- Em :17 ele Agosto de 1833.- Declara 
que as Camaras Hão têm autoridade para concetlor 
liconn a Professores, que em tal caso devem rc· 
correi· ao (joveruo • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . • . • . 312 

N . .UU. -FAZENDA. -Em 17 de Agosto de 1833. -De
dara t{UI'!ll deve pagar os direitos por iulciro nas 
JJarreira::; j uulo aos portos ..................... ,., . 3i2 
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N. M>O.- FAZENDA.- Em tr~ -Ag6M~ e !833.- Re

qui~ita as JH>cpssarias ordens aos Ju~zrs dr Paz 
para qne prestrrn (~ous Guardas Nacii!naes para 
o servif~o das h:trreu·as, os quaes srrao pagos á 
custa do rendimento d:ts mesmas barreiras ..•.• 

N. MH.-GUERRA.-Em i\J de Agosto de !833.-Sohre 
a necessidade de serem ajustadas todos os tri· 
mestres as contas entre as repartições da Guerra 
c da IIJ:uinha e indemnizada a que tiver saldo a 
seu favor •..••...•..••....••••..•••...•.••.•••.•. 

N. 'i:J2.- MARINHA.- Em !9 de Ag-osto de !833.- Parti
cipa que os Paquetes do Norte fazi'TH escalns nas 
suas vi3gPns pela Provincia 1lo llio GrnndP do 
Nortr, conforme o A viso do Impcrio de H do cor-
l't'nte ............•.......•..•.....•..••.•....•...• 

N. 1SL ~ llrARI:'\lL\.- Em !9 de Agosto 1lr !833.- Dr
cl:ua que a nenhum Oíllcial avulso do 1'orpo de 
Artilharia da Marinha sr pague seus soldos, srm 
lflH' os J'Ptihus Pstl'jaiJl l'llhrii~<Hlos pelo respcrtivo 

3:l 

P.\GS. 

313 

3:13 

t:nnnnandante.............. .. • • . .. • • . . . . . . . • . • • • . 31-í 

N. '•:ií.--FAZENDA.-Em 20 de Agosto de !833.-Sohre 
pag-ameuto aos membros do Corpo Legislativo... 31ü 

~- ~;;:;.-FAZENDA.-Ern 20 de Agosto de 1833.-Declara 
que os genPros arrematados pertencentes ao car
rcgamPnto de nm nnvio qnr naufrngou na sahida 
desr,;. porto, são isentos dos dir·eitos de exporta~;io, 
po1· Ja llavPl-os pago............................. 3t:; 

N. ~Zi6. -GUERRA.- Em 20 de Agmto de !833.-Declara 
o modo por que se deve considerar os OJnciaes dt~ 
2.a linha que se aclwm t>mpregados no set·viço da 
guarnição, e na inslrucção da Guarda Nacional.. 316 

N. 457.-GUERRA.-Em 21 de Agosto dei833.-Sobre 
a for~ a de L a linha da guarui~.,lo da Provineia. 
da Bahia .. _....................................... 316 

N. Mi8. -FAZENDA.- Em 2! de Agosto de !833.-Declara 
ter cns:;ndo a arrecadação do:~ direitos de passagem 
no Hio Parahiba, ele. pelo estabelecimento das b:tr-
rcir::ts............................................ 318 

N. 4i:í9.- FAZENDA.- Em 2i de Agosto de !833.- Dcter·
mina que o Thesom·ei1·o do coft•e de deposilos 
ten!Ja um Fiel, que sirva soh sua responsabilidade 
nos seus impedimentos.. • .. . • .. .. .. . .. • • • . • . • • • • 318 

N. 460. -FAZENDA.- Em 2i de Agosto de !833.-Declara 
que a siza e meia siza se devem cohrar na mesma 
moeda do pagamento dos contt·actos, ou o seu 
v_alor em outra qnalqurr, segundo o pre~o que 
ttvPr no n1ercado ..•. o. o ••••••••••••••• o o •••• o •• o 3!8 

N. 46L -FAZENDA.-Ern 21 de Agüsto de i833.-Dc
clara qnr nno poclcndo tf'r execu~ão na Balda o 
D:-~t'rPtu dP 2il di' Aqosto do anno passado dnve a 
ennlrihui1~:1o ::t[Jplieada aos Laza1·os continuar a 
H·r arrPraflttda na fúrma por qnr anlt'riormente 
:\!azia ..•.• , •.• o................................. 319 
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X. 162.-FAZE:\'DA.-Rm 21 de Agosto de 1833.-Snhre 
a impugna~ão de mercadorias nos dr1o.pacllos por 
factura para pagamento da contribuirão de :1 ~ó 
de expNtiente e armazenagem ••••.•.. ·• • . • . • • • • • 320 

N. ·i63. -JUSTIÇA.-Em 21 de Agosto de !833.-Resolve 
duvidas a respeito de concessão de 1iança a réos 
pronunciarlos antes da publicação do Codigo do 
Processo......................................... 321 

N. MiL- JUSTIÇA.- Em 2:1 de Agosto de !833.-l\Ianda 
archivar no Cartorio das Execurões os livros dos 
autt)S e snmmarios de querellas e rúrs dos cul
pados, dos rxlinctos .luizos Crirninaes da Corte... 322 

N. '16t>.-JUSTIÇA.-Em 21 de Agosto de 1833.-Declara 
incompatiwl a accumula~ão dos lugares dr Juiz 
de Paz e Cnrnnwndante de hatalhão da Gn~n·da 
Naeional.......................................... 323 

~. 1ô6. - ~IARIXHA .-Em 21 de Agosto de :1833.- .Manda 
eumprir o Aviso do Ministerio da Guerra de 19 
do eorrcnle, :icerca das contas tle generos c drs-
pezas entre aquclla c esta Rrparti~ão............ 323 

N. /lfi7.- MARINHA.- Em 22 de Agosto de !833.- Sobrr, 
a. classilica~ão das dcspezas pelas Provinrias, cle
elaranrlo qne n;1o se aceitarã.o pela Intcndencia 
de Marinha letras que nã.o venham acompanhadas 
tLts respectivas contas........................... 323 

N. 1.68. -IMPERIO.-Em 22 de Agosto de !833.-Declara 
frue os negocias, cornmettidos aos Presidentes em 
Const'\lho depois da Lei de 20 de Outubro de !823, 
podem ser resolvidos temporariamente pelos Presi
dentes tJna.ndo houver urgeneia. e n:lo se puderem 
reunir os membros do Conselho................. 32í 

N. 1G9.-IMPERIO.-Em 23 de Agosto de 1833.-Rf'com
mrrHla a cultura da llerva-malte nas Províncias 
do sul do Imperio...... ... .. . . • .. • .. . . .. . .. .. .. . 32-í 

N. 1-iO. -FAZENDA.- Em 23 de Agosto de 1833.-Declara 
não competir ao Administrador da 1\Icsa da Aber-
tura da f\.lfan.dega da B~hia a gratiHcação de 300~, 
embora wclutda na Let do Or~amento........... 32~; 

K. '•71. -FAZENDA.-Em 23 de Agosto fle :1833.-Sohre 
a ma teria do A viso n. o 437 de 13 deste mez ex
pedido pelo ~linisterio do Imperio .. ..... • . • .. • • • 326 

N. 472.- FAZENDA.- Em 26 de Agosto de !833.- Sobre 
o pag::unrnto da decima de heranças e legados.. 327 

N. 1.73.-FAZENDA.-Em 26 dcAgosto de !8.13.-l\Ianda 
snh"istir a nomcac:ão de Antonio Borges da Fon-
srca de Thesourriro da Thesouraria da. Parahyha 
por· ter cessado o motivo pelo qual se mandou 
cassar a referida nomcaç:1o......... . • . . . . • . . . . . 327 

N. 1.74. -FAZENDA.-Em 2,) de Agosto de !833. -Sobre 
a. cxccnrüo do Hegulamento de 3! de Maio do anno 
l'a-;s:.u:lo ·'par·a aJTccada~ão do dizimo.............. 328 
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N. 4:V!J. _:.. JUSTIÇA.- E~if·26-- --o dt5 1833.- Rcmette 

ás Relações copia do Decreto de 22 deste mez, que 
alterou o art. õ. o do Regulamento de 3 de Janeiro, 
na parte relativa ás conferencias .••......•...••.. 

N. 476.- GUERRA.- Em 26 de Agosto de !&33.-Sobre a 
divisão da tropa de linha pelas Províncias, e re
crutamento para a mesma .••.•••••••..•••..•• , .. 

N. !J,77.- GUERRA.- Em 26 de Agosto de !833.- Destina 
a Fortaleza de S. João para prisão dos Guardas 
Nacionaes, c não a de Willcgaignon ..•.•••...••.• 

N. 478. -FAZENDA.- Em ~7 de Agosto de !833.-Declara. 
que as dividas por fornecimento de .generos aos 
Arsenacs de .Marinha estão comprchendidas nas 
disposições do art. 9õ da Lei de 2lJ, de Outubro 
de !832 •..••...••...•.••..•..•.•...•.•.••••.•..... 

N. 479.- FAZENDA.- Em 2G de Agosto de 1833.- Declara 
em additamento ao A viso de i3 do corrente tambem 
isentos de direitos os generos que, vindo com des
tino aos navios de guerra estrangeiros, se conser
varem em deposito para serem posteriormente en-
tregues aos mesmos navios ....................... . 

N. 480. -FAZENDA.- Em 28 de Agosto de 1833.-Declara 
compatível o emprego de Procurador Fiscal da 
Thesouraria da província co;n o cargo de Presi-
dente de Camara. .Municipal .......... · ........... . 

N. 48L -IMPERIO.-Em 28 de Agosto de 1833.-Adverte 
os Redactorcs do CmYeio Oflicial para se absterem 
de personalidades, c expressões que compromcttam 
a dignidade do Governo ........................ . 

N . .'t82. -11\IPERIO.-Em 28 de Agosto de !833.-Sobre 
remessa das contas de despezas com os Cursos Ju
ricUcos e Escolas de 1\lediclna; ........•..........• 

N. 483.- JUSTIÇA.- Em 28 de A;:.Iosto de 1833.- Resolve 
duvidas a respeito da substituição do Juiz do 
Cível, c da jurisdicção contenciosa do Juiz de 
Orphãos ...........••...•.......••.....•......... ·. 

N. 481:. -JUST!ÇA.-Em 29 de Agosto de 1833.-As Ca
maras l\1unicipaes não têm autoridade p:ua alterar 
as eleições populares ............................ . 

N. 48l:L -JUSTIÇA.- Em 29 de Agosto de 1833.- Estabe
lece regras para facilitar o pagamento das grati-
11cações dos Instructores da Guarda Nacional ...• 

N. 486. -JUSTIÇA.-Em 29 de Agosto de Úl33.-Declara 
ás cam2-ras municipaes da província do Hio de 
Janeiro, que os Juizes de Paz devem prestar os 
Guar9as Nacionaes precisos para o serviço das 
barreiras ...........•.•............•.............. 

N. 487. -BiPERIO.-Em 29 de Agosto de 1833.-Pcdc 
a remessa dos artigos das actas sobre arbitramento 
de ajmla de custo a Deputados .................. . 

N. 488. -FAZENDA.- Em 29 de Agosto d.e 1833.-Declara 
lfllC o p:tgamento de ordenado tem lug-ar de:;de o 
dia da posse do e:mprego ........... . 
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N. '89.- JUSTIÇA.- Em 30 de Agosto de !833.- Designa 
as _Fortalezas ~e S. João e da Ilha das CoLras para 
prisão correccwnal dos Guardas Nacionaes....... 33'l 

N. 490.- JUSTIÇA.- Em 30 de Agosto de !F33.- A con
rnssão de passagens aos Guardas Nacionaes não 
.:~ da competencia da Camara l\lunicipal nem do 
Juiz de Paz...................................... 3~0 

N. 49!.- .MARINHA.- Em 30 de Agm.to tlc !833.- Deter~ 
mina a remess:t à Intendencia tla Marinha tla conta 
das despezas feitas nas Províncias com as ernbar
caçües de guerra ahi estacionadas ou que apor-
tareHI............................................. 340 

N. 49':1.- JUSTIÇA.- Em 3t de Agosto de !833.- Não é 
permittido aos Commandantes de corpus nem aos 
J~lizrs de Paz conceder passagens aus Guardas Na-
Cií1l1aes........................................... 34t 

N. 493. -·IMPEHlO.-Em 31 de Agosto do 1833.-Sobt·e 
obras publicas c a respeito de auxilio ás Camara~> 
l\lunicipaes....................................... 341 

N, 49í -FAZENDA.- Em 30 de Agosto de !833.- Sobre 
i) fumecimento pelos Escrivães dos differentes 
1uizus, de todos os documentos que requisitarem 
os Collcctores geraes c parciaes das rendas pu-
blicas............................................. 342 

N. 491).-FAZENDA.-Em 31 de Agosto de !833.-De· 
clara que a imposição de H> % se deverá co~Jrar 
de todas as vendas de embarcações estrangeiras, 
que passarem a ser brasileiras, ou ellas se façam 
dentro do Imperio ou se verifiquem fóra delle.. 3~3 

N. 400.-FAZENDA.-Em 31 de Agosto de !833.-Sobrc 
o termo marcado para a entrada das rendas na
cionaes nos cofres da Thesouraria..... . . . . . . . • . . • 314. 

N. 497.- GUERRA.- Em 31 de Agosto de :1833.-l\landa 
abonar a gratit1caciio de cem réis a cada um 
dos eml!regados no· serviço dos Telegraphos, por 
cada no:J.{e em que trabalharem . . • . . . . . . . . . . • • • . • 344 

N. 498. -FAZENDA.- Em 2 de Setembro de 1833.- Sobre 
o assentamento de proprios nacionaes, pelas The
sourarias das Províncias.. . • . .. . . .. . . . . . • • .. . . . .. • 34U 

N. -i99.-FAZENDA.-Em 2 de Setembro de 1833.-Sobrc 
negociação de letras para pagamento dos empres-
timos brasileiros em Londres.................... M6: 

N. 500. -JUSTIÇA.- Em 2 de Setembro de !833.- Faz 
extensiva á administraeão da Justica Civil a dis
posição dos artigos do Codigo do Proc·esso Criminal, 
sob reprovidencias genericas ...........•.•.. •.•.. M7-

N. oOJ. -JUSTIÇA.-Em 2 de Setembro de !833.-Re
solve sobre a e~ecução de um Decreto d_e COID!f!U
tação da pena Imposta a um réo que mterpoz o 
recurso de revista................................ 347-

:'1. ~;J2 -- JUSTI,ÇA.- Em 2 de Setembro de 1S33. -Ao 
j ui7 .Je Pn Ja iJ:lbeça ilo termo cumpele ~\ cc;n-
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cessã-o dt~ fiança aos réoS"CliTos~ssos lhe foram 
rernctlidos .•..•.•.•......•.••..••.•..•••.•..•.. · . 3i8 

N. 503.-JUSTIÇA.-Em 2·de Sl'tembro~el833~.-l\landa. 
que os Eseriv~lcs fornc~;a ~n. ex. officro os docuuwntos 
que os Collectorcs requt.:;rtarcru e lhes fran9.uecm 
os autos c papeis em que se faça neccssarw pro-
eedcr a. exatne............... •. • . . • . . • . • . . . • • . • . . . 349 

N. 50~. -JUSTIÇA.- Em 2 de Setembro de 1833.-Rc
solve duvidas sobre a execução do C.odigo do Pro-
cesso •••....•.••.•.•••...•.•.....•••.•••••••.••. ·· 3i:l0 

N. r.>Ot>.- JUSTIÇA.- Em 3 de Sch~mlJro de 1833.- Nà<1 
é compatível com o art. 8. o da Disposit,:ão Provi-
soria que o Juiz de Direito, estando em outro 
termo, seja substituído pelo Juiz 1\Iunicipal...... 3ü0 

N. õ06.- JUSTIÇA.- Em 3 de Setembro de 1833.- Re
solve duvidas sobre a autorltlacle ({Ue deve sub5· 
tituir o Juiz de Direito na Prc3idencia do Jury 
de nevista . • • • • . . • • • • . • • . . • . . • . • • • . . . . • • • • . • • • • . • 3ol 

N. õ07.- JUSTIÇA.- Em 3 de Setembro d0 1833.- De
clara ás Carnaras 1\lunicipaes ti·tt•) a disposic<\o 
dos a:rtigos do Codigo do Proccssu Criminal sobre 
providencias genericas é extensi ya á administração 
da Justiça Civil................................... 35:! 

N. 508. -JUSTIÇA.- Em 4 de Setembro de 1'833.-Manda 
que o PresiJente da Relação nomêc Juiz para uma 
causa em que juraram suspeição os tres Juizes do 
Civel........ ..• . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ~i12 

N. 509. -FAZENDA.- Em n de Setembro de 1.833.- In.de
fere a pretenção Jo 01lici:tl-rntior· til Secré!:.tri<1 da 
Thesouraria da Bahia a uuu gT:tti1icação polo ser-
viço da Caixa Filial de AmJrtizi.l.ção........... •• 3iJ3 

N. õW.-FAZENDA.-Em õ de Setembro de !833.-Sobre 
a entrega dos olJjectos em deposito, destinados 
para o uso das ernlJ~trcações de guerra estrangeiras. 3n~ 

N. õU .-FAZENDA. -Em õ de Setembro de :!.833. -In
defere a prctenção de l':Ianoel Antonio do Couto, 
ex-Almoxarife dos Arsenaes nacionaes~ de percober 
vencimentos, cmquanto prest::tssc suas contas • . • • 3oí 

N. õl2. -JUSTIÇA.- Em 6 ck Setembro tle :1833.-Re
solve dúvidas a respeito llD vencimentos dos Ma-
gistrados ..••••...•••..........••..••. ,........... 3ai; 

N. õl3.- JUSTIÇA. -Em í3 de S:_otembro de 1833. -Do 
dinheiro, ouro, prata c joias, removidos do depo
sito g:eral paPa a. ca.ixa de An:J.ortização, não cabe 
premw ao depos1tarro............................ 3ail 

N. õl4. -JUSTIÇA.- Em 6 de Setembro de :1833. -R e· 
solve duvidas sobre competcncia para a expedição 
de títulos dos encarregado.: dn. Aduünistração da 
Justiça........................................... 3i>6 

N. tlH>. -JUSTIÇA.-Em G de Setembro de 1833.-Sü na 
falta. ou impedimento do Juiz de Direito é que u 
J\1iz Mtwicipal pódc presidir ao Jury............ 3Di 
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N. õl6. -JUSTIÇA. --Em 9 de Setembro de 1833.- A 
providencia do art. 33 do Codigo do Processo pro-
cedo tambcm para os Juizes de Orphãos......... 3õS. 

N. 517.- JUSTIÇA.- Em 9 de Setembro de 1833. -Os 
Ofticiaes de Justiça são isentos do pagamento de 
novos direitos.................................... 3l)8 

N. t>l8.- JUSTIÇA.- Em 9 de Setembro de 1833. -A 
concessão de fiança antes da culpa formada pódc 
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N. õi9. -JUSTIÇA.-Em 9 de Setembro de 1833. -Re
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N. t>2L -GUERRA.-Em 9 de Setembro de 1833.-Deter-
mina que pela R.epartição da Guerra não se for-
neça polvora á da Marinha . . . . . • . • . . . • • • . . . • . . . . 363 

N. 022. - IIIARINHA.- Em 9 de Setembro de 1833.- De
clara que a disposição do A viso de 19 do mez pas
sado ácerca do pagamento do soldo dos 01Iiciaes 
avulsos sem que os recibos fossem rubricados pelo 
respectivo Commandante, não se entende a res-
peito dôs OHiciaes Superiores.......... . . . . . . . . • . . 30í 

N. tl23. -l\IARINIIA.- Em iO de Setembro de i833.- Re
solve que os Pilotos Escrivães que não apresen
tarem d'ora em diante suas escripturações com 
a ex.actidão exigida, não sejam mais embarcados 
corno tae11........................................ 3ü4 

N. B.U. -JUSTIÇA.- Em H de Setembro de :1833. -Manda 
dar organização ao corpo de Ofilciaes dos cxtinctos 
corpos de nü1icias, ordeu~mças c guarda de honra. 3ürJ 

N. t>2i'> -JUSTIÇA.-Em H de SetuniJro de :1833. -De
clara que o Decreto de 7 de Agosto de 183.2, ex
pedido sobre Resolução do Conselho Geral de 
Pernambuco, a respeito do ordenado de Carccreu·os, 
não póde ter efieito em outra Província......... 365 
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wlo dependem das fonualidades dos manrfcstos.. HO 

~. 620. ·-JUSTIÇA.- Em 21 de Outuhro de 1833.- Re
solve duvidas sobre a exccucáo de diversos ar
tigo.5 elo Codigo do Processo Criminal, c da Dis-
posi~no provisoria............... .. . • . . . . . . . . . . . . . HD 

:\. 621. - JL:STII.A.- gm 21 d0 Outubro de 1833. -As 
autori1lÚles n;1o devem proldhir que os povos deem 
thmtonstra~ücs de r·co-ozijo por motivos estranho.; 
ao paiz .........••....• ,........... .. . . . • . • . . . . . . • 1i3 

•'. 6'22.-.MARINHA.-Em 21 de Outubro de 1833.-Per
mittc aos Commanclantcs darem licença a qual
quer Otlicial do na,·io 1lo :-~>u commando, para 
dormir em terra, ou nctla licar além da hora até 
a;;ora 1uareada. . . . . . . . . • • . • • . . • • . • . • • . . . . • . • . . • . . :í'i i 

~ 623.- MAniNHA.- Em 2:2 de Ouluhro de !833.- Solm3 
o ~'tllrrtctdmcnto das escolas de primeiras letras 
a v•)rtlo dus navi')S armaf!os tk maior porte..... Hi 

~. 6::!1.- JUSTlC.\. .-Em 22 de OuluiJJ'O !\c 1833.-Ncnhuw 
ordnrtadÓ poreehem os Juizes Municipacs· quando 
suhslituelll aos de Direit,)....................... U::> 

~- 62:.;.-JL'STIÇA.-Ern 22 ele Outubro de 1833.-Per-
tcnce ás Camaras a ~~espeza com a promptiticação 
das easas para reumao do Jury.................. u,:.; 

N. 626. -JUSTIÇA.- Em 22 de Outubro de !833.-0 Juiz 
de Direito é Chefe de Policia sómente nas cidade-; 
populosas em que houverem dou:-> ou mais Juize.; 
de Direito........................................ Ã:íü 

.:\f. ti~7.-H~STIC.\.-E!IJ ::!~ 1k Outubro d" 1833. -o-
Juizes MÚrtidpar•:.; deixam (k s~~~u~·~r suas fune<:ü~·:; 
1JUanúe :substllW~lll o::; rfe Ull'C!tO................. ih 
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N 6!8. :_JUSTIÇA o- Em 22 tl~ Outubro de 1833. -Pro
videncia a respeito do abuso com que alguns indi
víduos .Procuram j usti.ficar-sc. estrangeiros para 
subtTalurem-se ao serv1ç.o naciOnal • • • • • . . • . . • . . • 1í7 

~. 629,..;_ JUSTIÇA.- Em 22 de Outubro de 1833.-Rf.!solve 
duvidas a respeito da nomeação, titulo e jura
mento· dos Officiaes de Justiça .. • .. . .. .. .. • . .. • .. • U'J 

N. 630. -JUSTIÇA.-Em 22 de Outubro de 1833.-0rdcna 
que a Camara Municipal da Vil la de Campos cumpra 
o di-sposto no art. 50 do Codigo do Processo Cri-
nlinal .••••....••••• o .•....•.•••..•..•••..•..• :.. íõO 

N. 631. -IMPERIO- Em 22 de Outubro de !833.-Ap
pi·ova a gratillcacão de !50~ que a Camara l\funi
cipal da Côrte, ai·bitron ao empregado da sua con
!abilida!fe pelo accrescimo do trabalho de que o 
InCUillbiU •• o ......... o............................ .í:jO 

N. 632.-FAZEND!.-Em 22 de Outubro de !833.-De
clara que á Camara l\Iunicipal da Côrte pertence 
a numeração das casas para fins policiacs... • • • . . ~01 

N. 633. -FAZENDA.- Em 23 de Outubro de !833.-l\fanda 
dar posse ao individuo nomeado Escrivão do Col
lector da villa da l\Iangaratiba, visto achar-se le
galmente naturalisado cidadão brasileiro .... o. o.. .í;)l 

N. 63i.-FAZENDA.-Em 23 de Outubro de 1833.-Re· 
mette as apolices da divida publica c notas do 
Banco para pagamento da divida fundada e resgate 
das cedulas, devendo ser umas e outras assignadas 
pelo Inspector da Thesouraria......... . . . . . . . . . . • 1a2 

N. 63o.- JUSTICA.- Em 23 de Outubro de 1833.- O ana!
phabeto ·não póde exercer o cargo de Juiz de Paz. oiü3 

N • 636. - JUSTICA. -Em 23 de Outubro de 1833. - Os 
-Juizes de Orphãos e l\funicipaes não pagam emo
lumentos pelos termos de juramento que prestam. ~õ3 

N. 637. -JUSTIÇA.-- Em 24 de Outubro de 1833 . .,.-l\fanda 
fazer eliectiva a responsabilidade dos Juizes c Es
crivães que tiverem dado causa á injustiça notoria 
ou nullidadc manifesta, nos autos em que o Su· 
premo Tribunal conceder revista................. í51. 

N. 638. -JUSTIÇA.- Em 2-i de Outubro de !833.-Indiea 
o procedimento que devem ter os Presidentes de 
Províncias para com os Juizes que desobedecem 
ás suas ordens.................................... 4iJ~ 

N. 639.- I.MPERIO.- Em ~4 de Outubro de !833.-Declara 
a m~neira por que se deve contar a antiguidade 
dos Lentes e Substitutos dos Cursos Jurídicos.... .iao 

N. MO. -MARINHA.- Em 24 de Outubro de 1833.-De
termina que os vencimentos das Pracas da Armada, 
conforme suas classes, se regulem d;ora em diante 
pela tabella inclusa............................... <i:56 

N. 6Uo -FAZENDA.- Em 24 de Outubro de 1833.-Sobrc 
a permissão da Policia para o rlespaeho llc a.l'!Has 
de fogo ...•...•....•.••....•.• o •••••••••••• , • • • • • • iõ7 
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N. 6l2. - F'AZENDA.- Em -2f""(íê--Õ-ufttbro de !833.- As 

nomeações de empregos d9 Fazenda, que _for~m 
da competencia dos Presidentes de Provmcta , 
devem ser por clles assignarlas, ainda que expe
didas pelas Secretarias das Thesourarias •••••••.. 

N. 6í3.-FAZENDA.-Em 25 de Onlubro de !833.-Nào 
tem direito ao vencimento do lugar o cmprrgado, 
quando serve como membro do Conselho d? Go
verno. As reprcsenta~,;ões dos Procuradot·es Ftscaes 
ao Governo s<lo dirigidas ao Inspector Geral do 
Thesouro .•.•... , •...•••..•. · • • · · · · • · - · • • • • · • · · · · · • 

N. 6H. -JUSTIÇA.-Em 2~ de Outul_n·o. ~e !833.-Pr?
videncía a respeito da snbstltUiçao temporana 
dos Juizes de Orphãos ..... , • .. · · .. • · ...... · • .... 

N. Mo. -JUSTICA.-Em 2~ de Oututn·o de !833.-Rc
solvc dtividas sobre limites de Tel~mo da Villa de 
l\Iagé, tempo de exercicio, c substltui.;ão dos Juizes 
de Paz .••••.....•..•..••....••••••.• ,, ..••.••.... 

N. 6í6.-JUSTIÇA.-Ern 2~ de Outubro de 183(J'.-:Fi~a 
a intelligencia do art. f3 da Disposiono Pro,·tsona 
ácerca da administnH,;ão da Justiça CiviL. ..... ··• 

N. Gí7.- JUSTICA.- Em 26 de Outubro de 1833.- Declara: 
que não" dcycm ser recrutados os casados, embora 
estejam separados de suas mulheres •...••.• , ••.• 

N. Gí8.-JUSTICA.-Ern 26 de Outubro de 1833.-Rc
solvc du\idas a respeito de alguns arl1gos do Co-
digo do Processo Criminal com referencia ás sessões 
do Jury ..••....•...•.....•••.•........•...•.•.•.• 

.'L üí!J.- IMPERIO.- Em 26 de Outubro de 1833.- De-
clara não ter lugar a divistio das funcc~õcs de 
Procurador da Camara por dons cidadãos: .•...•• 

.N. ti~O. -FAZENDA. -Em 26 de Outubro de !833.- Rc
commcnda pontualidade na remessa dos balaneos 
das Thesourarias, c dispõe a respci to de sua orga-
nização .....•.....••.•.••.••..•.••••...•• • ••••.•• 

N. üiH. -FAZENDA.- Em 2G de Outubro de 1833. -Os 
Conferentes das .Mesas de diversas rendas são subs
tituídos pelos Escripturarios .•...•.•...•••.••.•.. 

N. 6~2.- FAZENDA.- Em 23 de Outubro de !833.- Sobre 
a substituicão do Otlicial-maior tla Secretaria do 
Tribunal do Thesouro .......................... .. 

~. 6~3. -IMPERIO.-Em 20 de Outubro de 1833. -Ap
prova provisoriamente a postura da Camara Mu
nicipal da Côrtc, sobre a circulação da moeda de 
cobre ........................................... . 

N. 60-i. -JUSTIÇA.- Em 30 de Outubro de 1833.-Manda 
crear urna SPCf.:ãO ele companhia de cavallaria da 
Guarda Nacional na Fregurzia de Jacutinga .•... 

X. G~:l. -1\IAHINHA .-Em :li) de Outubro de !833.- SolH·e 
as I kenc.:as et~ucetlitlas aos Otticiaes c ma h; indi
víduos da Armada. e Artilharia da ~!arinlla .... 

ílJ7 

~60 

461 

í61 

í62 

463 

16J 



IXDICE DAS 

~. ô:J6.- JuSTIÇA.- Em 31 de Outubro de 1833.- Re
solve a duvida sobre a providencia estabelecida 
no art. ~7 do Codigo do Processo Criminal •....• 

N. 6J7.- JUSTIÇA.-Em 31 de Outubro de 1833.-Sohre 
a fórma da nomear<1o dos Juizes l\Iunicipaes por 
falta de algum dos "já nomeados ..•.•••.•...••... 

N. w8. -GUEilRA.-Em 31 de Outuhro de 1833.-Sobre 
o destino que devem ter os Ofliciacs, etc. de co1·pos 
extinctos da La linha ........................... . 

~. i>:JO. -JUSTIÇA. -Em 4 de Novcmhro de 1833. -De
clara como deve ser entendida a ordem relativa 
aos est1·angeit·os entrados sem passaporte .••..... 

N. 660.- JUSTICA.-Em 4 de NovemlJro de 1833.- De
clara miHo o acto da apuracão de Jurados fcilo 
eom assistenc.ia de um Hcligíoso estrangeiro •..• 

~. 661.- JUSTIÇA.- Em õ de Novembro de 1833.- Or
dena que seja dado o santo a todas as patrulhas, 
de quacs<gwr corpos, <Jne legalmente rondarem •• 

N. 662.- FAZENDA.-Em n de Novemhro de 1833.- Manda 
fazer cft'cctiva a cobrança dos direitos de portagem, 
no registro do bairro de Arêa, em S. Paulo, de."
icita a falsidade da allegação, de haver cessaflu 
semelhante colJI'ança ............................ . 

N. üü3. -FAZENDA.- Em ~ de Novembro de 1833.-ln· 
defere a prctencã.o dos emprcgatlos tla Prcsi!leneia 
de Sergipe á enhega dos emolumentos em dcpo
~ilo, por falta de expressa disposição de lei. ..... 

:-.r. 66i.- FAZENDA.- Em 5 de Novembro de 1833.- De
clara dependente de Iieenca o córtc de uwdeiras, 
apez:tr de cxtinctas as resr)ectivas Consen'aturias. 

;-.;. (j();j.-l\IARINHA.-Em õ de Novembro de !833.-· 
Manda ahonar uma 6ratificacão at1nual ao Piloto 
Pratico tia Barra do Rio Grande do Norte, p8lo 
tralialho da entrad:t c sabida das embarcacões do 
E.slado •••••••••.•.•••••••.•••••..•••••••.. • ••••••• 

:\, 6U6.- MAIUNHA.-Eul 6 tle Novembro <I c 1833.-Mawla 
executai' o Decreto de 2-i de Outubro~ que erêa 
eseu!as pi·i marias a bot·do tlc afguns na vi os de 
guerra .•.•...•.•••..•••.••••••....•.••••.•..•.••. 

~. t\67. -JUSTIÇA.- Em 6 de NoYcmbro de 1833.-Subrc 
a competencia dos Juizes de Paz para foruta'~<lo 
de culpa aos Juizes de Direito, c ciicitos que esta 
produz ....••••..••••.•.••..••..•• · ..•.•.•••..... 

N. 668.- BIPERIO.- Em 6 de Novembro de 1833.- De
clara que o art. 23 da Lei do t. o de Outubro de 
1828 não prohibc que o Vereador seja substituído 
por irmão, mas sórnente que ambos sirvam jun-
tantentc ••••••••.•.••..•..••.•••......•....•••.... 

:-.;. 669. ~ BIPElUO.- Em 6 de Novembro t!f: t8:J3.- Ap
prova pruvisoriameulc a ddibt~ra,:ào. que lUIIJ'Hl 
a Caruara ;\lunkipal da r:ôrtc de dividir por úuU" 
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indivíduos as nbriga~ues quü comp.-•tem an seu 
Procurador .••..•..•.•.••••••.••••...•..•.• • .•.... 

N. 670.- FAZENDA.- Em 8 de Novembro de 1833.-De
clara que na Casa da Moeda desta Côrte se cunharam 
moedas de cobre de 80, 40, e 20 réis com a éra de 
!832 ...••••••.••...• , •.•.••••.••••.•••.•....•••..• 

N. 67L-JUSTICA.-Em 8 de Novembro de !833.-In
'liea. os elnolun~entos que pelas arrecad~ções devem 
perceber os JUtzes e Offic1aes de Orphaos ........ .. 

N. 672. -JUSTIÇA.- Em 8 de Novembro de 1833.- O~ 
cidadãos eleitos para empregos que os isente do 
servir.o da Guarda Nacional são deste exonerados, 
tl_o di'it em que entrarem 110 exercício dos resper-
llvos lugares .................................. . 

N. G73.-JUSTIÇA.-Em 8 de Novembro de 1833.-A 
· substituirão dos Gua1·das no S(lrviro d:t Guard:-t 

Nacional "só póde st~i' feit;1 pOi' outros Gunl'flas dP-
virlamente qualificados .......................... . 

N. 6H. -JUSTICA. -Em O-de NovPmbro de 1833.-Não 
são flevidos e~olnmentos ás Juntas de Paz, nem os 
1le caminho e estada aos Juizes, quando sahem 
do seudistriclo para formarem :ts mesmas Juntas. 

N. 67ü.-JUSTIÇA.-Em 9 de Novembro de 1833.-Ex
plica a disposição do at·t. 291 do Codigo do Processo 
Criminal ..•.•.••••.•.••..••...•.••.•.•..••.•.....• 

N. 676. -FAZENDA. -Em 9 de Novembro de 1833.
Sobre a accumulacão de congruas de trcs fre
guezias a um mesnio parocho •.•.••.•..•.•....... 

N 677. -FAZENDA.- Em H de Novembro de t833.-
1\landa observar o edital de 31) de Setcmbt·o, quanto 
á moeda de cobre que gira na côrte, c marca o 
peso c o valor da cunhada priv:-ttivamentc para 
a Província de l\iinas ............................ . 

N. 678. -JUSTIÇA.-Em H de Novembro de 1333.-De
clara que a gravidade e decencia no trajo é o unico 
distinctivo que compete a9s Juizes de Orphãos ..... 

N. 679.-JUSTICA.-Em H de Novembro de 1833.-Re
S·)I\· \ dúvidas sobre o provimento interino dos 
Juizes l\Iunicipaes e de Orphãos ................. . 

N. 680. - JlTSTICA.- Em 12 de Novembro de 1833.-Nã.o 
appruva a Resolucão do Conselho do Governo do 
Ceará que declarou poderem servir conjuneta
mentc pai e filho um como Juiz c outro corno 
Escrivão ..•••.••.•..••....•..••.....•...•••...•..• 

N 681. -JUSTIÇA.- Em t2 de Novembro de 1833.- Ao 
Promotor Publico compete accusar os empregados 
omissos e negligentes ............................ . 

N. 682.- JUSTIÇA.-Em 12 de Novembro dei833.-llanda 
continuar a pratica de serem chamados quaesquer 
Cirurgiões para os corpos de delicto ............ . 

N. 683.- FAZENDA.- Em 12.de Novembro dé 1833.-Fixa 
a senhoriagrm das moedas de ouro c de prata ... 

P.tr.s. 
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N. mn .. - BIPERIO.- Em !2 de Nowmhl'ti de !833.
Manda distri"huir integralmente pelos Officiae8 das 
Secretarias das Presidencias os emolumentos dos 
officios providos pelos Governos das Províncias.. 48~ 

N. 685.- 11\IPERIO.- Em i2 de Novembro de 1833.-Res
ponde ao Director do Curso Jurídico de Olinda sobre 
objectos diversos que lJJe são relativos.......... 486 

N. 686.- FAZENDA.- Em 13 de Novembro de 1833.
.l\Iancla cessar as apprehensües a beneficio dos Con-
ferentes das Mesas de Hcndas.................... 487 

N. 687. -FAZENDA.- Em 13 de Novembro de 1833.- Não 
se cobra meia siza das quantias por que se libertam 
os escravos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ''88 

N. 688. -JUSTICA.-Em 13 de Novembro de 1883.-Não 
fica vago o posto do Official ela Guarda Nacional 
que serve interinamente de Juiz de Paz......... 488 

N. 689.- JUSTICA.-Em 13 d'c Novembro de 1833.-l\landa 
remette1: á Relação do districto uma sentença crime 
appellada ex o1Ucio para a Helação Ecclesiastica ao 
tempo em qne pela publicação do Cod igo do Pro
cesso Criminal deixou esta de sc1· competente para 
o julg~uncnto...................................... t~s9 

N. 690. -JUSTIÇA.- Em 13 de Novcmhro t.le 1833.- Or
dena que a commissüo encarregada de rever a 
Legislacão apresente um projeeto t.le Lei geral do 
Monte-Pio dos empregatlos publicas............... !190 

. N. 691. -FAZENDA.-Em H de Novembro de 1833.-Sobre 
arrecadação das chapinl1as lle cobre, sem carac-
teres de moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -i90 

N. 692. -FAZENDA.-·Em 14 de Novembro de 1833.-Sobrc 
a remessa das partes diarias do Registro do Porto 
ás Estações coJnpetentes.......................... 591 

N 693.- FAZENDA.- Em 14 de Novembro de 1833.-Ins
truccões para a execução do ~ ta,, o do Alvará de 
2~ áe Janeiro de 180-i, dos~~ 1. 0

, 2. 0
, 3. 0

, 1,, 0
, 

;).
0

, 6 °, 7. 0
, 8. 0 e 9. 0 do Alvará de 17 de Junho 

de 1809, e do § 4: o do art. õ. 0 da Lei de 8 de Ou-
tubro de 1833, na arrecadação do imposto do scllo. ~91 

N. 691. -FAZENDA. -Em H de Novembro de 1883.
l\landa arrecadar as chapinhas de cobre sern ca
ractetes de moeda, providenciando sobre a sua 
restituição......................................... 496 

N. 695. -FAZENDA.- Em H de Novembro de 1833.-Re
mette a tahella dos vencimentos dos empregados 
das Mesas de diversas rendas, e manda cessar as 
apprehensões para os Conferentes................. 'J97 

N. 696. -FAZENDA.-Em H de Novemhro de i833.
Manda applicar, na tomada das contas atrazadas 
dos dízimos, os empregados de rep:trtições ex-
tinctas .•..•.... ,.................................. 498 

N. 697. -MARINHA.- Em 14 de Novembro de i833.
Sobre os supprinl'ntos dt' quantias ()t•stinadas aos 
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Arsenaes de marinha, c ind~mnização de despezas 
que não srto de conta propna ................... . 

N. 693.- IMPERIO.- Em !5 de Novembro de :1833.- Nào 
é permittido aos escaleres dos navios de guerra 
atracarem a bordo dos navios entrados, antes da 
visita da saude .................................. . 

N. 699. -FAZENDA.-Em :15 de Novembrode:I833.-Sobre 
mediçao e demarcação de terrenos de marinhas .. 

N. 700. -FAZENDA.-Em :16 de Novembro de :1833.-8obre 
a fórma regular que convém dar-se ao orçamento 
das despezas de cada um dos .Ministerios para o 
proximo futuro anno financeiro ................. . 

N. 70:1. -F AZENDA.-Em :16 de Novembro de :1833.-l\fanda 
seguir o padr:io de medidas do Rio de Janeiro no 
despacho do sal e outros ohjectos ............... . 

N. 702. -JUSTIÇA.- Em :16 de Novembro de:I833.-Manda 
recolher ao TllesoUI'o o dinheiro existente no 
coft·e da Conservatoria. dos lndios, até ulterior de-
liberação da Assembléa Geral ................... .. 

N. 'i03. -1\fARINHA. -Em :16 de Novembro de :1833.
Manda suspend<n· os Commandantes I' Ottlciaes 
dos paquetes, que f~spatharem noticias aterradoras 
nos portos onde tocarem •.••....•. , ••••..•..••••• 

N. 704.-1\fARINHA. -Em :18 de Novembro de :1833. -
Sobre a remessa dos orçamentos das despezas, nas 
Províncias, acompanhados das respectivas tallrllas 
dcnlonstrativas .......••••••••••••.••••.....••••• 

N. 705. -1\IARINHA.- Em !8 de Novembro de :1833.
Declara que o registro pelas embarcações de guerra 
às qui'\ entram neste porto, não tenha lugar antes 
da visita da saude .••.• , ........................ . 

N. 7Cü. -JUSTIÇA.- Em :18 de Novembro de i83l.- O~ 
Juizes 1\lunicipaes estão comprehendidos no art. 6. 0 

do Regulamento das Guarda's Nacionaes, e que a. 
elles co;~pete a attribuição do art. i:l nos lugares 
em que não houver Juiz de Direito ........... .. 

N. 707.- JUSTIÇA.- Em :19 de Novembro de !833.- De· 
termina que sejam collados os Parochos providos 
nas Igrejas do Bispado de Pernambuco, em virtude 
de concursos feitos pelo Cabido ................ . 

N .'708.- FAZENDA.- Em :19 de Novembro de :1833.
Manda executar os arts. :1 a 9 do Decreto cte 25 
de Outubro de f832 sobre a adrninistracão dia· 
mantina do Tijuco, suspensos os outros· artigos 
até ulterior deliberação da Assemhléa Geral. .... 

N. 709.- FAZENDA.- Em i9 de Novembro de i833.
Declara :que os empregados despachados para (}Ual
quer Província só têm direito ao respectivo or
denado dos empregos, do dia, em que delles tomam 
posse ••.•••••...•••••.•••...•••••.••.••...••••••.• 

N. 7!0. -FAZENDA. -Em 20 de Novembro de t833.
Exige dos empre~ados de FazerHla e de ReparH· 
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ções extinctas os titulos de nomea~ões para o 
eompetente assentamento, e tlscalisarão dos di· 
reitos devidos;· sob pena de suspensão de veM-i· 
n1entos........................................... õ09 

N. 7H. -FAZENDA. -Em .20 de Novembro de !833. ·
Declara isentas do sello as cartas dos Juizes de 

· ·ntreito· .• .-.-.• ; ••••• ; .· •.•. ~ .••. ~................. . • . 509 
N. 7t2. -FAZENDA.- Em 20 de Novembro de 1833.

Declara que a Camara Municipal de Itaborahy de
ve-se prestar á solicitacão da Thesouraría, a bem 
das rendas publicas ••• : •.... ~· • • . • . . • . • • . • • . . • .. . 5i0 

N. 7t3.- JUSTIÇA.- Em 20 de Novembro de t833.-Ap
p~ova a resolução do Conselho 'do Governo de 
l\lmas Geraes sonre ordens de habeas-corpus con
cedidas em favor de réos pronunciados pela sedição 
de '2 de l\larço................................... 510 

N. 714. -JUSTIÇA.- Em 2t de Novembro de !833.-Pro
videncía sobre o abandono em que .se acham as 
pessoas e bens dos orphãos..... •.• • • • • . .. • • • • • .. . õU 

N. 715. -JUSTIÇA.- Em 21 de Novembro de 1833.- A's 
Camaras Municipaes pertence o pagamento das 
despezas com as cadêas . .. .. . . • • • • • • • • . • • • .. • .. . • õt2 

N. 716.- JUSTIÇA.-Em 21 de Novembro de 1833.- De-
clara váHdas as cartas de seguro obtidas antes 
da nova organização judiciaria.... .• • • . • • . . . • . • .. 513 

N. 717. -11\IPERIO.-Em 21 de Novembro de 1833.-Sobre 
o attestado de frequencia dos Professores...... • . 513 

N. 718. -JUSTIÇA.- Em 22 de Novembro de 1833.-Re-
solve duvidas a respeito da eleição para Officiaes 
da Guarda Nacional.............................. õl4. 

N. 719.-JUSTIÇA.-Em 22 de Novembro de 1833.-0r
dena a deportação de dous estrangeiros, e provi
dencia a respeito de outros que se envolverem 
nas questões politicas do paiz................. .• • õt5 

N. 720.- JUSTIÇA.- Em 22 de Novembro de 1833.
Manda continuar no exercício de seus posto3, os 
Otliciaes de um corpo de Guardas Nacionaes, no
vamente organizado .•..•.•.....••••• •... . . . . • . . . . 5t6 

N. 721. -JUSTIÇA.- Em 22 de Novembro de !833.- Com
munica que a divisão dos termos em districtos 
póde ser alterada logo que se reconheçam os in· 
convenientes..................................... õt.6 

N. 722. -lMPERIO.- Em 22 de Novembro de 1833.- De
clara que os Professores Publicos não podem au
sentar-se de suas cadeiras sem licença deste Mi-

-·nisterio . • • • • . . . • • . . . • . . . . • • . . • . . . . • . . • • • . • . •.. • • . • õt7 
N. 723. -iMPERIO.- Em 22 de Novembro de 1833.-0r

dena que os Professores apresentem seus títulos 
de nomeação na Contadoria Geral de Revisão.... M1 

N. 72i. -FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 1833.
S::>bre o troco da moeda de cobre, na Província 
de S. Pauto····~····~············-················ õt8 
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N. i2iS. --FAZENDA.-En~é-"NôvcÍliliro de !833.
Sobre duvidas occorridas na Província de 1\linas 

· Geracs, na execução da lei c regulamento do troco 
da Inocda de cobre ••...•.•••••.••••..•••••••. , ••• 

N. 726. -FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 1833.-Não 
se deve cobrar siza das trocas de bens de raiz •• 

N. 727. -JUSTIÇA.- Em 23 de Novembro de 1833.-Sobre 
a necessidade de serem recebidos nos Arsenaes de 
Guerra e .Marinha os orphãos pobres que forem 
remettidos pelos Juizes respectivos .••.•.••••••••• 

N. 728. -JUSTIÇA.- Em 26 de Novembro de 1833.-Com-
pete ao Governo a concessão de passagem aos 
Guardas Nacionaes, de uma para outra arma ... 

N. 729. -FAZENDA. -Em 26 de Novembro de 1833.
Concede a L. l\1. da Silva Pinto a permissão de 
poder continuar na publicação da legislação actual. 

N. 730. -MARINHA. -Em 26 de Novembro de 1883.
Manda que sejam registradas pelos navios de guerra 
as embarcacões costeiras, lanchas, escaleres, ca
nôas, etc. sÜs.peitas do trafego de escravos .•••..• 

N. 731.-ijARINHA.-Em 22 de Novembrode 1833.-De· 
clara as lanchas da companhia nacional de pesca 
- Feli:; Lembrança, sujeitas ás visitas de entrada 
e sabida do porto, e concede isenção do recru
tamento para o serv.iço da Armada aos empregados 
da 1nesn1a companhia .••• , ••..•....••..•••.•.•.•. 

N. 732. -FAZENDA.- Em 27 de Novembro de 1873.-Das 
sentenças de 1.a instancia proferidas contra a Fa
zenda Nacional deve-se interpôr sempre recurso 
para instancia superior .......................... . 

·N .'· 733.- JUSTIÇA.- Em 27 de Novembro de 1833.- De
clara que o santo e senha para a guarnição e policia 
da cidade, será dado pelo Presidente da Regencia .. 

N. 73í.-JUST1ÇA.-Em 28 de Novembro de 1833.-Re· 
solve duvida sobre concessão de fiança .........• 

N 73:S.- JUSTIÇA.- Em 28 de Novembro de 1833.- Re
solve duvidas a respeito das Guardas Nacionaes. 

N. 736. -JUSTIÇA.- Em 28 de Novembro de 1833. Ap· 
prova a resolução do Conselho do Governo de Minas 
Geraes, que denegou a accumulação de soldo a 
um Official reformado de ! . a linha, empregado 
no Corpo de Permanentes ...................... .. 

N. 737. ~IMPERIO.-Em 28 de Novembro de 1833.-Ap· 
prova o Edital da Camara Municipal da Côrte de
clarando as armas offensivas, cujo uso póde ser 
perrnittido ............•..........................• 

N. 738. -JUSTIÇA.- Em 29 de Novembro de 1833.-De-
elara a quem compete a quali11cação dos Guardas 
Nacionaes nas freguezias em que houver mais 
de um districto de paz .......................... . 

N. 73\J. - JUSTICA .-Em 3 de Dezembro de 1833.- Sohrc 
compcteúcia para o reeonhrcimento dos Otliciaes 
de ~~ompanbias da Guarda Nacional .............• 
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N. 710. -JUS1'1CA.- Em 3 de Dezembro de !833.-Manda 
que se f~ç~ uso c>onvenientc de uma carta encycHca 
do Santtssnno I adre.............................. 5Jl 

N. 7U. -JUSTIÇA. -Em 3 de Dezembro de 1833. -o 
Commandante de batalhão de Guardas Nacionaes 
póde residir fóra do districto da par;uJa do corpo, 
com tanto que esteja dentro do municipio....... n3l 

N. 712.- JUSTIÇA. -Em 3 de Dezembro de 1833.- Pela 
visita das .embarcações nenhum emolumento per-
cebe o Jutz de Paz, ou seu Delegado............ ti32 

N. 713.- JUSTIÇA. -Em 3 de Dezembro de 1833. -Só 
por appellacão é que compete ao JUI'y de Revista 
tomat· conbêcimento do alistamento c escusa dos 
Guardas Nacionaes................................ :J32 

N. 7-H.- JUSTIÇA.- Em 3 de DBzemhro de !833.- Deixa 
vago o posto o Otficial do servico ordinario da 
Guarda Nacional que passa para ô de reserva.... ti33 

N. 7-ít>. -JUSTICA.- Em 3 de Dezembro de 1833.- Nos 
lugares "onde não J10uver mais de um Juiz de 
Direito compete aos Juizes de Paz c Municipaes a 
j urisdícção policial. ........................ , . . . . . . ~33 

N. 7.í6. -JUSTIÇA.-Em 3 de Dezembro de 1833.-Manda 
cessar o ordenado que vencia o Capellão da ex· 
ti neta Casa da Supplicação....................... 53~ 

N. 7i.7. -FAZENDA.-Em 3 de Dczernbl'o de 1833.-Sobre 
a execução na Alfandcga da Curte do novo regu. 
lamento . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 53i 

N. 748.- FAZENDA.- Em 3 de Dezembro de 1833.- De-
clara a Alfandega da Côrtc immediatamente su
bordinada ao Tribunal do Thesouro.............. 53a 

N. 7.í9. -GUERRA.-Em 3 de Dezembro de !833.-1\fanda 
restahclecet· em to<lo o seu vigor as antiquissimas 
ordens que têm servido de regulamento do porto. 535 

N. 7ã0. -MARINHA.- Em \l de Dezembro de !833.- De
termina que os orphãos pobres e miseraveis sejam 
recebidos no Arsenal de Marinha, e remettidos para 
bordo dos navios, com praça de Grumetes....... 537 

N. na.- .MARINHA.- Em 3 de Dezembro de !833.- De· 
dara que o servico que era feito pelo Piloto-mór 
do porto do Maranhão, rle ora em diante ficará 
a cargo do respectivo Patrão-mó r... . . . . . . . . . . . . . . iJ:!7 

N. 75~. -FAZENDA.-Em ~de Dezembro de !833.-Ad· 
m itte que se faça em prestaç.ões da 3. a parte do 
ordenado o pagamento de un1 alcance por ser este 
proveniente de defeitos de calculo • . . . . . . . . . . . . . . 538 

N. 7:>3.-.FAZENDA.-Em 4 de Dezembro de !833.-0r~ 
dcna que se particincr11 os despaclws de polvora 
ao Juiz de Direito Chefe de Policia............... 038 

~. 7i>i. -FAZENDA.- Em . .i de Dezembro de 1833.- De· 
dara eompativel o cxcrdcio dos erupregos de Pro
motor Puhlico, eom o de Proeurador Fiseal da 
Thcsourc1 ria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 03~ 
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N. 75:1.--:. FAZENDA.~~+-ltr~l833.-SoLre 

a representação de Francisco José dos Santos contra 
a pretcriç;lo que sotfreu, não sendo nomeado con

. ferente do algodão, da mesa de rendas de Per-
uan•buco ........................................• 

N. 7M.- IMPERIO.- Em 4 de Dezembro de !833.- De· 
clara sem direito o Procurador da c:-uuara para 

. levar cOIJJmiss;lo da quantia extraordinaria rece
bida para tratamento tle doentes •...............• 

N. 7'67.- IMPERIO.- Em i de Dezembro de 1833.- De· 
elara que os titulos dos empregados publicos, no
meados pelos Presidentes em Conselho, devem ser 
por estes assignados •............................. 

N. 7:>8".- IMPERIO.- Em r.; de Dezembro de 1833.- Sobre 
o ai uguel de casa unicamente para aulas de ensino 
mutuo, em actividadc .......................... .. 

N. 7õ9. -FAZENDA. -Em a de Dezembro de !833.-
1\landa arrecadar na Alfandcga da Corte o se11o dos 
papeis pertencentes ao expediente desta repartição. 

N. 760. -FAZENDA.- Em a de Dezembro de 1833.-Dc· 
elara flirecta a corrcspondencia entre o Thesouro 
c as Thesourarias, sendo porém remettida sem 
fecho ás Seeretarias das P residcncias, onde deve 
conservar-se extractos das Ordens do Thesouro •• 

N. 761.-FAZENDA.-Ern 5 de Dezembro de !833.-De
l'iara que na correspondencia entre o Tl!csouro e 
as Thcsourarias deve tratar-se de cada negocio 
em otlicio separado, praticando-se o mesmo a res-
peito üas observações das P rcsidenci:1s ......... .. 

N. 762.-FAZENDA.-Em ~de Dezembro de !833.-Sohre 
a arrecadação dos impostos de que tratam os~§ 2. 0 , 

.i. o e iJ. o do art. ~-o da Lei de 8 de Outuhw ul
timo. Encarrega os Collector.es da cobrança da taxa 
de esc r a vos ...................................... . 

N. 763.-JUSTIÇA.-Em 5 de Dezembro de t833.-Dá 
providencias a respeito do trafico tle Africanos .. 

N. 761. -MARINHA.- Em 5 de Dezembro de 183~-l.- De
clara o modo por que os Otliciar,s, c mais indiví
duos das guamições dos navios da Armada devem 
dirigir as representações e requerimentos ....... . 

N. 763. -FAZENDA.- Em 6 de Dezembro de 1833.-Sobre 
a arrecadação dos dízimos ....................... . 

N. 766. -FAZENDA.- Em 6 de Dezembro de 1833.-De· 
dara da competencia do Juizo de Orphaõs a co
brança da divida activa do Juizo de ausentes ... 

~. 7G7 .-FAZENDA. -Em 6 de Dezembro de 1833.- De
termina que não se dê execueão aos decretos e 
ti tu los de noHwat~ão, etc., sujeitos ao sello, se111 
que conste o seu pagamento ..................... . 

:\T, 7ü8.- FAZENDA.- Em 6 de Dezembro de !833.- Sobre 
a entr<vla e sailida tlcstc porto das landJas de pesea 
da C•)U!p'U1hh -fi' liz v~mlH "!!1":-t. >. '.' ' ' . . • • • • • 

OI 

~í3 

IIU'f' ,J1,) 

~íi 



lNDl~E DAS 

N. 769. -JUSTIÇA -Em 7 de Dezembro de t8J3.- Ap· 
prova a deliberação do Govemo de Santa Catha
rina mandando formar Junta de Paz com Juizes 
Supplentes........................................ :lí8 

N. 770.-JUSTIÇA.-Em 7 de Dezembro de !833.-De
clara que os Commandantes dos batalhões da Guarda 
Nacional só se podem corresponder com o Governo 
por intermcdio do Chefe de Legião.............. ~í9 

N. 771. -1\IARINHA.-Em 7 de Dezembro de !833.-Trans-
mitte as Inslruccões de t4 de Novembro, expedidas 
pela Reparticão ·da .Fazenda, para cobranca do illl· 
posto do selfo das patentes dos mHitarês da Ar· 
mada, que se cobram por essa Rcparti~ão...... . • M9 

N. 772. -GUERRA.- Em 7 de Dezembro de !833.-Dis
solve a sociedade militar na Côrte do Rio de Ja. 
neiro............................................. 5oO 

N. 773. -FAZENDA.-Ern 9 de Dezembro de 1833.-Sobre 
o de.spacho na Alfandega de polvora de conta dos 
particulares....................................... õ00 

N. 77~. -GUERRA.- Em 9 de Dezembro de !833.- De· 
clara que do ultimo dia do anuo financeii'O cor-
rente em diante não se concedam licencas aos 
Ofliciacs do Exercito senão registradas ... :. . . . . . . niH 

N. 77.J.-FAZENDA.-Em to de Dezembro de 1833.-De-
clara que não póde o Coronel B. G. da Silva exone-
rar-se da responsabilidade poi' dinheiros recebidos, 
sem justi11cacão da efl'cctividadc da despeza a seu 
cargo, e da p·erda dos respectivos documentos... õ.J2 

N. 776. -JUSTIÇA.- Em to de Dezembro de 1833.- Or. 
dena que o Supremo Tribunal de Justiça tome de . 
novo conhecimento de mua revista para ser de· 
eidida na conformidade du art. i3 da Lei de 18 
de Setembro de 1828............................. õil:l 

N 777. _.JUSTIÇA.- Em to d6 Dezembro de !833.- Os 
Guardas Nacionaes de arlilharia só em caso ex
ti·aordinario podem ser empregados na guarnição 
de Fortalezas c Fortillcações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :Jil3 

N. 778. -JUSTICA. -Em H de Dezembro de 1833.-Re
eommenda a observancia do disposto no art. 4:9 
do Codigo Criminal, emquanto se não organizam 
as easas de prisão com trabalho.................. :J:J4 

N. iiU. -1\IARINHA.-Em H de Dezembro de 1833.-Per
tence aos Conselhos de inve~tiga~_;ão o conheci
;nento de crime de Olliciaes da Armada, e não 
aos Juizes de Paz................................. õõi 

N. 780.- FAZENDA.- Em H de Dezembro de 1833.- De· 
dara que os encontros de dividas com a Fazenda 
Naeional só se devem praticar eom os credores ori-
ginarias........................................... 555 

X. 781. -FAZENDA.- Em 12 de Dezembro de !833.-De
dara não ter lugar a iseiH;ào dos dizimos dos gado'-
nào exportados ...... ' .... '....................... õ:Jó 



N. 78~. -· FAZENDA.-Em 12 de Dezembro de !833.-Sohrt• 
o~ vencimentos de Ft·ancisco Ludgero da Paz, Con· 
tador da Tlwsour·ari:l tle Pernambuco aposentado 
c novalllenle provido no mesmo emprego........ ilSfi 

N. 783.- FAZENDA.-l~m i2 de DezemiJro de t833.-De-
clara que as emharc:H·õrs que vierem da Ilha de 
Maio, não podem apt·est>ntar os manifestos authen
ticados, por não existit· alli Consul Brasileiro ou 
autoridade local comprtente..... .. . . . . . . . . . . . . . . • i)57 

N. 78~.-GUERRA.-Em t2 de Dt>zembro de t833.-Es
tabelece o modo de facilitar a prompta venda da 
polvora........................................... õ:i7 

N. 78ã. -GUERRA.- Circular em t3 de Dezembro de 
!833.-1\Iarca os vencimentos que devem percebei' 
os empregados dos Arsenaes de Guerra das Pro
vinci:ls de Pernamlmeo, Balúa e S. Pedro do Sul. rjo8 

N. 786. -FAZENDA. -Em t3 de Dezembro de t833.
Sobre a conveniencia de não conceder a Camara 
Municipal, licença para ter casa de negocio aberta, 
sem o pagamento do imposto de Polieía, relati\·o 
ao anuo da concessão cta licença................. ili)9 

N. 787. -FAZENDA.-Em t3 de Dezembro de 1833.-Dá 
inslm.cções para a execução do § õ. o do art. õ. o 
rla Let de 8 de Outubro de i833, na arrecadação 
da taxa de dous mil réis sobre os esct·avos...... u60 

N. 788. -JUSTIÇA.- Em H de Dezembro de 1.833.- A 
Presidencia do Conselho de Qualiilcação compele 
ao Juiz de Paz ílo fi islricto em qur estiver collo· 
cada a 1\Iatriz...................... .•. . . .. . . . . . . . • õü2 

N. 789._- JUSTIÇA.- Em H de Dezembro de 1833.- An· 
nulla uma elrif.:ão dr Officiaes da Guarda Nacional 
feita em districto ditTerente e pt·esidida por Juiz 
incompetente. • • .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . • õ63 

N. 790. -JUSTIÇA.- Em i~ de Dezembro de 1833.- Manda 
- intimar as ordens da Regencia ao Tutor de Sua l\Ia

gestade, suspenso tle suas funcf.:ões................ t$63 
N. 79!. -FAZENDA.- Em !6 de Dezembro de 1833.

Manda que a arrecadação do imposto sobre es
cravos, no 1\Iunicipio da Côrte, fique a cargo dos 
Collectores........................................ n6í 

N. 792. - JUSTICA .-Em i 7 de Dezembro de 1.833. - Os 
Juiz~s de Paz só deixam vagos os postos da Guanla 
Nacional quando entt·am em exereicio do cargo no 
anno para que foram eleitos • . . . . . . .. . . . . . . . .. . . • • oô'l. 

:N. 793.- FAZENDA.- Em t9 de Dezembro de 1833.- De
clara da competenda do Procurador Fiscal pro
C('der á denuncia dos bf'ns possuídos pelas Orttem. 
Tereeiras e Confrarias sem a necessaria licenca do 
poder competente ........................... :. . . • tl6:) 

N. 791-. -FAZENDA.- Em i9 de Dezembro de t833 • ..., 
Sobre a prisão de um Collector, mandada faze1· 
pelo Promotor Publico, por haYPI' eobrado direitos 
de passagem dt> uma ponte que já não i.'Xisti<\., õüti 
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N. 79o. -IMPERIO.-Em 29 de Dezembro de !833.-De· 
clara o porte que devem pagar os {Wriodicos e 
jornaes estrangeiros . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • õ66 

N. 796. -FAZENDA.- Em 22 de Dezembro de t833.-Dr
termina que não sejam consideradas como justi· 
ficadas as faltas dos empregados de fazenda, no 
exercicio de vereador da Camara Municipal..... ti67 

N. 797.-FAZENDA.-Em 23 de Dezembro de t833.
Exige uma relação nominal dos responsaveis da 
Fazenda Nacional acompanhada das observacões 
constantes do~ respectivos assentamentos •.... :... ii68 

N. 798. - I.MPERIO ......... Em 23 de Dezembro de t833.- A' 
Camara Municipal da Côrte, approva interinamente 
as posturas que organizou em 3 do corrente mez... n69 

N. 799.-FAZENDA.-Em 2& de Dezembro de !833.- De
clara os mestres das barcas de vigia da Alfandega 
da Côrte sujeitos ás ordens do respectivo Inspector 
e Gnarda-mór, pelo que respeita ao serviço dos 
ancoradouros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • õ73 

N. soa. -FAZENDA.-Em 2~ de Dezembro de t833.-Sobre 
a dispensa dos officiaes de marinha do commando 
das b:u·cas de vigia, tlcando os respectivos mestres 
sujritos á alfandega, quanto ao serviço do anco-
radouro • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • o'i3 

.N. 801. -FAZENDA.- Em 2i de Dezemhro de !833.-De
clara incompatíveis os exercidos do Vereador com 
o de empregado nas Thesourarias das Províncias 
e mais repartições de fazenda................... 574 

N. 802.-l\IARINHA.- Em 2~ de Dezembro de !833.-Eleva. 
os vencimentos dos operarios, na casa do appa-
relho............................................. 57!J 

N. 803. -GUERRA.- Em 2i de Dezembro de tsa3.-De .. 
termina que pelas Academias Militar e de Marinha 
se passem aos alumnos carta geral dos cursos que 
tenham concluído, e o requererem............... õ7a 

N. 804. -1\IARINHA.-Em 30 de Dezembro de !833.-De
termina que cesse o costume dr- perceberem os 
mestres das officinas do Arsenal da l\farinha, me-
tade dos jornaes dos aprendizes dellas........... õ76 

N. 805. -FAZENDA.-Em 30 de Dezembro de !833.-De
clara que a cobranca da divida activa da Fazenda, 
deve continuar a ser escripturada na Caixa das 
Rendas Geraes.................................... 576 

N. 803.- FAZENDA.- Em 30 de Dezembro de i833.-Al· 
tera algumas disposições do Regulamento das Al
fandegas de 25 de Agosto de t832................ 577 
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DECISÕES DO (iOVERNO 

N. 1.-FAZENDA.- Eu 2 nE J.\~EIIw nE utn ... 

Sobrr, a cohrn.nç;a dos direitos }lt' 1 ~~ P do im;1oshl de anro- · 
ragem, de que tratam os ~~ 2." e 7. o do art. :Jl da Lei de 
J.;; de Novembro de J.831. 

Candido José de Araujo Via~I}a. Prcsidcnté· do Trf
bunal do Thr,souro Publico N acio.al, dei iberou em sessão
do mesmo Tribunal, em vista do offlcio do Presidente da 
Província ·de Santa C1tharina de H> ele Novembro soh · 
n. o 23, rclàtivo ás duvidas suscita das sobre o pagamento 
fi c 1 o;,. determinado no § 2. o do art. l:ii ·da Lei .de Hhle 
Novembro de ·t.83i, e da ancor-agem estabelecida no 
§ 7. o; e conforme o parecer do Conselheiro Procurador 
Fiscal .e voto do Tribunal, que emquan.to :.w L o objeclo 
se observe o que cs tá de ter minado nas trcs ordens, ex
pedidas em 3 de Outubro pa.;;Kado ás Próvincias da B1hía. 
S. Paulo e Rio Grande elo Sul, .incumbindo-lhe pro pôr 
os meios de remediar as difficuldadrs, fJ1H' aponta, at~ 
r1ue se rstabeleça c rra:ule a l'l'.;;pcr·tiva Aifandeg·~t: e 
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DECISÕES 

quanto ao 2. o que as embarcações nacionaes só deverão 
ser obrigadas á imposição emquanto navegarem para 
portos fóra do Jmperio, deixando de o ser, quando tenham 
feito alguma viagem a porto estrangeiro, logo que se 
despachem para o commercio de cabotagem. O que par
ticipa ao sobredito Presidente para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro Publico NacionaJ, em 2 de Janeiro de 1833.
Candido José de Araujo Vianna. 

N. 2.-JUSTIÇA.-E. 2 DE JANEIRO DE 1833. 

Declara que os addidos á Guarda Nacional, em serviço effectivo, 
estão sujeitos ás leis que regulam a mesma Guarda. 

Em solução ao officio de V. S. de 17 do mez antece· 
dente que acompanhou a parte que lhe dirigiu o Alferes 
commandante interino da ~.a companhia do batalhão 
da freguezia de S. José, relativamente ao procedimento 
irregular de Ubaldo Caetano da Silva, addido áquelle 
batalhão, se me offerece participar a V. S. que todos os 
addidos á Guarda Nacional em serviço effectivo estão 
sujeitos ás leis que regulam este corpo, e que deve con
seguintemente na conformidade dellas fazer proceder 
contra o sobredito Ubaldo. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 2tle Janeiro de 1.833.
Honorio Hermeto Carnei1'o Leão.- Sr. Commandantc Su
perior da Guarda Nacional. 

N. 3.- FAZENDA.- EM 3 DE JANEUW DE 1833. 

Determina que nas Thesourarias das Províncias, no fim de cada 
semestre, se proceda á verificação dos saldos existentes nas 
respectivas caixas. 

· Candido José de Aranjo Vianna, Presidente do Tri .. 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do me~mo Tribunal, que nas Thesourarias das Províncias 
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1.lo Imperío no fim de cada semestre se proceda á verifi
cação dos saldos existentes nas respectivas caixas, som
mando-se os computos da receita e despeza, .fechando
se a escripturação dellas, e passando-se os dttos saldos 
a conta nova. O que participa ao Sr. Presidente da Pro
víncia .... para que assim o faça cumprir. 

'f besouro Publico Nacional, em 3 de Janeiro de !833.
Candido José de Araujo l'ianna. 

N. ~. -JUSTIÇA. - EM 3 DE JANEIRO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito da attribuição de suspender os 
Juizes de Paz. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento da Regencia 
o officio que V. Ex. me dirigiu, datado de 31 de 
Outubro do anno proximo findo, pedindo esclarecimentos 
á cerca dos quatro quesitos que nelle offerece :- L o 

sobre serem ou não comprehendidos os Juizes de Paz. 
na disposição do art. 17 da Lei de 14 de Junho de 
1831 ; 2. o se o direito de os suspender é rcstrict() 
unicamente ás cspecies da Lei de 6 de Junho do dito
anno; 3. o se resolvida esta duvida affirmativamente. 
elles devem ser processados pelos erros e abusos de· 
poder, que praticarem, em conformidade do art. 13 
ua citada Lei; e 4. o se sendo restricta a suspensão 
de taes Juizes aos casos expressamente apontados na 
dita Lei, a quem compete reparar os erros que pra
ticarem, e qual a fórma; e Manda a mesma Regen• 
cia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
participar a V. Ex., em declaração a taes duvidc.s, 
que, quanto ao primeiro vbjecto, os Juizes de Paz. 
não são comprehendidos na generalidade do referido. 
art. 17 da Lei de 14 de Junho de 1831, visto que este 
artigo deve ser entendido segundo o art. 15~ da Cons
tituição, ao qual se refere, onde é conferida ao Poder 
1\lodcrador, não a attribuição de suspender Juizes de 
Paz, mas sim Juizes de Di roi to, c 1\lagistrados vitalícios. 
Que respeito ao 2. o o Governo entende, que o direitÜ' 
de suspendcl' semelhantes Juizes antes de pronuncia. 
é restricto ás especies da Lei mencionada de 6 de 
Junho, unica que conferiu ao Governo c aos Presidente5 
em CJnselho a faculdade d:; os suspen~~l{~9-sp::---~· ....... _ , 

* 
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Jativamente ao :J.() e !t,.tjosmcsmosJuizes, cmquanru 
"Se não puzcr em pra tir.a o Codigo do Processo Crimina~, 
não devem ser suspensos por deliberação do Governo, 
ou dos Presidentes em Conselho antes de p!·ommcia, 

,-:;;.enão nos casos de-clarados no art. l2 da sobredita 
Lei, e que só no caso expresso no art. 13 della, de
,:verão ser proee:.saclos pelo J ury, sendo em totlos os 
outros responsabilisados _peLos Ouvidores de Comarcas~ 
ou Juizes Críminaes, pois que, não tendo privilegio 
expresso em Direito, estão sujeitos á j urisd icção geral, 
que têm tacs rtbgistrad-os para punirem todos os crimes, 
conforme as L3is, c com os recursos nellas estabele-
cidos. -

Deus Gtl~u·de a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, 
em 3 de .Janeiro de 18:}3. -llonorio l/errneto Carneiro 
Lello.- Sr. Presidente da Provinda do Rio Grantle 
do SuL 

N. ti.- JUSTIÇ:\. - E:u ü DE JA:\Emo DE 183-:.L 

Só o Poder Legislativo póde eonccder faculdade para alicnaç-ao 
de hcns de raiz, situados neste Imperio, que ia.ziam parte de 
.morgados estabelecidos. em Portugal. 

lllm. c Exm. Sr.- H:estituindo a V. E :'ri. o reque-
rimento do Conde de Linhares, Par do Reino de Por
tugal, que V. Ex. me enviou com o Aviso de 28 de No
vembro passado, cumpre-me responder a V. Ex. solwe 
a faculdade que elle pretende, para poder alienar os 
llens de raiz, que possue neste Imperio que, cemquant(') 
pareça evidente, que pela Inllependencia, c scparaç·ão 
do mesmo lmperlo do Reino de Portugal se tornaram 
allodiaeg todos os bens de raiz, que estando nelle si
tuados, faziam parte, e se achavam incorporados a mor
gados estabelecidos naquelle Reino e possuídos pelos 
~ubditos portuguezes, visto que nenhuma porção de 
territorio do lmpcrio pócle estar sujeita a Institui
~õcs c Leis de um paiz estrangeiro; todavia o Governo 
entende não dever fazer a declaração requerida pelo 
rd'erhlo C(mde, c apoiada pela Nota do Encarrcgali-o de 
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Ne.~ .. rocíos Llc S. M .. FiLlclissima, porque lambem parece 
evidentr, que a ser necessaria uma tal declaração, clh 
não póJc ser feita senão pelo Poder Legislativo, a quem 
em tal raso poderá recorrer o mesmo Conde. 

n,•us Guarde a V. Ex.- Paço, em 5 de Janeiro de 
Hn3.- Jlonorio Ilenneto Carneiro Leão. - Sr. Bcn to da 
Si! v a Lisboa. 

N. n.-GUEH.HA.-E.\1 5 DE JA~Emo nr: 1833. 

Dá algumas disposi~ôes para melhor ouserv:lJH'ia do Hcgula~ 

mento dos IIospitacs Hegimcntacs. 

lllm. ,, Exrn. Sr.- A' Yista da diminuta for(a a 
que o C\ereito ~e arlta reduzido, muito COlJYém (jUC 
o Hegulamcn to dos Ilospi taes Hegimcn ta e:; de 17 de 
Ft~verciro, remct ti elo a essa Presifleneia com a Cir
cular de 27 de l\íarço do anno proximo passado, seja 
posto em peatica nessa Província com toda a attcnção 
á economia, c ao numero de praças ahi existentes: 
e é debaixo deste principio que a Hcgencia em Nome 
do Imperador recommcntla ú prudencia c discernimento 
de V. Ex. a cxecw;ão do citado Hcguhmcnto; tendo 
particularmente em vista : J.. o que só no local onde 
existirem dons ou mais corpos, c que excederem a 80 
o numero de clocn tes, se formará mais de um Hospital 
Regimental : (A) c 2. o que sendo diminuto o numero 
dos doentes, é clcsncccssario o E~tabelecimento de Hos
pital Regimental; dovt:ndo em tal caso os doentes serem 
remettidos para os Hospitaes Civis, ou de Caridade, 
como determina o art. 9. o do regulamento (B). 

Deus Guarde a V. E'{.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 5 de Janeiro de 1833.-Antero José Ferreira de Brito. 
-Sr. Prcsiden te da Província de ..• 

--
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N. 7 .-MARINHA.- El\1 ü DE JANEIRO DE 1833. 

Manda prender os Guardas Marinhas e Aspirantes que faltarem 
á mostra, a que são obrigados, quando não justifiquem seme
lhante falta. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foram 
presentes, com o seu officio de 3 do corrente, as re· 
!ações, tanto dos Guardas Marinhas, Aspirantes c C·t
pellães do numero, que compareceram á mostra de~te 
mez, como dos que deixaram de assim o praticar·, sem 
preceder p:1rticipação alguma; resolveu que d'ora em 
diante haja Vm. de mandar prender aquelles Guardas 
Marinhas, c Aspirantes, que faltarem a taes mostras, 
a que são obrigados, quando não justifiquem scmP·· 
lhante falta. O que participo a Vm. para sua intel
ligoncia, e execução. 

Deus Gu:trdc a Vm.- Paço, em ü de Janeiro de 1833. 
- Joaquún José Rodrignes 1'orres.- Sr. Francisco Bi
biano de Castro. 

N. 8.- JUSTIÇ..\..- E'I 7 DE JANEIRO DE 1833. 

As Juntas de Paz serão presididas pelos Juizes Criminacs quando 
tiverem de conhecer das appellações de sentenças dos Ouvi
dores de Comarca. 

Foi presente á Regcncia o officio que Vm. me dirigiu 
em 13 do mez an tecedcnte, pedindo esclarecimentos 
á cerca da maneira e curso, que devem ter as a ppellações 
interpostas para a Junta de Paz, quando forem de sen
tenças proferidas por Vm., na qualidade de Ouvidor 
dessa Comarca; e Manda a Mesma Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, declarar a 
""t-m., para sua intelligencia, que quando as sentenças 
forem dadas por Vm., a Junta deve ser presidida pelo 
.Tniz Criminal, assim como o é, quando se conhece dos 
roeurso~ interpostos das sentenças dos Juizes ele Paz. -

Deu;:, Gu:1rdc a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
7 de Janeiro de i833 .-Honorio Hermeto Carneiro Lciio.
Sr. Ouvidor da Comarca das Alagôas. 
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N. 9. -GUERRA. - E:u 7 DE JANEIRO DE 1833. 

Declara o modo por que devem ser executados os arts. 21, 
33, e 92 da Lei do Orçamento de i833- 1831.. 

111m. e Exm. Sr.- Em cumprimento dos arts 21? 33 
c 92 da Carta de Lei de 21, de Outubro de 1832, que 
orça e fixa a re:.:eita e despeza do Impcrio para o 
anno financeiro do 1. o de Julho de 1833 ao ultimo 
de Junho de 183~, ordena a Rcgencia em Nome do 
Imperador: 

Que immediatamente fiquem desannexados da Re
partição da Guerra os editicios até agora a e lia per
tencentes, que não lhe tiverem serventia? e se estejam 
arruinando: passando á Repartição da Fazenda, para 
por alli poderem ser vendidos, ou arrendados, conforme 
e art. 21. 

Sobre o art. 33, que as pensões, tenças, monte-pio, 
meio soldo ás viuvas dos militares, ordenados dos 
aposentados e dos empregados de Tribunaes e Repar
tições extinctas? que até agora fossem pagos pelo 
1\finisterio da Guerra, passem a cargo do Thesouro 
Nacional, por onde vão ser pagos, depois de se lhes 
abrir o seu compcten te assentamcn to. 

Relativamente ao art. 92: Que os empregados 
publicas, qualquer que seja a sua classe, isto é, em
pregados dos Arsenaes de Guerra, Pagador ia das Tropas, 
e de outros semelhantes empregos, que até agora per
cebiam seus vencimentos pela Repartição da Guerra, 
devem passar a recebei-o pela Thesouraría Provincial 
em que tiverem exercício. 

E a mesma Regencia em Nome do Imperador l-Ia 
outrosim por bem, á vista do disposto nos sohredi tos 
arts. 33 c 92, que taes despezas não sejam mais in
cluídas nas tio 1\linisterio da Guerra, pois que não são 
propriamente militares; c que portanto, e segundo a 
expressa declaração da citada Lei, de serem desde logo 
executadas as disposições destes artigos, cumpre que 
desde a data della, se entenda a suspensão dos paga
mentos pela Repartição da Guerra ; cujas quantias, 
do excedente á data da Lei, deverá este Ministerio 
receber do da Fazenda. O que tudo participo a V. Ex. 
para sua intclligencia c pontual execução. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio dtj Janeiro? 
em 7 de Janeiro de 1833. -Antero José Ferreira de 
Brito. -Sr. Presidente da Província de ...• 

····-
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N. lO.- FAZENDA.- E~r R DE J.\~Emo DE ·18:1:1. 

Derlara não trr lugar o pagamPnto adiantado do ordPnadn a 
um Prrsidt>nfe de Província. visto sPr a sua 11ome:wão dt' 
data poste-rior ú pnblif·a~ãn. ua Ctn·tr. da Lf'i dP .'J. 1i1' 01~tuhru 
de tS.'H. 

C~muitlo José de Ar:llljo Vianna, Pre:;;itlcntc do Trilm
nal do Thewuro Publico Nacional, dcliiJerou ern scsst:o 
do mesmo Tl'ibunal, em vi~ ta do officio do Prrsidente 
da Província de S. Paulo de 12 de Dezembro passado sob 
H.

6 :)2, relativo ú deliberação que tomou o Inspector da 
respectiva Tltcsouraria de pagar <1diantado o ordenado 
llo sobredito Presiflentc, que não púdc ter lug·ar po1· 
esta fórma o pagamento, visto qnc a sua promoção ao 
dito emprego em 1:1 (le Outubro de 18~1, foi posterior 
á pnlJlicaçrro da Lei de 4, do dito mcz e anno, na Côrte, 
onde teve lugar a dita promoção, o que ó conforme o 
(lispasto no art. lOD ela dita Lei e art. ;m da de Hi d(\ 
Novembro do mesmo anno. O que participa ao sohrt•dito 
Presidente para sua int1~lligencia ~" cxPcnção. 

Thcwuro Pnbl in) Nacional, f'l1l N tlt> Janeiro tlt• fR:1:1.
Crmrlirlo .Jo,~t' dt' Amitjo Y,fl/l.lllí. 

N. H.-- GUERRA.- E~I 10 DE .L\:'iElRO DE 1833. 

Declara o modo por que deve ser feita a concspondenci::. 
official dos Commandantes das Armas com a Secretaria de 
l~stado dos Ncgoc;os da Guerra. 

lllm. c Exm. Sr.- Poclon1lo acontecer, á vista do 
disposto na Circular cte 27 de Setembro de 1R31, rela
tivamente a correr pelo intcrmedio de V. Ex. a cor
respondencia official do Commandante das Armas desf.a 
Província com esta Secretaria de Estado, que o mesmo 
Commanclante das Armas se possa julgar inhibido de 
dirigir-se directamente a ella quando assim o entenda 
conveniente ao bêm do serviço em objcctos da sua par
ticular incumbencia : de Ordem da Regcncia em Nome 
do Imperador cumpre-me dizer a V. Ex., para o fazer 
constar ao Commantlante das Arma-., que aquella dispo
~it:ITo rl:l filada Cirrular não drYf' srr !fio rig-orosamPnlr 



DO GOYb:RNO. 

entendida, podendo ellc, som. faltar á estabelecida com .. 
municação pot' via <le:,sa Presidcncia, e ao mais q nc está 
determinado naquella Circular, otnciar em direitura a 
esta Secr·etaria de Estado dos Negocios da Guerra. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio rle Janeiro, 
em J.O de Janeiro de 1833.- Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente da Província de .... 

Expediu-se nesta data Portaria-Circular aos Com ... 
mandantes das Armas nas Províncias. 

N. !2. - IJ\IPEHIO.- Eu H DE JA:"iEIHO DE i8:l3. 

l>;í. instrncções ás Camaras 3lnnidpaes da Prorinci:1 1lo Rio de 
.Jaueit·o par:1 serc:n obs~t·vall:u na proxima eleição de De
putados á Assembléa Geral Legislativa. 

A Regencia em Nome do Impcratlo!', em cumpri
mento do Decreto de 29 de Junho de 1828, declaração 
L\ .Mamla peia S:..:cretana de E:5tado dos Negoc,ios do 
lmperio: 

L 0 Que no dia 3 de J'tlarço do corrente anno se rcunam 
as Assembléas Pal'oclliaes, c nellas se JJomeem os clei ... 
tor·es dos Deput:.~dos á Assembléa Geral Legislativa para 
a legislatur3 seguinte; 

2. 11 Que os el1·itores nomeados se reuna m nas ca.beças 
do1 seus rcspccti vos d istric tos no dia 17 do mesmo mez, 
c elejam os oito O ~putados que a esta Provinda compete 
dar. couferin,lo-l!Jes a faculdade de que trata o Decreto 
de 30 de Outubro do anno passado, para a alteração e 
reforma da Constituição. 

E ontrosim reconuncnda muito a fiel observancia das 
Instruc(õcs lli.J 26 de M trço de 182~, e posteriores De
cretos do Poder Legisla ti v o, assim como a diligencia 
em fazer-se etl'eetiva a rc;uessa das actas á sobredita 
Secretaria de E!'tado. 

O que se participa á C:tmara ~funicipal de .••. para 
sua intelligencia e execução. 

Palacio do Rio de Jillleiro, em H de Jane:ro de 1833. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

--



~. 13.-FAZENDA.-EM 15 DE JANEIRO DE 1833. 

SfJbre o:;; tf•rnmos drstín~dos para lo~radouro publico na Côrte; 
os qur Pxr,rdem, em alpms lugares, os limites das marinhas; 
•· a con t:J.gem elas :15 braças das marinhas nos pontos, em que 
P mar se tem drsYiado pelos entulhos. 

Ern vista do seu officío üe 9llo corrente, que acom
panhou o plano dos lugares pedidos pela Camara Muni
cipal des!a Cidade para logradouros puolicos, que de
Yolvo, P respondendo ao seu conteúdo, approvo a subs
liluiç5o do logradouro publico, que Vm. escolheu HO 

Saceo do Alferes em lugar do que foi pedido pela referida 
Camara : pelo que respeita a excederem os terrenos 
peuidos, em alguns lug:urs, os limites das marinhas, 
cumpre~ que sómente se observem as Instrucções de 1-í 
de Novembro passado na parte rebtiva aos terrenos 
deqa cspecic: e quanto ao JlOll lo de contagem da:; H> 
lJraças das marinhas nos pourest em q,ue o mar se Lem 
desviado pelos rntul~iüs. devem considerar-se tac:-:. ater
ros, como o estado natural da praia, excepto súlHeute 
naquellcs pontos, em que por meio de <.:Oil:'ll'iH~çõt•s de 
madeiras ou Jc pedra, tem sido as aguas desriaúas, pois, 
que então a parte da praia, que lhes corrcspondc, seguirá 
o delineamento indicado ua viz.inl1anç<~ de taes obras. 
- Deus Guarde a Vm.- Paço, em ia de Janeiro de 18;13.

Candido José de Araujo Viaana.-Sr. Coro:wl cncarTt~g:t:l<} 
da mecliç;1o de tcrreHo.-; de marinhas no ltiu ~1" Jtneit·u. 

N. 14. - J CSTIÇA. - EM t5 DE H.~E'tn() DJI: 1833'. 

Provitlencia sobre o rxpcdif'nte dos Alvarás e Cartas de Pro
fissões de Habitos das Ordens Militares. 

I)ara remediar o embaraço que ha no expecHcnte 
tios Al v:uás e Cartas t-Je Profissões de Habitas d:ts 
Ordens Mil i f are", deHl Vm. proseguir no lançamento 
dos respeelivos direitos pelo 1nod-o até aqui praticaào, 
_vat·a depds serem c;ellad0s os Diplomas nesta Secre
taria de E-;la~o, ora Chanccllaria do lmpcrio, fieanuo 
assim di:solvida a duvida posf.a por Vm. em scv of
fido de 'i9 de Novernbro -~o <mno russJdo~ úccrca 
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da Carta e A 1 var~s de Profi~::>iio da Ordem de Chris• o~ 
pertencl'nles a José Vaz Ferreira GonçalYes Llo Amaral, 
nJjos direitos ~e mand:1ram !'('reh:~r rm Yirludc de 
on~cm do Tl'Íbunal do Thcsou r o N:tc i o na!. 

IJ ·n" G:wrdea Vm.-1\u~~n, r~n !_0 df, .hneirode 1833. 
- l!mwriv H"rmeto Carneiro L!'rTn. --Sr. Escri'f~O Vedor 
da C1ttlltt•cdlaria das Ordens. 

N. H_i - MARI~HA.- E'II t:j DE JA:-íEifto m: 1833. 

lh:termina que a E:-;cuna ultimamente ~ompralla par·a o sorvi~u 
da .Armada, e que se maw1<-ira denomilwr JaliWJria, passe a. 
chamar-se JJ. Francisca, e uesigna a sua lotação. 

A Hc~g,~ncia, em Nome do Imperador, Ih por b8ll1 que 
a Escuna ultima men L e comprada para o serviço da Ar
lilada, c a que se mantlára denominar- Januaria,
passe a chamar-se D. J?rancisca, vi"to haver já outra 
J~scuna com aquella. denominação. Outrosim ordena a 
Mesma l\egencia que a lotação da dita Escuna seja re.!.W
Jada pela que propuzera o Inspector do Arsenal de Ma
rinha, com a ditierença porém de não haver Mestre 
Encarregado, e sim um Mestre, e um Dispensciro, como 
demonstra a Nota junta; fazendo-se esta disposição ex
tensiva a todos os outros n:tvios, onde existem 1\Ieslres 
Encarregados; devendo conseguintemente para elles 
cmb:trcar Dispenseiros, sem embargo das ordens em 
contrario, que nrsta parte ficam de nenhum effeito. O 
fJUe participo a Vm. para sua intelligencia, c execução 
na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em Hi de Janeiro de !833.
Jaaquim José RiJdrigues Torres. -Sr. João José Dils Ca
margo. 

Nota das praças com que deve ser tripolada a c~cuna 
D. Francisca. 

Commanclante Lo Tenent~-;_.=-_.;_::~-:é~?·:~~-- :~(-. t 
I d • t Ql o ll . 11) \ I .> • i i ' I . .._, ,1 
~me 1a o . _ ... » f( •. · .. ·: .• ~~-.,-o/::-:., --~-

P~loto E~cnvao ·······ri·~···· ....... ;~<;'_.~'_ 
D1spcnsetro ..••.•••••. \\. . . • . . . . . • . . . • / 'l ,~ 
Al~strc .......•••.. , • ~ ·\·~~........... f 
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'\. 
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Cozinheiro ..................• ~........ l 
l<.,iel.................................. l 
.Marinheiros de cla!l;sC superior... . . . . . • 2 
Primeiros Marinhciro:-5 . . . . . • . . . . . . . . . 9 
Segundos . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Gr·umetes............................. 8 
Soldados.............................. () 
Ollicial iuferior........................ i 

Secretaria do Estado, em lõ de Janeiro de i833.
Joaquim Francisco Leal. 

N. 16. - GUERRA. -E \I iü DE JA~EIRo de 1833. 

Declara que o Commandante fias Armas do Pará deve ter 
dous Ajudantes de Ordens até a patente de Capitão. 

111m. c Exm. Sr. - Subindo á presença da R8gencia 
em Nome do Imperador o requerimento do C1pitão 
de Estado J\l·lior, Nabor Delfim Pereira, em que se 
queixa de haver ficado sem effeito o Aviso 1e 27 de 
Julho proximo passado, no qual o Commandante das 
Armas dessa Província era autorizado para o nomear 
Ajudante de Ordens; l\Ianda a mesma Regencia de
clara r sobre este caso a V. Ex. que devendo ter o 
di Lo Commandante dous Ajudantes de Ordens até a 
Jlalente de C1pitão, ainda que nenhum deites seja 
da nomeação do Governo Provin~ial, podem não obstante 
ser nomeados interinamente á vontade do Com man
dante das Armas com approvação do Presidente res
pectivo, e do mesmo modo removidos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de J;meiro, 
em 16 de Janeiro de 1833. -Antero José Ferreira de 
Brito. -Sr. Presidente da Província do Pará. 
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N. ij. -- MAHINHA. E~~ Hl DE JANElnO DF: 1833. 

Manda ohsrrYar as dísposi<;õrs da Carta de LPí de :l5 dí' Outu
bro de f.Rt7, solll'e a consrna\:lO das matas, c florestas pu
blicas, c proilihição aos particulares do córtt> das madeiras 
rest'rvadas por lei. 

I IIm. e Ex m. Sr·.- Com pct indo aos Juizes flr Pn, 
~e!.(·nndo ddermina a Carla de L~'i de iõ de OutuLro 
de 1827, vigiar sobre a coJJset'\'at)io das matas, e flo
restas publicas, onde as houver~ e oL--tar nas part.i
eulart~s ao córte das madeiras reservadas l'Or lPi ; 
Manda a Regt'ncia, em Nom1>. do Imperador, que V. Ex. 
haja de lleclarar aos dc:-;sa Província, quaes sejam 
t:1cs Inadciras 1 recommendando-Jhes muito o cxacto 
eumprimcnto daquella. obrigação, qnc Jltcs impõe a 
lei, c fazendo-lhes ao mesmo tempo ver que da des
truição das ma tas e ma de i !'as de construrção, resultará 
para o futuro grave, c irreparavcl prcjuizo para a 
nossa marinha militar. 

D'us Gu<lrde a V. Ex.- Pai:H:io rlo Hio rle Janeiro, 
rm Hl de Janeiro de i8:l:L- Joaquim Jo.~é Rodrigues 
'Jorres. -Sr. PresiJente da Provincia de .... 

N. 18.-l\IAH.INHA.-Co~mLTA Do Co"'SELnoSurnEMo 
.MILITAR DE 22 DE JANEII\0 DE 1833. 

Trata dos vencimentos dos Oftlciacs (não de patente) quando são 
mandados presos dos navios a que pertencem, para a Prcsi
ganga, ou qualquer outra prisão; e bem assim da 1\Iarinhagem. 

SENHOR. -Mandou Vos~a 1\lag():;;Lade Imt>crial por 
Portaria da Secretaria ele Estado dos Negados da Ma
rinha, de 28 de Novembro do annc proximo passado, 
que o Conselho Supremo l\lili ta r consulte com effcito, o 
que parecer sobre o otllcio junto do Intendente da 2\fa
rinha, com ;~ rrprcsentacão ao mesmo dírigida pelo 
Contador d:1 ~hrinh:L. úerca do~ veucimento~, que de-
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vem ter os Officines (não de patente) das diversas 
classes .. qtw ~ervem na Ann~lda, f!Uér do numero, qnér 
extraordinarias; c bl~m assim os da m~u·inhagem, quando 
taes individuas são mandados prcws dos navios a que 
pertencem para a Presiga ng·a~ ou qnalq ucr outra prisão. 
- ParecP ao ConscllJO qut~ se deve applicar o Alvarit de 
23 tle Abril de 17.10 aos O!Ticiaes do numero da:-; diversas 
classes, que serfcm na Armada, visto goz,trcm de ven· 
cimento de ~oldo, ('m terra; cmquanto ao~ OfTiciaes 
extraorclinarios das diticrentcs classes, quando cmlnr~ 
catlos, ou coutcmplados rm scl'viço, são mandado;; presos 
por correcção p:ua a Presiganga, ou qualquer outra 
prisão, que se pratique o mesmo que com os Ofliciacs 
do numero; pon:·m logo que sejam considerados dcs~m· 
barcados, c fôra do serviço, não devem ter soldo algnm, 
por não terem venri men to em terra. A mar i nhagcm 
embarcados, sendo rcmettidos presos por correcção, ou 
para ficarem em dpposito de hordo dos navios d() suas 
Praças, para a Prc:'ig:mga, ou qnalqncl' outra prisão; 
nevem ser abonados. como se rs th"es:-;em a Lo r do dos 
seus proprios Na vi os'; pu ré m quando considerados des
embarcados, não perceberão soldo, por não o vencerem 
em terra. 

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de i833.-Aforeira.
Almeida. 

Foram votos o Conselheiro de Guerra Francisco MH·ia 
Telles, e os Vogacs Antonio Manoel da Silveira Sampaio 
e Joaquim Norberto XaYicr de Brito. 

A Regencia em Nome do lmperador.-Como parece. 
Paço, 22 de Janeiro de 1833. 

FRA~Cisco DE LnlA E SILVA. 

JosÉ DA CosTA LARYALno. 

JoÃo BRAULIO MuNIZ. 

Joaquim José Rodrigues Torres. 



N. H). -FAZENDA.-E:\1 22 DE JANEII{O DE i833. 

Dec~lara (1UC não se pódc a pretexto algum impedir a r.:ex
portação de IJ1We:.;quer mercadorias, nem exigir, nos casos de 
rt:eXfHJrla!;fto. mais direitos d:o que os CtrfalJdecidos. 

Em conscquencia do que repn'scntou Samul'l l\lc. 
tccre, negociante ing·Jez, a respeito do r-mbtrat:o, que 
encontra na reexpol'tação de :50 bani:; tle polvora para 
a Costa d' Africa, cumpre lemhrar a V. S., que actual
mente n:!o s(~ póde a pretexto algum impedir a reexpor
t~lÇ<Io dt• toda~ c quac~quer mcreadorias, importadas nos 
por los Jo lmperio, nem no~ caso~ da recxporta(ão se 
podt·m exigir mais direitos, que os estabelecidos na Lei 
de 'i5 de Setembro de i828; não prevalecendo a dispo
sição elo Decreto de H de Novembro de f8i7, á vista da: 
Legislação actual, e uas convenções estipuladas nos 
dill'erentes trataLlos. No que V. S. ficará de intelli
geuda. 

Deus nuardc a Y. S.-Paço, em 22 de Janeiro dº 183'3. 
- Cantlirlo José de Araujo Via1tna.- Sr. Conse:heiro 
Juiz da Alfandega desta C.órte. 

N. 20.- GUEHHA.- Ejf 22 DE JA~EIRO UE !833. 

·Mauda ~nhrestar na rxecu~ão do art. 92 da C:u-ta de Lei de 2i 
de Ontuhro de !832. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo-st~ ordenado a V. Ex. em 
Cin~ular de 7 do corrente mrz, qLlC, em oh:-;ervanti.t do 
;Jrt. ~)2 da C·1rta de L:.'Í de:!\ de Outubro (lp anno nro
x i rno passado, os empregados publ ir.os, qua lq ucr' que 
fosse a sua classe, que até a~ora percebiam 8'cus venci· 
Ji1('rtlos peb Rt~parlir;Jo da Guerra, passassem a recc
h··!-os pela Thesouraria Provinci:d, onde servireHl: 
Ddenuin.:1 <ll'a a Regencia em No llC do Imperallor o
:~ell hor D. Pedro 11 , que ató ulterio-r H e sol uçfio da 
J\.;;semLdéa Gaal Leg-islativa , V. EL sobresteia na 
cxecuc~io do 1nencionado art. 92: ficando corntndfJ suh
~lstindo quanto é relativo ao~; arts. ;li 1' :n d1 ri1:1d:l< 
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Lei_, mandados executar pela referida Circular. O que 
participo a V. Ex. para a sua intelligcncia e cumpri
menu,. 

Deus Guarde a V. Ex.-- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22 de Janeiro de 1R33.-Antero José Ferreint dB 
Brito.-Sr. Prc.sidentc da Pt·uvincia de ..•..• 

N. 2i .-JUSTIÇA.- EM 23 DE JANEIRO DE 1833. 

Os Guardas Nacionaes são olJrigatlos a conduzir os officios e or .. 
dens dos chefes de hatalhües e r,ommandantes de companhias, 
que forem relativos ao scrYiçu elas Guardas. 

A Rcgencia~ em Nome tlo Imperador, tendo em visla 
a n•presentação do chefe do batalhão das Guardas Na
cion:-~es de Irajá, dirigich ao Coronel ,-·he!'e da respec· 
tiva legião, contra o Capit;!o tla La companhiu do dito 
batalhão~ c documento~ a que ella se refere, e êJ rcs~ 
posta dcst~~ ú mesma reprcsfmtar;ão que V. S. more
meti eu com o seu oflieio de 20 do t:orrente: Ha por bem 
ortlenar quo V. S. faça constar a um e outro, que em
quanto se não faz o Hegnlamento lle que trata o art. 71 
da Lei de 18 de Ago~to ele 1831, neeessJl'iamenle se 
dt~vem obset·var as ordens que pelos chefes forem ex
pedidas tendentes :w serviço. e que se não póde dnvidar 
(l:t ohri;~ação que têm os Guardas ~ac.ionaPs íle eorulu
zin'm os officios e ordens uns uwsmos dvfes e com
man.:antt>s de eompanllia:s, uma vez qtw esse-.. ollieios e 
ordens sejam l'<'hliYos ao servir:o das G:.unl.ts. Q:Janto 
ás cil-cul:lres que o C<lpit.io recu~a registrar, que o chefe 
do batalhão, uma vez que torn OLl Jcve ter Secretario, 
n~1o use de taL'.~ cireül:u·,'s, e faça officio a cada um dos 
commamlantes de eumpanltia a quem tiver de trans
mittir ordens, auvertindo t1ldavia que estan~o o b1-
talhão f~m serviço, o chefe poll3rá publicar ordens do di:!, 
a respeito das quaes ~;e observará a pratica dos batalhões 
desta Córte. E finalmente que V. S. rí'Commende ao 
chefe do referido batalhão dn Irajá, que proponh:l oRe
gulamento, de que trata o citado ar·t. 7:1, c ao CapiLio 
que, como otneial commandantc tle uma companhia, 
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1lnvr pror-urar m,1nter a disciplina e suLim..línação nn 
col'po c não lLir o cxl'mplo dessa in:<:ubordinação, fa
zendo opposição lles:;:arrazoada ás onlens do seu chefe 
tendentes ao ser r iço tlo IJa talhão. 

j)r,ns Guarde a V. S.-Paço, em 2:1 df'- Janeiro de t833. 
-llonorio ITPrmeto Carneü·o Lr>/lo.- Sr, Comm:md~mte 
Superior da nuarda ~:1cionaL 

N. 22.- JUSTIÇA.- E~l 2:3 DE JA~Elllú DE 18JJ. 

Como deve ser entendida a renda liquida de que trata a Lei Ja. 
Guarda Nacional. 

Entrando em duvida o Conselho de Qualificacão dessa 
Freguezia se o alistamento para o serviço das· Guardas 
Nacionaes deve recah ir em os cidadãos que ti verem 
!00~000 de renda annualmen te, ou só mente r;aquelles 
a quem sobram a referida quantia, livre de toda a des
peza, corno foi presente ao Governo pela acta do mesmo 
Conselho que acompanhou o seu officio datado de !6 do 
corrente, Manda a Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H, declarar a Vm. para sua intelli
gencia, e para o fazer constar· ao referido Conselho, que 
a renda liquida de que trata a lei das di tas Guardas, 
não é a que fica livre de toda a despeza, mas tudo o que 
lucra-se, deduzidas unicamente as dcspezas de produc
ção ou fabrico, e não as que o individuo faz com o seu 
tratamento e sustentação, porque est'ls se elevem com
putar na sua renda para ser alistado nas mencionadas 
Guardas, montando ella a 100~000. 

Deas Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 23 
de Janeiro de 1833.-Jlonorio Hermeto Carneiro Leclo.
Sr. Juiz de Paz da Aldêa de S. Peuro. 

,) 
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N. 23.-FAZgNDA.-EM ~1 DE JA\ILIIHJ DE l8:3:L 

Permitte ao;; navios com carne secca atracar junto á Barca de 
Vigia., proximo á AlfanJ.ega, a bem da venda de seu carre
gamento. 

Em conscquencia do que representou J. A. de Liz~nr 
& c.n, con~ignatarios da Pol:~ca S:u·da S. Jose aqui 
chep;ada com ca!TPgamcnto de carne sccea, c conforme 
a sua informação de ll.ontem, permitia V. S. que este 
barco venha atracar Junto ú Rtrca de Vigia, proximo 
á Alfandega, a nm de poder Ler lugar a venda do seu 
carregamento, convinuo dar as ncces;-;:uias onlrns ao 
commandantc da dita lJarca, e lomar todas ;~s c:wtclas 
para evitar o extravio; deYenJo ter lngar e:; ta pro
videncia em casos scmclhan tcs. 

Dclls Guarde a V. S.- P:1ço. rm 2'~ J.0 J:weil'o de 
1833.-Candido José de A ranjo Vianna. -Sr. Cuusclhei ru 
Juiz da A!fandcga desla Côrte. 

N. 2'L- FAZEND.\.- E}l i'i uE JA\Emo nE ts:n. 

Resolve duvidas da caixa filial de amol'lisação da Bahia quanto 
ao troco da moeda mctallica, a respeito llo cofre de llepositos 
publicos a 1·argo da mesma caixa, e :õobrc a annulla~iio das 
inscripr,ões d:1 üivida pul.Jlica quanuo houver de eHcctuar-sc 
o pagamento. 

Candido Josó do Araujo Vianna, Pre~itlentc llo Tri
bunal do Tücsouro Publico Nacion::tl, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do oillcio do Presidente 
da Província ela Bahia de 1~ de Dezembro passado, em 
que como· Presiuente da Caixa lllial de Amortização re
presenta a difficuldade de se ultimar a venda da quantia 
8:H.2~~76, resto da moeda metallica existente na cx
tincta Caixa dos descontos pela falta de notas do antigo 
padrão por se haverem quasi de totlo recolhido á di la 
Caixa ; pondera que estando a cargo desta C::üx:1 o Cofre 
de Depositos coHforme á Lei ele 8 de Jnnho de 1831, c 
não se tendo remettido officialmentr o Decreto de 25 de 
Abril do :1nno pass:H1o, SC\ não oiJstantc, st> deY& ententler 
a stLl cxecuc~ITC> t''\IPHSi\:1 ;'tl{llí'll:t C:tixa: e fin:.1lmt•nte 
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C\ í.:.;e tlerlar;lcJo sobre a fórma por que se devem 
anuuliar as inscrip(;ões, que houverem de ser pagas 
em consequcncia do art. g;) da Lei de 24 de Outubro 
de 1832 ; e conforme o parecer do Conselheiro Procu
rador Fiscal e voto do Tribunal; que quanto ao l. o ob
jccto será levado ao conhecimento da A.·;scmbléa Geral; 
quanto ao 2. 0 que o Preshlente em Conselho poderú 
nomear, em consequencia uo Decreto referido, Thesou
rciro e Escrivão dos depositas, quando não seja possivel 
satisfazer ao expediente deste Cofre pelos mesmos Em
pregados do da C 'lixa fi I ial ; e quanto ao 3. o que deverá 
mandar abrir conta corrente a cada um dos credores, 
em que se crcdi tem pela quantia inscripta~ e se debitem 
pelo que recebem em dinheiro e em Apolices em co
lumnas distio.ctas, podendo em uma só folha abrir-se 
conta· a diversos credores, deixando espaço sufficicntc 
para abono das quantias que se forem pagando. O que 
participa ao sobredito Prcsiden te para sua in tclligencia 
e execução. 

Thrsouro Publico Nacional, em 2~ de Janeiro de l83:_L 
- Candirlo José de Ara11jo Vianna. 

N. 23.- Jl!STIÇA.- Ell 21 DE JA~EIRO DE 1833. 

Aos Conselhos de Qualiflca~ão compete decidir se os soldados da 
Guarda de Honra estão incluídos na disposição do ~ lJ. 0 do 
art. 8. o c nos art~. 23 c 24 do Decreto de 25 de Outubro de 
1832. 

Em resposta ao officio de 22 do corrente em q:uc Vm. 
refere a divergencia que occorreu no Conselho de Qua
lificação dessa Freguezia, sobre o soldado da Guarda de 
Honra qüe requereu passagem para o serviço de reserva 
das Guardas Nacionaes, tenho a dizer-lhe que os sol
dados da referida Guarda parecem estarem incluídos 
na disposição do ~ 5. o do art. 8. o; c nos arts. 23 e 2~ 
do Decreto de 25 de Outubro do anno passado, porém, 
que aos Conselhos de Qualificação toca decidir isso, 
podendo-se interpôr, quando as suas decisões não fo
rem conformes á Lei, recurso para o Juiz de revista. 
_ Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
2~ de Janeiro de 1833.- llonorio llermeto Carneiro 
L{!ão.-Sr. Jttiz de Paz de Merity. 

-···-



N. 2t3.- JU:;TlÇA.- E~l 21: DE J.\NEIRO DE 1833. 

f•rovidencia sobre o reconhecimento e juramento do Chefe do 
Batalhão da Guarda Nacional da Frcguezia de S. Sebastião de 
Araruama. 

Ponderando Vm. no seu ofllcio de 10 do r:oncntc 
a duvida em que estava sobre a maneira poi' que deve 
ser feito o reconhccimen to do Chefe do B:t talhão de 
Guardas Nacionaes dessa Frcguczia, e como, e por 
quem lhe deve ser tomado o juramento. :Manda a He
gcncia, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 
Segundo, declarar a Vm. em solução a semelhante 
duvida que faça reunir os Commandan.tes de Com
panhias, e perante elles dê juramento ao referido Chefe 
c o faça reconhecer por aquelles Commamlantes ou 
pelos que comparecerem, ofiiciando aos que faltarem. 
Deu~ Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 

2'1 de Janeiro ele t8:}3. -lfonorio Ifernwto CrtrneiJ·o Leâ:u. 
-Sr. Jniz de Pn Supplunte de S. Scha~ti<1o de Ara
rua ma. 

N. 27 .-JUSTIÇA.- El\1 21: DE JA~ElRO DE l8:J3. 

Resolve duvidas sobre o alistamento dos Cidadãos que devem 
compôr as Guard&s Nacionaes. 

Sendo presente á Regcncia, em Nome do Imperador, 
o officio que Vm. me dirigiu na data de 9 do cor
rente, pedindo esclarecimentos sobre se deve ou não 
prestar-se á requisição que lhe fizera o Juiz de Paz 
da Villa de 1\Iaricã, relativamente ao alistamento dos 
Cidadãos que devem comp6r as Guardas Nacionacs, e a 
sua correspondencia com o dito Juiz de Paz sobre este 
objecto: Manda declarar a Vm. parél sua intelligencia, 
que a Lri incumbe t~es alistamentos aos Juizes de 
I)az c Conselhos de Qualificação, mag que é scmpte util 
c vantajoso ao serviço que as autoridades mutuamente 
se ajudem no desempenho dos deveres que lhe são in
rumbido~, quando se possa fazel-o, sem prejuízo dag 
ohríg:1,;üe" (1ue lht>:; 3~n partirutanw'nlc imposta~; E\ 
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que por· isso lhe se !'á mui to agrada vel <J uc V m. pres le 
os csclarecimentog que tiver :w referido Juiz de Paz 
c Conselho de Qualificação a fim de que melhor acertem. 

Deus Gu<~rde a Vm.- Palado do Rio de Janeiro, em 
2~ de Janeiro de 1813.-llonol'io Jlermeto Carneiro Leiio. 
-Sr. Tenente Coronel do B 1 tal hão da Guarda Nacioua l 
de Maricá. 

-···-
N. 28.-JU3TIÇA.- EM 2õ DE JA~EIRO DE {833. 

Não havendo casa publica destinada para as audiencias, os Juizes 
de Paz as podem fazer na de sua residencia. 

A Rcgencia, a quem foi presente o oillcio da Ca
mara :Municipal da Villa de M·tcalté de 17 :ic Outu
bro do anno proximo passado acumpanhando a repre
sentação de alguns morador-es da F'reguezia de Nossa 
Senhora das N cves, em que pedem que o respectivo 
Juiz de Paz seja obrigado a fazet· as SUi.tS audiencias 
no lugar onde está situada a Matr·iz, e não em sua 
casa; á vista da informação do Ouvidor d~1 C·unara, e 
resposta do dito Juiz de Paz sobre este objccto: Manda 
em Nome do Imperador, pela Secretaria •Je Estauo do..; 
Negocios da Justiça, responder á mesma Camara, que 
uma vez que não ha casa publica destinada para as 
audiencias, o Juiz de Paz as póuc fazer na de sua resi~ 
dencia. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 25 de Janeiro ue 1833. 
- Honorio llenneto Canwiro Leão. 

···-
N. 2ü .- Il\IPElHO.- E~1 25 DE JANEIRo nn 1833. 

Declara a estação a que se deve remetlcr o producto dos portes 
das cartas cobrado nas Agencias do Correio da Provincia do 
Rio de Janeiro. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigiu na 
da ta de 13 do corrente, solici tanclo sab:'l' se o pro
rfw~ln dtJS porte.;; d.1:; carta~ nT·~ dtHT':l'> ,\z('IU·ia-:: tln 



CfJITeio desta Provincia deve reverter d'ora diautc 
para a .1Llministração Geral do:;; Correios, ou ser entre
gue pelos resprctiv0s Agentes aos competentes Collel~
tore:l das Hendas Publicas, Yisto que pelo art. 4. o da 
HcwluçãJ da Asscm!Jiéa Geral, san~eionada pelo Decreto 
de 7 ue Junho de l8~H, não dnve continuar a re
messa daquellc l'roduclo para ás C·11naras 1\lunicipacs, 
por sere in agora feitas as desprzas á custa da Fazenda 
Publica : a Hegene1a, em Nome do Imperador, Ha por 
bnm Declarar a Vm. que aquelle prmlucto deve ser 
remeLLido á Atlmiu istração Geral dos Correios, e que 
a respeito desla providencia está a Villa de 8. S;tl
vador dos C11npos uo caso de qualq ucr O'ltra Vi lia desta 
Província. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 2ti de Janriro ct~ 
1s:3:l. - 1''-!ituláo J>acim de Ctli!IJIIJS Vergucir9. -St·. Luiz 
FraiH'i~:co Lcl.ll. 

--
N. 30. -- IMPEHIO. - E:u ~G DE JAI"EIRO DE 1833. 

D.~clar::t como se dr~vem contar os dous annos de domicilio cxi~ 
gi1los pdo art. 4. o da. V'i do 1. o de Outubro de 1828 para 
se poder ser eleito Vereador. 

lllm. P Exm. Sr.- Sendo pre:)cnte á Rcgencia o of
fido de V. Ex. de 13 de Dezembro do anno passado, em 
que pelas razÕt'S que pondera pede e:;clarecimento~ 
sobre o modo, por que se devem contar osdous annos de 
tlomidlio para qu:dquer poder ser VereaLlor, visto lhe 
não parecer lJasLantcmc·nte claro a este r·cspeito o 
arl. r.:. o da Carta de Lei do 1. o de Outnhro de 1828: 
1\Ianda a mesma Hegencia, em Nome do Imperador, de
clarar a V. Ex. que n:Xo é preciso que o domicilio dos 
dous annos seja immcdiatamentc anterior á eleição, pois 
que a Lei não faz esta especificação, mas que deve con
correr a residencia necessaria para votante, como exige 
o citado artigo. 

Deus GLt:trde a V. Ex.- P,\lacio do Rio de Janeiro, 
em 26 de Janeiro de 18~13.- Nicolâo Pereira de Crtmpos 
Verguciro.- Sr. José Marianno de AlhtHJUCI'IJUC Caval
canti. 

~...------
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N. :H.- IMPEHIU.- EDITAL nE ~.::{DE .1.\'\EIIW nt·: ttn~ 

DA CA~JAnA 1\lui\ICIPAL DA CIDADE Do Hw DE JANEmo. 

Divide a cidade em novas fr(•gurzias. 

A r:nn:-~ra Municipal <lr~ta muito Ira) I' 11crnica Cidade 
do l\io de Janeiro, ele.: Faz ~::lwr~ que f'm conformidadt~ 
do Codigo do Processo Crímin:-~l e das lnstnH·çiit•s res
pectivas, tem feilo as seguintes di\bõcs de diHrirlos 
nas seis Freguezias desta Cidade : 

Art. 1. o A Fn•gnezia do Sacramento llca dividida em 
tres districlos tle Juiz de Paz: 

O I. Comprehcnderft os moradores da di!:-~ Fn'fniezia; 
que estão entre o Parto c a rua detraz do Hospício 
de ambos os lados, ató ú Freguezia inclusive~ seguindo 
pela rua tlo Sacramento comprellemlerá o lado da ma
triz, cortando o largo do Rocio, d í rl'i I o ú rua tlo Espí
rito Santo, c comprclu:mlcndo touos os moradores do 
lado do mar desta: 

O Il. Comprchcndcrá todos os moradores da rua detris 
do Hospicio de ambos os I~Hlos, começando da emlJoc:ulura 
da l'Uêt do Sacramento~ para o Camvo e Llividir~:-:r-ha tlo 
primeiro districlo pelas do Sacramento, c Espirilo Santo, 
com prehemlemlo o lado da terra de ambas, c todos os 
moradores da referida Freguczia, que flcam destas ruas 
para o Campo e ruas do L~nradio, c Invalidas. 

O 111. Comprehcndf'rá totlos os mol'adorcs da di ta 
Frcguczia, que ficarem da rua dctràs do Hospício exclu
sivo para o lado ele S. Joaquim ela rua dos Ourives até 
o Campo. 

Art. 2. 0 A Frcgnezia de S. Josó, fic.a divülida em tres 
distrirtns de Juiz ele Paz. 

O I. Comprcltcntlerú os nwradorcs da dita Freguczia, 
que ficam clestlc o seu principio até o lado esquerdo da 
rua da GL1arua Velha inclusive, seguinuo pelo largo Lla 
..Mãi do Bispo lado esquerdo até o mar. 

O H. Cmnprchenderá tollos os mora~lorcs da dita 
Freguezia, que ficam do lado direito da rua da Guarda 
Velha, e Convento da Ajuda inclusive, alé a latleira da 
Gloria cxclusivc, c casa da B:noncza de C:.tmpos inclusivr, 
e comprchcnderá tambem a Fortaleza de Villegaignon. 

O I li. Com prehcnderú os moratlores da referida Fre
guczia, que tieam desde a ladeira da Gloria inclusive, c 
da casa da Baroncza de Campos cxclusivc para a parte do 
Bolafop:o, t' Cll."IJH' VPlllO :.ltt'• o.~ limiles d:J Jllf'~rna Frt•c 
~~·nt•zi a. 
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Art. 3.'' A Fl·,•p:w•zia da Canuelaria, tica 1livitlida l'ffi 
dous uistrir.tos de Juiz de Paz. 

O I. Cumprehenderú os moratlores da di ta Frcguczia, 
(JUe ficam desde a rua da Alfandega de ambos os lados 
até á rua dos Pcscadorrs exclusive. 

O 11. Comprl'henderú os moradores da di ta Frcguczia, 
que ficam entre a rua da AlfanJeg-a exclusivo, c a do 
Cano do lado pertencente á mesma Freguczia. 

Art. 4. o A Freguezia ele Santa Rita, fica dividida em 
dous distritos de Juiz de Paz : 

O I. Comprehcndcrá os morJdores da Frcguczia desde 
a Igreja Matriz até o tim da rua do Vallongo, pelo lado 
de terra do 1\fono da Conceição exclusi v c, e da mesma 
1\la triz até o tlm r las ruas da Prainha, c dos Pescadores 
de ambos os lados, com o Arsenal de Marinha, e Ilha das 
Cobras. 

O 11. Comprehenderá o resto da Freguezia, come
çando da rua da Prainha exclusive para a parte da praia 
do Vallongo, e Gambda, comprcllendenclo o morro da 
Conceição, e Ilha de Santa Barbara. 

Art. 5. o A Freguezia de Santa Anna, fica dividida 
em dous districtos de Juiz de Paz. 

O I. Comprehenderá todos os moradores da referida 
Freguezia, que ficarem para o lado direito da rua de 
S. Pedro, e do Aterrado inclusive. 

O li. Comprehenderá todos os moradores que ficarem 
do lado esquerdo inclusive da mesma rua e Aterrado. 

Art. 6. 0 A Freguezia do Engenho Velho, fica dividida 
em dons districtos de Juiz ele Paz: 

O I. Começará no Bar1 o Vermelho, comprehendendo 
ambos os lados; seguirá por Mataporcos, e estrada de 
S. Christovão, comprchendendo tambem os moradores 
•~m ambos os lados da mesma estl'ada até á Ponte de 
Manoel Caetano Pinto; e dahi seguirá pelo caminho da 
Corriola, comprehendcndo sórnente os moradores do 
lado direito até chegar á estrada do 1\facaco; seguirá 
pelo lado direito della incluindo o Pedregulho pelo ca
minho'da Cancella, comprehcndidos ambos os lados a tê 
á pr·aia de S. Christovão, e dahi seguirá pelas outras 
praias até á frente da p<m te de Manoel Caetano, compre
hendenuo todos os moradores, que ficam dentro destes 
pontos, e ilhas pertencentes á dita Freguezia. 

O 11. Districto comprchendcrá todo o resto da Fre
guezia, incluindo todos os moradores da dita Freguezia 
rt~sidcntes na estrada do Engenho Velho, rua Nova do 
[IDJWrJdor~ e l:ldo esrp1rrdo d() Corriola~ lUo Comprido, 
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Anibrahy QTan1lc, c pequr.no, Tijuca, Engenho Novo, e 
Bemfica. E para que chegue á noticia de todos se 
mamlou publicar e affixar o presente Edital. 

Paço da Camar·a Municipal do Rio de Janeiro~ em 28 
de Janeiro de 1833.-Francisco Gomes de Campos, Presi
dente. - Luiz Joaquim de Gonvêa, Secretario . 

....... 
N. 32.- DfPERIO.- E.u 29 DE H;xEmo o r. 1833. 

n~cJ~ra qu.~ o cid~d<t() pronunciado em qucrella não pó(le srr 
eleito Juiz de Paz. 

Foi presente á Regencia o officio da C 1mara Muni
cipal desta cidade, nJ da ta de 17 do corrente, acompa
nhando a representação de José Joaquim de Moura 
Telles, em que se queixa de haver sido excluído do 
cargo de Juiz de Paz da freguezia de Jacarepaguá pela 
respectiva mesa parochial, sem embargo ue obter a 
maioria de votos, e o requerimento de Fr·ancisco Anto
nio Gomes, em que pede se não dê posse ao dito Tclles 
do mencionado cargo, por se achar pronunciado n'uma 
qucrella, exponuo a mesma Camara a duvida que se lhe 
suscita, si il vista do§ 2. o do art. 8. 0 da Constituição 
pólle ser privado uaquelle cargo o cidadão que obteve a 
maioria de votos para clle, só pelo motivo 1e haver 
sido querellado : e a Regencia tomando em conside
raçJo este objecto, Manda em Nome do Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio participar 
á dita Camara, que as claras disposições do art. 3. 0 da 
Lei de 1õ de Outubro ele !827, c do art. 9í ~ 3. o ela 
Constituição, não dão occasião á duvida, em que ella 
entrou sobre a legalidade e justiça, com que aquelJa 
mesa parochial declarou nuilos os votos que para Juiz 
de Paz rccahiram no referido Telles, que constou com 
certeza estar pronunciado em querella, porque, sendo 
expresso no sobredito art. 3. 0 da Lei citada que pouem 
ser Juizes de Paz os que podem ser eleitores, como 
expressa é tambem a proposição contraria, que não 
podem ser Juizes de Paz os que não podem ser eleitores; 
e como uão podem ser eleitores por prohibição da Cons
tituição, art. 9'1 ~ 3. 0

, os criminosos pronunciados em 
qucrclla ou devassa, claro é que não póJe ser Juiz de 

J)Ef:I:3ÜES DE !833, !~ 
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Paz o sobredito Te11cs, qne pot· cstnr criminoso pronun
ciado em qucrelta, não podia ser eleitor. Tamlwm não 
obsta a disposição elo art. 8." ~ 2. o da Constituição, que 
pôz em embaraço a Camara Municipal, porque, enten
dida ella no:; devidos termo:>, referindo-se á suspensão 
geral de todos c quacsquer direitos politicos, que a cada 
um cidadão competirem conforme a sua qualidade e 
circumstancias, quando se veriliqu~ algum elos casos 
especificados, não dcstroe o pt·inei pio deduzido ela mesma 
Constituição, de que os cidadãos elo Imperio, nem todos, 
nem sempre (ainda que não sentenciados á prisão, ou a 
degredo) gozam em perfeita igualdade de todos os di
reitos políticos, tocando menos áfflielles que se :1cham 
comprehendidos nas excepções dos arts. 75, 92, n:J, Uft, 
~~Lo, 2. 0

• 3. 0
• 9lJ ~~Lo, ~. 0 e3. 0

, c i3G. E crue final
mente não obstam os argumentos proLluziclos pelo 
cidadão excluído e queixoso, por serem manifestamente 
inconcludentes á vista do que fica ponderado. 

Palacio tlo Rio de Janeiro, o:n 2n de .T::tnriro de 1R:1:1. 
- Nicolâo Peteira de Campos Yergueiro. 

N. 33.- FAZENDA.- E.u 29 DE JA~EIRO DE 1833. 

Rccommenda á Camara Municipal do Riu de Jrtnciro CJlW fa<:a 
cessar o abuso de se conservarem na rua ás portas da Alfan~ 
tlega as mercadorias já despachadas. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tlelibcrou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista da representação do 
Conselheiro Juiz da Alfanclega, ácerca elo abuso de s(~ 
conservarem á porta da Estiva c Alfandega as pip:ts o 
outros volumes jú despachados, privando assim a livre 
sahi<la dos que continuamente se despacham, rocom
mcnclar á Camara Municipal dessa cidade que onlcnn 
ao respectivo Fiscal o cumprimento de seu:;; deveres 
áquelle respeito; pois quo não senclo as 1 uas armazcns, 
os proprietarios, logo que tiram da Alfandega :1s suas 
fazendas, devem conduzi l-as ·a armazens seus~ mas a 
intervenção do Fis~al neste objecto só deverá ter lugar 
até ás oito horas ela m~nllã, porque a tarde deve ficar 
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livre às pélrtcs para conducção dos ditos generos. O que 
participo á respectiva Gamara Municipal para sua in
tclligencia. 

Thcsouro Publico Nacion;J l, em 29 de Janeiro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 34. -FAZENDA.- EI\I 2U 1m JA:'\EIUO DE 1833. 

Sobre a attrihulção dos collcctorcs para alllvlarcm os collcctados 
do pagamento elo imposto de 121~800, quando estes se acharclll 
em circumstancias legaes de iscn~fío. 

Candido José do Araujo Viann:1, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Naeiona I, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista üo orficio do Inspcctor da 
Thrsouraria da Província da Bahia, de 22 de Dezembro 
sob n. 0 n4. em que participa haver a cx.tincta Junta da 
Fazencla sobrestado na li t teral exccucão do art. 18 do 
Hcgulamento de 14 de Janeiro do a"nno passado, quo 
autoriza os Collertores a isentarem aos Colicctados do 
imposto de i2b800 quando os julgassem em circumstan
cbs de não devrrem pag:u, e pedindo esclarecimentos 
sobre este objecto, não ob:·dantc reconhecer a utilidade 
daque1la medida, c o risco de conferir-se a empregados 
subalternos um direito ele não pequena importancia; c 
conforme a resposta do Conselheiro Procuratlor Fiscal, 
e voto do Tribunal, que deve subsistir a disposição 
daqucllc art. 18 do Rcgu1amcn to do 1<1 de Janeiro, no 
qual hem se attencleu aos intcres~es da Fazenda Na
cwnal, e dos Collectados, mui lo principalmente havendo 
a cautela do art. 4. 0 ~ 2. 0 do outro Begulamento de 8 
de Fevereiro do mesmo anno!l na incumbencia que se 
deu ao Collcctor Geral de examinai' se a isencão do im
posto conferida pelos Collectores espcciaes ·é ou ·não 
justa; competindo de mais ao Inspector da Thesouraria 
a Hscalisação c inspecção de que tratam os ~~ i. o c 3. o 

do art. õ3 da Lei de 4 de Outubro de 1831, ao qual 1 para 
bem exercer as suas attribnições, cumpre expedir as 
ordens, c Dpplicat· todos os meios que convi c rem. O que 
participa ao Prcsitlcntc ela sobredita Província para sua 
in lelligencia e execução. 

Tltcsou l'O Publico Nacional, em 2U de Janeiro de 1833. 
- Can~lido José de Araujo Vianna. 
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N. 3~.-GUERRA.-EM 29 DE JA:"iEIRO DE 1833. 

Sobre a organiza~ão do Estado-maior do Exercito, rcducção das 
classes dos Officiaes, e a respeito dos mappas de que trata 
a Circular de 27 de Setembro de 1831. 

Illm. e Exm. Sr.-Manda a Rcgencia, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro li, remetter a V. Ex., 
para sua int.clligcncia c execução, a copia inclusa, do 
Decreto de 4 do corrente mez, pelo qual se clotormina, 
que o Estado-maioe tio Excreito seja organizado em 
um só corpo~ composto das quatro classes dos omciacs 
Gcnoracs, e dos Coroneis das trcs armas elo Exerci to, 
c do Estado·mrlior ex Lincto, passando a ayuJsos os ele
mais Officiaes deste Corpo. 

Por este motivo previno a V. Ex. de ordem da mesma 
Hcgcncia, do que, tendo do ser incluiclos no referido 
corpo sómen te os Oillciaes Gencraes, c Coroncis c Hcc
tivos, do t. o de Julho do presente anno em diante, 
devem estes Coroneis ter nelle todos os assentamentos, 
mas comtudo não ficam privados de commandar corpos 
do Exerci to, consiuerauos em comm issão. 

Igualmente de que, tendo o Decreto de 3! de Janeiro 
de 1832, e Instrucções, que o acompanharam, mandado 
formar as sete classes dos Otnciacs, não deve em con
sequencía do referido Decreto de 4 tlo corrente, con
tinuar a existir a numeração daqucllas classes, ficando 
reduzidas a 6, pela fórrna seguinte: 

t.a Classe. O Estatlo-maior do Exeecito. 
2.a o.., Coroneis Graduados, Tenentes-Coroneis ef

fectivos, aggrcgados, e graduados, ~uc não tiverem 
corpos. 

3.a 03 .Majores effectivos, aggregados e graduados. 
4. a 0:3 Capitãrs effcctivos_, aggregados e graduados. 
5. a Os Tenentes etfcctivos, aggregaclos e graduatlos. 
().a Os Alferes effectivos, aggregados. 
Todos os Oillciaes da 2.\ 3.a, 4.\ õ.a o 6.a classes 

se denom!na rã o avulsos. 
Os Cirurgiões-~lóres, Capellães, Secretarios, Cirur

p;iõcs Ajudantes e P icaclores, continuarão a pertencer 
á~ respectivas classes, conforme as suas graduações. 

Manda outrosim a Regencia communicar a V. Ex. 
que, tendo~se em Circular de 24 de Dezembro do anno 
pas~ado determinado se alterassem algumas disposições 
sobre mappas, cujos modelos haviam acompanhado a 
outra Circular de ~7 de Setembro de 1~31, eumpre 



DO GOVEHNO, 

tambem agora, á vista do mencionado Decreto de~ do 
corrente, que o mappa n. o 1, de que se tratava nas 
di tas Circulares, e que deve ser remettido de 6 em 6 
mezes, será enviado a esta Secretaria de E~tado, do 
mez de Julho proximo futuro em diante, conforme o 
modelo que incluso remetto a V. Ex., recommendando-se 
novamente, não só a pontualidade da remessa e exe
cução deste mappa como as relações ~ominaes dos 
Olliciaes, bem como a remessa dos ma1s rnappas; c 
tambem a exacção elo de n. o 6 já indicada na sobre
ui la Circular de 21 de 1kZf'mhro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do lHo de Janeiro, 
em 2U de Janeiro de 18:33.- Antero José Ferreira de 
Brito.-Sr. Presidente da Prorincia de •..... 

-··· 
N. 3ü.-FAZENDA.-E)l 30 DE J.\~EIRO DE 1833. 

Determina que na Alfanctega da Corte não se dê despacho a 
moeda de cobre, senão depois de examinada c declarada ver
dadeira pela Casa da .Moeda. 

Fique V. S. na intelligencia, de quo não deve dar 
despacho a moeJa alguma de cobre, que cn trar na Alfan
dega sem ter sido examinada, e declarada verdadeira na 
Casa da l\loeda, e que cumpre empregar toda a vigi
lancia na fiscalisação das embarcações, sem cxceptuar 
os Paquetes, alguns dos f1Uaes, segundo consta, têm 
sido conductores de moeda ele cobre das Províncias 
do Norte, onde quasi toda a que gira é falsa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 20 de Janeiro 
de 1833.-Candido José de Araujo Vianna.-Sr. Con
selheiro Juiz da AlfanLlcga dcsla Côrtc. 

--
N. 37.-FAZENDA.-El\l 30 DE J.\~ElRO DE 183:_L 

Ordena á Casa da l\loeda da Côrtc que examine e YCri1ique a 
moeda de cobre que houver de ser despachada pela .'\lfanllcga. 

O Provedor interino da Casa da l\Ioccla desta Côrto 
íh{Utl na intclligencia de que nesta data tenho cxpe~ 
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clido ordem á Alfandega, pal'a que não se dê despacho 
a moeda alguma ele cobre, fcm prcct:der o exame da Casa 
da Moeda~ o reconhecimento de ser verdadeira; em con
scqucncia do que, man(1c proceder aos ditos exames, 
convintlo, crue se façam com toda a diligoncia para o 
expedicute dos despachos dn Alfawlega. 

Paço, em 30 llc Janeiro de 1333. -Candido Josd de 
A ranjo Viannct. 

N. 38.--FAZENDA.-E:u 30 DE H.i"lEI:w DE .!.833. 

Dá l1t·oviclcncias para (iJclC os Juizes do Paz c Ceimin<tcs da Ctu·t() 
procedam contra os inllividuos que cngcilam a moeda de cobre 
verdadeira. 

l\lm. c Ex.m. Sr.-B.ogo a V. Ex. a cxpdi~ão cL1s 
convenientes ordens aos Juizes tle Paz., e Crimin:l('S 
desta ciJade, para qne pi·occdam em conformidade d;!S 
leis con!,ra os imlividuos, que en~[eitam a moe:la de 
cob!'c verdadeira, como particip:1 o D.;s'·m!Jarg<Hlor In
tendente Geral da Pol!cia: e como consta, qnca cau"a 
tlcste acontcc.imcnto é a espªcnlac:ão dos camlJisLts, que 
fazem acreditar o boato ela cx.istcncia da morda fal::a 
no mercado~ eom o nm de a c:ompral'cm por IJ<d'\o preço, 
e it·cm vende l-a depois corn maiol' vantagem, rogo 
tam!)cm a V. Ex. as mesmas pt·ov idcncías a la I respeito. 

D8LH Guarde a V. Ex.- Paco, em 30 du Janeiro 
flc 183:J .-Candirlo José de Aranjo "Vianna.-- Sr. Hunorio 
Hermcto C:n·neiro Leão. 

N. 3tl.- FAZENDA.- EI!I 30 DE JANE!UO lJE :1833. 

Dá conhecimento ao Intendente Geral da Po1lcla das proYillcn
elas adoptadas contra os 'JLIC cngeiícuu moeda de cohrc, c 
rccommcmla-lhc outras medidas policiaes contra os cambislas. 

Participo a Vm. para sua intclligrncia, que Lcnl1o 
dado as providencia>; ao alcance do Guverno sobre 
o ol1j~·do do s:Ju olllt'io do lwalcm; cumprindo, que 
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Vm. prla sn:1 p:1rtc faç:1 prorcdcr n:1 f<'1rma 1b Lei 
contra os que engPitarn morda verdadeira, e lomf~ as 
medidas poiiciaes, que forem adequadas, ·para que os 
cambistas niTo alJUscm da boa fé do publico, fazendo 
crer na cxistencia da moetla f:llsa no mercado, a Hm ele 
a comprar por b<lixo preço, e a venderem depois com 
mais van tagcm. 

Deus Guanlc a Vm.- Paço, em 30 de Janeiro de 
18:\:L- Ca;ulido José rle Anwjo Virm1w. - St·. Dcsrm
bargaLlor Intendente Gl~ral da Policia. 

N. 40.- l\IAHINHA.- E~I 30 DE JAl\EIRO DI~ 1833. 

D:í providnnci:n p:1ra cyit:tr-sc a ermtinuaçilo do pagamento tlc 
rPcihns falsos, como rcpresentúrn, o Contador da :Marinha. 

A' vista da represcn tação do Contador da :Marinha, 
qne Vm. me tr:msmittiu com seu ollicio de 2G 
do corrente, c em que o mesmo Contador !Wde pro
viJPncías para cYitar-sr a colltinuaç:io tlo pagamento 
de recibo::; falsos, r orno aeon t ecêra na 1. a Pagadoi·ia 
em os mezes passado, e presente; rcsolYcu a Hegcnci3, 
em nome do Impurador, que os rceillos~ do1:ois <ln 
notados, passem immcdiatamentc da mão do Oaieial, 
que os nota~ para a do P;1gador, sem que srja antes 
disso entregue á parte, olwiantl.o-se deste modo ao 
moncionHlo abuso. O que p:nticipo a Vm. para sua 
inlc'lligcncia c cxocuç~l:o. 

Deus Guan1c a Vm. P;lÇO, em :10 dn Janeiro dn 
11~:53.- Joaijuirn Jo~d RorlriJncs Torre~.-sr . .Jo:io José 
Dws Camargo. 

N. 41.- MAHINHA.- E~I 30 DE JANEJHO DE !833. 

Declara que o:;; PJ!ilH'cg:H1ns apGscHiaflns llitO tlrvem ser contem~ 
pJados JJO Oi·,::littc·nlo pal'a u :--~nno I1nancciro de 1831: -183i.i. 

Em solução ao que Vm. ropre;-;cntúra em seu OfDcio 
de 2'! do corrente :'tecrr;~ da dlnrid::l, em que rsrava o 



DECJSÕE$ 

Contador da Marinha de contemplar no Orçamento das 
uespezas dessa Repartição para o anno financeiro de 
183ri-183:i os ordenados dos empregados aposentados; 
manda a Rcgencia, em nome do Imperador, declarar 
a Vm. que taes em pregados; não devem ser contem
piados no dito Orç.unento, por isso que pela Repartição 
da Fazenda é qne deve ter lugar o pagamento de 
todos os aposentado~, na fórma da Lei. 

Deus Guarde a Vm.- Paço~ em 30 de Janeiro de 
1833. - Joaquim José Bodrigues Torres. -Sr. João 
José Dias Camargo. 

---
N. 4,2. -MARINHA.- El\1 30 DE JANEIRO DE 1833. 

Doclara que não devem ser considerados empregados publicos, 
nem os Mestres das Officinas, nem qualquer outro operaria 
dos Arsenaes de 1\farinha. 

lllm. c Exm. Sr. -A Regencia~ em nome do Im
perador, á vista da representação, que fizéra 9 Intendcn te 
da Marinha dessa Capital, em Officio de Hl do cor
rente, àcerca do procedimento havido pelo carpinteiro 
João Ignacio de S. Pai o, de que resultou ser o 
mesmo despedido do Arsenal de Marinha pelo referido 
Intendente, c por V. Ex. mandado depois readmittir; 
me ordenou declarasse a V. Ex. que não devendo depois 
do Decr·eto de 17 ele Março de 1832 consiuerar-sc empre
gado publico nenhum dos Mestres das Officinas, ou 
qualquer outro operario daquellc Arsenal~ c não 
podendo sem grave transtorno da disciplina deste 
estabelecimento~ e prejuízo do serviço publico deixar 
de competir ao Intendente a expulsão daquelles tra
balhadores, que bem não cumprirem com os srus 
deveres, nenhuma illegaliuade houve no procedimento 
do sobredito Intendente, quando por justificados mo
tivos despediu dos trabalhos do Arsenal o mencionado 
carpinteiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palar,io do Bio de .J:mci ro' 
em 30 de Janeiro de 18:l3. -Joaquim José Rodrigues 
Torres.- Sr. Presidente da Provinria da B1hia. 
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N. 1:3. -l\IARlNHA.-Ku :H DE JA;\EIRO DE 183:1. 

D,~(·Jar·a in~ompativeis as funcções do posto tle 1. 0 Tenente tl<\ 
Armatla, com o emprego tle Lente de geometria. 

Illm. e Exm. Se. -Achando-se o i. o Tenente da 
Armada, Franci:;;co Maria Gonlart, empregado como 
Lente de geometria dessa Capital, e não sendo a:-; 
funcçücs do seu posto r.omnativcis com semelhante 
emprego, cumpre que V. Ex. lhe faça intimar, rrue~ 
ou deve deixar a cadeira c regressar a esta Cürtl', 
ou então para continuar no exercício dclla pedir dc
mi~são do posto. 

J)rms Gu:trdc a V. Ex.- Paço. em 30 de Janeiro th~ 
-t83:L- Joaquim Joslf Rodrigues Torres.-Sr. Hap!Ja:'l 
Touias Je Aguiar. 

N. 41.- l\lAIH~HA.- E~I 31 DE JA~EJRO DE 1833. 

Ilt~dara os limites da jurisdicção dos Presidentes dt~ Pruvinri;t 
sobre os Com mandantes tios navios nos portos (las Pl'uvincias 
do Impcrio. 

A Regcncia, em nQmc do Imperador, querendo evitar 
conflictos de jurisdicção entre os Comm:md.1ntes rlos 
navios, estacionados em os differentcs portos uo Im
perio, c os Prcsiucntes, sob cujas ordens estão~ mamla 
declarar a V m. que é tão sómcn te pelo que ui z 
respeito á commissão, em quo se acha, que deve 
receber as ordens do Presidente dessa Provincia ~ 
mas no que toca á policia, c disciplina do seu navio, 
só a Vm. como Commandantc pertence fazer executar 
::ts ordens esta bclccidas, c dar as que julgar proprias, 
para a severa manutenção de uma c outra do modo, 
que lhe é proscdpto no Regimento Provisional, 
cuja pontua I execução a mesma Rcgencia mui efficaz
mcn te lhe rccommcntla. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, 
1'111 3l do ·!:mciro cl~ 1833.- Joaquim José Rodrignes 
Torres. -Sr . .Jn:tqm m LcJ.l Ferreira. 
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N. !.f,:J - JUSTIÇ \. -:- E.\1 o L" DE FEVEREinü DE 1833 ~ 

Dc·termlna que os emprcgndos do Ministt•rio ela Justiça sejam 
pagos dos 1:·espectí \'OS vencimentos pelas Tltcsourarias das l'ru
ViHcias, onde se aclwrct;l servindo. 

Illm. e E~m. Sr.- Vou solicit;\r de V. Ex. a 
rxpcdição das ordens para (~Ue do mez (lc Janeiro 
em dhntc todos os Dcsemb::~r~~allorcs, c quaesrruer em
pregaJos lla HcpartiçJo da Justiçr~, ~<·jam pago;; dos 
seus respectivos vencimcnlos pela..; ThPsourarias elas 
Provincbs, aonde se ::~cllarem ciT:•clivamentc servindo, 
e que úccrca do.s ordenados vencidos <lo tacs cmpre
trados a t6 o fim do ann o a n tecl.·tienle se observem UJS 
ordens a Ud respeilo expedid:ts. • 

ncns Gn~mle a V. Ex. - Pa1·o, t•m o l. o ue Fcvere·iro 
(le i8J3. -l!onorin !lermfto Car'nciro Lc(fo.- Sr. C.1ndiuo 
José de Araujo Viannn, 

N. 4ü. - JUSTIÇA. - EJVI o L o DE FEYEllEinO DK 1833'. 

Solve (lUYitlas sobre u alistamento rlos omr:iars de l\Iilicias re ... 
formados, e dos Ofliciacs e sohlados da cxtiucta Guarda de 
Honra. 

Levei ao conhecimento ela Regcncia .o oilleio que· 
Vm. me dirigiu em 28 do mozantecedentc, pedindo 
esclarecimentos áeerca de llevercm ou não sm· alistados: 
no servico da Guarda Nacional os Of1lci3es de 1\H
lieias reformados e os Lla extincta Gnarda de Honra, 
c bem assim se os soldados da di ta Gnanla de Honra 
se acham comprehendidos no ~ 5. o do art. H. o do 
Decreto de 23 de Outubro elo anno passallo, visto go
zarem de uma graduação de Official ; c a mesma 
H.egcncia ~Lmda, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, responder á V m. que os Offlciacs re
formados de que se trata não devem ser riscaclos 
tlo serviço da Guarda Nacional por não se acharem 
comprchendiclos na disposição do art. i'L o do Decreto 
referido, devendo porém ser classificados na Iisla da 
reserva, conforme o paragrapho citado, o qnal parece 
:nã:o incluir aos soldados Lla ex.tincta Guarda de Honra 
:mas unicamente aos OiiiL iacs cldla ; e que se o Con· 
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selho da Qualificação decidiu o contrario, ao Jury de 
Revista compete emendar semelhante decisão quando 
delta haja recurso c o mesmo Jury entenda ter havido 
erro da parte do di to Conselho. 

Deus Guarde a V m. -Paço~ em o L o fle Fevereiro de 
1833.-Honorio lfenneto Cr1rneiro Lcll:J.-Sl·. Juiz 
de Paz da Freguezia çle S. João Baptista da L:~gôa. 

N. lJ:7 .- IMPEIUO. - El\1 1. 0 DZ FEVEREIRO DE 1833. 

Declara que o Procurador da Camara Municipal não póde ae· 
cumular o exercício do cargo de Vereador da mesma Camara. 

Foi presente á Regencia o officio da Camara Mun:G 
cipal da Villa de C"lntagallo na data de !4 do mcz 
passado, em que, partieipando haver tomado posse 
da sua administração, c ser nccessario algum tempo 
para enviar as contas da receita e despeza uo Município, 
assim como para dar as informações exigidas sobre o 
estado actual da instrucção publica, pede esclareci
mentos para saber si os lugares de Supplente e Pro
curador são incompatíveis em seu exercício, visto 
que., sendo-lhe neeessario chamar Supplentcs para 
Stipprirem as faltas de algum. de seus membros em
possados, succedeu ser chamado para um dos lug·arcs 
de Supplentc, aquelle a quem havia nomeado Procu
rador : E a mesma Rcgencia Manda em Nome do 
Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmpcrio declarar-lhe, que~ sendo incompa ti v eis as 
obrigações daquelles doas lugares, não podem estes 
ser preenchidos por um só individuo. 

Palacio do Rio de Jan~~iro, em o l. o de Fevereiro 
de :1833. - NicJ!dJ Parei r a de C:onpos Ve.··frudro, 
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N. 1,8.- GUERRA.- EM 4· DE FEVEllEIUO DT~ 1833. 

Dá noYa numcra~ão a alguns dos batalhões de ca~adores de L~ 
linha. 

Illm. c Exm. Sr. -Determinando a Regencia em 
Nome do Imperado!' o Senhor D. Pedro 11 que seja 
ai ter:1tb a numeração de algum dos ha talhões de caca
dores de f. a linha, por assim convir á boa ordem do 
serviço, Manda que: 

O 3.0 1>atalhão passe a ter o n.o de 1. o~ Suas paradas geraes 
O ~·. 0 

•••••••••••••••• on. 0 de2. 0 5no Hío de Janeiro. 
O U. 0 

................ o ll. 0 de3. 0 na Dthia. 
O HL " . • . . . . . . . . . . .... o n . o de 4. o no l\1:1 r a n hão . 
O 1G. 0 

................ on. 0 deõ. 0 no Para. 

E assim o communico a V. Ex. para sua in teU i~ 
gcm~ia e execução pela pane que lhe toca. 

n('US Guarde a v. Ex. - Palaeio do Rio de Janeiro, 
f'lll '~ de Fevereiro de 183:3. -Antero Josr1 FeNeira· 
de Ht ilo. - St·. Presidente da Provincia dl' .... 

N. l~. -JUSTIÇA. -E31 ~DE FEYEHEI!tu DE 18TL 

Ordrna rrue eorn prefcrcncia sejam empregados nos dcstar~a
nwntos os soldados dos corpos de permanentes c os de 1." 
1 inlw, reservadas as Guardas Nacionaes para ultima neccs· 
~idade c com vencimento de soldo. 

111m. c Exm. Sr. -Tendo levado ao conhecimento 
•:ld Regcneia o oflieio de 3 de Dezembro ultime, em 
que V. Ex. 1lepois de referir as medidas que tem 
posto em praliea, para suffocar as :~~ilações, que tem 
apparccido em.alguns lugares dessa Província fazencto 
marc!Jar para alguns pontos drlla destacamentos de 
1\Iilieia~ por se não acharem ainda de todo org·anizadas 
;ts Guardas Nacionacs, conclue que ainda mesmo depoi') 
de verificada a organização dPstas crnanrlo llaja exi
gencia de as fazer destacar será scrnpre com venriml'nlo 
de ::otdo em a ttew:~Io á dispcrsJv em 11 uc se ad1atn 
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})Clos di1Tcrcntes ribeiros; mamla a mc~ma Regencia., 
em Nome do Imperador o Scnllor D. Pctlr·o H, 
responder a V. Ex. quanto a este ultimo objrcto, 
por não ser da compelencia desta Secretaria de Estado 
o que diz respeito aos Milicianos, que todas as vezes, 
que S('ja i ntlispen~avcl a cooperação de tacs desta· 
camentos, deverá V. Ex_. empregar nellcs com prefercn
cia os soldados do corpo de pcrmancn tes c os de 1. il 
Jinha, que possam existir na Província, rcsrrvando 
as Guarda~ para quando sejam de ultinu necessidade 
c indispensavcl o Sf'U serviço, devendo em tacs cir· 
cumstancias mandar-lhes abonar o soldo respectivo 
na conformidade do art. iH da Lei de 18 de Ago-;lo 
de :lS31. 

Deus Guarue a V. Ex.-Palacio do Hio de Janriro, 
em t., de Fevereiro de :1833. - llonori'J /Icrmf'lo Ctu·. 
neiro Leão. -Sr. Prcsiden te da Provinda do Piauhy • 

. ... -
N. tiO.- FAZENDA. -EM ~DE FEVEREIRO DE 1833. 

l\Ianda eort:u· a moeda de eohrc reconh0eida falsa. c rl'gula o 
exame c despacho da mesma moeda importada. 

O Provedor in ter i no da Casa da :Moeda desta Côrtc 
fique na intelligencia~ de que logo que pelo exame 
a que se proceder na moeda de cobre~ em conformidade 
das ordens expedidas em 30 do pass<tdo se reconheçam 
falsas, i mmellia ta mente sejam cortadas em presença 
fias partes, e fazendo-se todos os asscn tos, c decla
rações, que forem necessarias. Outrosirn, que nesta 
data se expediu ordem ú Alfandega para que apenas 
rheguem embarcações, em que venha tal moeda, lhe 
faça partici paç;,ão, c n5o dê ordem para dcsemba rquc, 
sem que se lhe aprcsen lt~ algum empregado dessa casa, 
autorizado para acomp:mlwr a morda a essJ casa, onde 
serú entregue aos proprictarios depois de examinada. 

Ui o, rrn 4 de Fevereiro de 1833. - Candido Jusr! de 
Araujo Vianna. 

., 
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N. til.- FAZE:~DA.-E~I Li DE FEVEREIRO DE 1833. 

negul:J" o exame c dcscmharque <la moeda, de cobre importada. 

Fique V. S. na in tcH igenc ia, de que logo que chegue 
:alguma em.barcaç:lo~ que rondun moeda de cobre, con
vém, que o p~rtidpc ao Provetlor interino da C1sa da 
.Moeda, com a dcctar"çâo das pessoas, a quem pertence, 
e não d:3 ordem. para llescmlnrqun, sem quo se lho apre
sente um cmprc!.2ado daquclla Casa autorizado pua a 
fazer cléscmlwrcar, e conduzir a clla immcdiatamcntc, 
para se proccllor aos exames ordenados, cntrcgantló-so 
Jogo ás partes, a fJUC se reconhecer verdadeira, c cor
tandu-sc a falsa. 

Deus Gu:-~rcle a V. S. -Paço, em <Í do Fevereiro 
de 1833.- Canrlido José de Araujo Vianna.- Sr. Conse
lheiro 1 uiz da A!fandcga desta Curto. 

N. n2.-FAZE~DA.-E:u 4 DE FEYRREIUO DE 1833. 

Sobre o abuso introduzido na cobrança <lo imposto de 5 réis 
em libra de carne verde. 

Canclido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
Jmnal do Tllosouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do om.cio do Ins
pcc to r da Thcsouraria da Província ela Bahia de !1, de 
Janeiro soh n. o 3 relativo ao abuso introduzido na co
brança do imposto de 5 réis em libra de carne verde, 
de aba ter-se~ a titulo de quebras, uma ar r oba em cada 
rez; quando pelo art. G. o elas instrucçõcs, que acompa
nharam a Provisão do 24 do 1\Ia i o ele 1.8301 apen<~s se 
pcrmi tte o abatimento do uma libra em cada arrolJa; c 
a opposição que se oncon tra da par te dos agentes c ne
gociantes de gado, na execução do dito artigo, até com 
ameaças ele fome ao povo, prometlcndo n5o ab:1stceor üc 
gado o mcrc:Jclo publico; o confr.rman1lo-so com a rcs
po~r a fiscal, c vq lo elo Tri IHlll:J I, qní: se observe cu m
pridamcnto o que legalmente se acha determinado a 
respeito desta cobrança~ apczar das abusivas praticas 
em contrario; competindo ;'t Cam:tr<l Municipal provi .. 
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dc,nciar sobre o aln~ tecimcnto de carnes, como é- de suar 
a ttribuiçJo, n::t ronformidallo (lo art. Gü §~ 7. o e 8.0 ela Ld 
du1. 0 dóÜulnbru dt·iS:-!.::1. O llllü participa aoPrcsi
dcn te (la sobrcdi ta l)rovineia para sua intelligencla e 
execução. 

Tllcsou:ro Publico Nacional, rm 4 de Fevereiro de 
it33.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. õ3.-FAZENDA.-El1 4 DE FEVEREIRO D'E 1833'. 

SDbre os vencimentos do Intendente da l\Iarlnha da Bahia e dos 
empregados da Thesouraria da mesma Provlncia. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional , deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Ins
pcctor da Thesouraria ela Provinda da Bahia, ele 2 de 
Janeiro sob n. o 1 a respeito das duvidas úccrca elo ven
cimento de oitocentos mil réis, que perC'ebe o Inten
dente da :Marinha da dita Província, além do soldo, se 
deve ser considerado como ordenado e pago adiantada
mente ou na fórma elo art. !09 da Lei de 4 de Outubro 
de !831, ou finafmente se torna a natureza de soldo; e 
sobre o tempo de que devem correr os ordenados dos 
empregados da, Tlwsouraria, se da da ta elos decretos ele 
S';las nomeaçõ·es, como diz fôra sempre pratica, ou se do 
d ta da posse; e conforme a resposta tisc-al, e voto do 
Tribunal, que quanto ao 1. o obje'Cto, sendo o venci
mento do Intendente da Marinha conservado peto art. 5. 0 

da Lei de H> de Novembro de !83·1, e tendo a natureza 
de ordenado, que lhe deu o Alvará de 7 de Abril de 1770 
§ 8. 0 , deverá ser regulado pelo art. :109 da Lei de r.1 de 
Outubro de 1831, explicado pet·o 2rt. 51 da ele· 15 de 
Novembro, e quanto ao 2. o que não podendo haver a 
antiga pratica de que se lembra o lmrpector a respeito 
de um estabelecimento novo, os empregados da Thesou
raria só deverão receber os seu~ ordenados desde a data 
da posse. O que participa ao Presidente d'a sobredita 
Pn>Vincia para sua intelligencia e execução. 

Thesoura Pnbli'co Nacional; em 4 de FcvcreirOc de: 
!833.- CandidoJosé de Araujo Vianna • 

• ••• • 
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N. oL- FAZENDA.- E~1 4 nE FEv.cnEmo DE 1833. 

Snhre a intelligencia do art. :lOO da Lei de 4. de Outubro do 
!831 explicada pelo art. 5:> da de H> de Novembro do mesmo 
anno, relativamente ao pagamento de ordenado aos empre· 
gados despachados depois da publicação daquella Lei. 

Candido José de Aranjo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Puulico Nacional, deliberou em 
~essão do mesmo Tribunal, em vista do officio do lns
pector da Thesouraria da Província da ll 1hia de 11 tle 
Janeiro sob n. o 5, relativo á intelligencia que se deve 
dar ao art. 100 da Lei de 4 de Outubro uc 1S31, expli
cado pelo art .5:> da de 15 de Novembro do mesmo, sobre 
o pagamento de ordenado depois de vencido am empre
gados despachados depois da publicação daqndla Lei, 
c conforme a resposta fiscal e voto do Tribunal appro
var a deliberação tla Thcsouraria cmquanto ao paga
meu to adianta do dos ordenados uos empregatlos, que 
fossem promovi1los na mesma Província posteriormente 
á puulicação da Lei nesta Côrte, mas antes que ali i che
gasse c fosse publica ; o que não pótle ter lugar a res
peito dos que tivessem o seu provimento nesta Côrtc 
depois ua di la Lei, a quem se deverá pagat· depois tle 
venciJos, ainda que tal provimento fosse anterior á 
•lata da publicação na Provincia. O que p.uticipa ao 
Prc~itlentc Lla sobredita Província para sua intclligencia 
c execução. 

Thcsour'o Publico Nacional, em '1 uc Fevereiro de 
1833.- Candido José de Araujo Yianna. 

N. r.>:.>.- FAZENDA..- Eli 4 DE FEVEREIRO DE 1833. 

ncsapprova a dclibera~ão do Presidente da Bahia de mandar 
cnt1·eg-ar aos Ofliciaes da Secretaria do Governo os omolu· 
mcntos ... em depositos. 

Candido .José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
lmnal do Thesonro Publico Nacional • ueliberou em 
sessão uo mesmo Tribunal, em vista do oficio da cxtincla 
junta da Fazenda da Província ela Bahia de 7 de De
zembro passado sob n. o 4U, em que partícip:1 haver 
mandado entregar aos ofliciaes da Secretaria do Go
Yrrno em CO!lSC(JUCncia do rrue dispõe o Ikc:reto de 7 
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~_tt· Ag-osto ultimo .. O:) tlous terços dos emolumentos, que 
se achavam em tlepo:;;ito, debaixo ele fiança, até obter 
approvação, e conforme a resposta fiscal, e voto do 
Trihunal, que não é digna de Sf>r approvada tal delibe
ração, pois que o necrrto referido., I"JUe deu a esses om
ciaes, de então em diante, os emolumentos Jogacs por 
intt>iro, nada determinoll l respt>ito dos tJue antcrior
ffit'nle se achavam em deposito, no qual ê de necessi
tladn conservnr-sP y até que haja dn •lar-se-lhes uma 
applif'ação leg-almente ordrnad:Jy não podendo V<tler a 
f li vor dl'stt>~ Ofllei:ws n,<~o contemplados com ~ pretrn
ditla t'nlrega o tlivh:ão de emolumentos depositados, o 
que •~xprcssa c positivamente se deterrninára a favor 
dos da St·cretaria de Estado pelo Decreto de 25 de Agost.o 
do <filo armo passado. O qne parlieipa ao Prt~sidenle da 
Proviuri.t da Balda para sua intclligencia •~ execução. 

Thr'iouro Pnhlieo Nacional, •'m 4 de Fevereiro de 
t83:l.- Ctlndülo José de Araujo Vianna . 

... ,.., 

N. ~)6.- FAZEND \..-Eu ~ Dfl: FEVF.B.EII\0 DE t833. 

Sobre a nomt'açio do~ Collt'c·torí's nos districtos de fór:t 
tbs Cittades. 

Candido Jo~é de Arau.io Vianna, ·Presidente do Tri
banat do Thesouro Publico Nacional, detiberoa em 
sessão do mt>smo Tribunal, em vista elo offi.cio do lns
pector da Thesouraria da Província da Bahia de.&. de 
Janeiro sob n. o 2, em que participa as tlitliculdades que 
se tem encontrado na nomeaç:1o dos Co11ectores ·para 
todos os distr-ictos de fóra da Cidade. e conforme a res
posta do Const•lheiro Pro·~urador Fiscal a respeito, e 
voto do Tribunal, qne sem perda de tempo se proceda a. 
nomeação dos Collt'rtores tanto especiaes, como geraes; 
escolhendo é\ Thesoura ria as pessoas, que j olgar ldoneas, 
ainda ~ue não srjam residentes nos districtos; convi
dando para e:-;se lim os concurrentes por meio de edi
taes, se preciso f(jt', fazendo as divisões das Collectorias 
como .m-ais conveniente lhe parecer, assim emquanto 
ao tcrrit-orio, como emqu:mto as Coilecta~~ pro·por,do 
as p·rovidenc ias que rntendef' necessarias, e recommen
daildo aos Collectores geraes toda a actividade na có ... 

tJhClSOil:S LIE 1833. ti 
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brança átrazada; não podendo servir de e;-;cusa á·tlemora 
que tem havido no estabe.Jecimento das Collectorias, G 

que se atlega como motivo tle tão grande falta, por se 
não ter bem entendido o art. 2. o do Regulamento de 1.\ 
de Janeiro do anno passado, que não exige como nece~
f.aria a propos~a das Camaraf' Municipae~ das prs::oa~ 
que devam ~c r- Collectnres. O que participa ao Presi
dente da sohr~dita Pro.vincia para sua inteHigencia e 
exeenção. 

Thesonro Pnblico Nacional, Pm ft de Fevereiro de 
t833,- Can.d'ido Jo~é tle Araujo Viannfl. 

{!;, 

N. 57 .-JUSTIÇA.-'- EM 5 DE FEVEI\Emo DE. 1833. 

Sobre a eleição de Juize!ll de Paz , nos distrietos da Freguezia 
do Engoooo Velho. 

Occorrendo-lbe tluvid·a relativamente á ordem que 
recebeu da eamara M.unicipaltaesta Ciâàde para proceder 
à eleição dos Juizes de Paz nos districtos dessa Frcguezia. 

·como me participou no seu officio d-e 3 do corrente, 
Manda a Regencia em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, á Quem elle foi presentr, responder-lhe que, 
per~encendo á referida Cflfllara Municipal, em virtude 
\.l.as lnstrucções que acompanharam o Decreto de :13 de 
Dezembro do anno proximo passado, marcar o dia para 
as eleiçõe$ dos Juizes de Pa:z dos districtos novamente 
creados, ·o.u a Iterados, ã e lia deve Vm. recorrer e re
presenti\r ácerca de quaesquer duvidas, que tenha_ a se
melhante respeito; e quanto a dizer Vm. que não ha 
tempo para se prevenir ao Povo sobre a boa escolha, 
nem para se fazrr um exacto alistamento, que é infun· 
dada \lUla t.al allegação, já porque énaturalqueVm. 
ajnda tenha o alistaruenlo que serviu nas eleições, que 
tiveram lugar ~m Setembro do anno referido, e que 
este possa servi r agora com poucas alterações, e já 
por.que, estando determinado por Decreto da Assemblea 
:Geral, que as eleições do& Deputados da seguinte Legis
latutra se tlzessem no interva!lo que decorre de Janeiro 
.a. )ulho do corrente anno, Vm. devia ter prompto o 
aiist~lll~•m to dq.: cidad~v". votautc::. , para OJJ[JOl'tuna::-
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HH·ntc ~e scrvu dellc quando at~onte~es~e que o Go
verno fixaqse para as eleições primarias qualquer dia 
do mez. de Janeiro. 

Deus Guanle :1 Vm.-Paço, em 5 de Fcver('.iro de 
JB:l3.-lfanorio Jlenttcto Carneiro Leão.- Sr. Juiz de 
Paz da Frcguczia do Eagcnho Velho. 

N. 58.-JUSTIÇA.- EM. 6 DE FEVEHEHW DE l~3:L 

Mantla fazer cffectiva a respons:lhilid:vlc de um Juiz de Paz 
que conccdDra licença para uma rifa. 

Com o officio induso do Juiz do Crime do BliTTo do 
S. José, datado de 24 do mcz passado, transmitto á V. S. 
a copia Jo requel'itncnto deJacintho lloclt•igues Felippe 
de Mello, e a resposta do Juiz de Paz da Freguczia de 
S. Jo:-;é sobre a faculdade por ellc concedida ao sobre
dito Jacintho para fazer uma rifa, annJx:a á 4. a loteria 
dos emigrados; para t]Ue V. S., na conformidade das 
Leis, f'aça etJecLiva a responsabilidade do rcfcrit.lo Juiz 
de Paz. 

Ocus Guarde a V. S.- Paço, em 6 de Fevereiro de 
183:1.-Honorio Hermeto Carneiro Lelio.- Sr. Antonio 
Augusto .Monteiro de Barros. 

N. 5~. -GUEIU\A.-Ell 6 DE FEVl<:REIIlO DE 1833. 

Determina que não vençam maís gratificação alguma os Almo
xarifes das Fortalezas pramovidos depois da tabella de :!S 
de Março de 1823. 

Tendo presente a sua informação de 28 de Janeiro 
proximo passado em resposta a varios quesitos que lhe 
foram feitos por esta Secretaria de Estado, tenho a de· 
termina r-lhe I]UC não vençam mais gratificação alguma 
os Almoxarifes das Fortalezas, promovidos depois d.a 
Tabella de 28 de Março de 18-~5: e que o mesmo se deva 
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praticar Gomos soldados do i." Gor·po de artilharia de 
posição Francisco Gonçalves e Galdino José Ferreira, 
empregados na Fortaleza de Santa Cruz da B:trra, que
recebem 80 réis diarios. 

Dt~us Guarde a Vm.~Paço, em 6 de Fevereiro de 1833. 
Antero José Ferreira de Brito.- Sr. Jo:'é de Vascon
rellos 1\leueze:; de Drumond. 

N. 60.-MARINHA.- EM 6 DE FEVERUHO DE l83:J. 

DA providencias sobro & facto dé apparecer rtseada com tin•a 
e inutilisada, a advertencia mandada escrever no caderno dos. 
quartos pelo Commatidante da Fragata Imperatriz. 

A 1\egenéia , etn Nome do Imperador , a Quem foi 
presente com o seu ofiicio do t. o do correu te, a r·e
presentação feita petn eommandante da Fr:tgata Im
peratriz sobre o facto de appar·ecer riscada com tinta, 
de modo que não podia ser lida, a adverlen~h mandada 
e:screTer a bem do serviço no caderno dos quartos 
pelo dito Com mandante; .Manda significar a Vm. para 
o fazer eonstar ao me~rno, que a elle cnmpre examinar 
e de-clarar quem foi o aotor do facto criminoso, de 
que se trata, a tlm de se poder·em tomar as providrn
das qne o ca~o exige; outrosim Manda a mesma Re
gcncia que Vm. declare áqueHe Commandante que, 
não podendo ter occorrido a bordo de se-u navio se
melhante escandalo, sem que a discip.Jina c subordi
nação de sua guarnição tenha chegado a um ponto 
de relax~.ção imcompativel . com a regularidade do 
serviço, c Um a que é destinada a força armada, cumpre 
que elle seja mui seTer·o executor do Regimento 
Ptovisiollaf, e que á esta Secretar·ia de Estado d~ ím
mediatunente conta de todos a~1uelles Officiaes ou 
Guardas-.Marinhas que bem não cumprirem com os seu~ 
deveres. Semelhante recommendação ~landa a Regencia 
que Vm. fa-ça aos Gommandantcs de todos os navio3 
armados. 

Deus Guude a Vm.-Paço, em 6 de Fevereiro de 18.J3. 
Joaquirn José ltodt~igues Torres.- Sr. Francisco JHbiatw 
de Castro. , 

~·-
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N. 61.- MAHlNH.\ .-EM 6 DK .~EVEREII\0 DE 183~. 

l\landa sujeitar a exame da Junta medica os Officiaes da Ar
mada (IUe derem parte de doente, na occasião de nomeados 
para embarcar. 

Tendo-se reconhecido por differentcs officios, que 
V m. dirigira ultimamente a esta Secretaria de Estado, 
que varios Olllciars nomeados para emharcar na Cor
veta llertioga, deram parte de doente, depois de rece
berem do Quartel· General a competente nomeação, e 
havt'ndo já outros praticado o mesmo em identicas 
eircumstancias, o que parece provar, que alguns têm 
Jançado mão de semelhante recurso para se esquivarem 
;w serviço nacional; e não con" indo r1ue tão cscan
da loso abuso continue a praticar-se: Manda a Regencia, 
em Nome do lmpcr·ador, declarar-lhe, que todas as 
vrzc~, qne d'ora em diante acontecerem casos iguaes, 
dcYcrá Vm. mandar proceder por uma Junta com
posta do Cirurgião-Mór, e mais dous Cirurgiões da 
Armada, ao exame da molPstia do Otlici<tl, a fim de co
nhecer-se, se é ou não exacta a participação por elle 
tlada; communicando logo a esta Secretaria de Estado 
o resultado de semelhante inspecção. 

Deus Gua rdc a Vm.-Paço, em 6 de Fevereiro de 1833. 
- Joaqnitn José llodr igues Torres.- Sr. Francisco Bi
biauo de Castro. 

-·-
N. 6:::!.-~IAHINHA.-EM 6 DE FEVEBEIRO DE 1833. 

Sohre o assentamento dos rmpregRdos da Marinha na Contadoria 
Grral de Revisão do Thesouro Nacional e pagamento dos res~ 
pectivos vencimentos. 

Tendo transmittido ã Repartição da Faz~nda a relação 
dos empregados da .Marinha em effrctivo serviço, que 
acompanhou o sru ofllcio do t.o do corrente; cumpre-me 
observar-llw~ pelo que respeita á representação do Con
tador da Marinha a hem de continuarem a ser pag-os~ 
t~omo até agora, os respeetivos ordenados, que a Lei 
exige que todos os empregados tenham assentamento 
na Contadoria Geral da Revisão do Thcsouro NacionaL, 
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mas por isso s;c nao entenda que os mesmos devem Sêl' 
pagos immed ia ta mente pela Thesom·aria da Provinda. 

Deus Guar1le a V m.-l'aço, em 6 de Fevereiro de i~3:_L 
-Joaquim José Rodrigues 7'orres. -Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. G3.- ll\IPERIO.-E;u 6 DE FEVÉUEIRo DE !~33. 

Resolve algumas duvidas propostas· por occasiao da elel1.1ào 1k 
Juizes de Paz em execução do Codigo do Processo Criminal. 

Sendo presente ã Regencia o officio de 4. dcsto mcz, 
em que Vm. participa as duvidas, que se Jhe susci
taram, sobre o cumprimento do oflicio da Camara .Mu
nicipal tlcsta cidade, de 29 de Janeiro passado, para 
procedct· no dia 14 do corrente á eleição de quatro 
Juizes de Paz para cada um dos tres districtos, em 
que foi di viditla a sua Freguezia: A mesma Hegcncia, 
pondenndo as razõe&, em qne Vm. fundamenta as suJs 
duvidas, me ordena, em Nome do Imperador, que de
clare a Vm. o seguinte: 

Quanto ao L o artigo do seu officio, em que Vm .• 
combinando a Lei de 1ü de Outubro ele 18!7 com a 
do 1.,) de Outubro de 1828, e com os arts. 9. o e 13 
do Codigo do Processo Cr·iminal, julga que a dita Ca
mara não está autorizada para marcar o dia das eleições 
rle Juizes de Paz, cumpre advertir que o art. 13 do 
Codigo, mandando proccder_logo ás referidas eleições 
nos districtos novamente creados ou alterados, contém 
uma excepção á regra geral. 

Quanto ao prazo diminuto para a publicação das 
listas que Vm. nota no art. 2. o do seu otneio, deve 
s.tber que, estando as eleições transferidas para o dia 17, 
já cabe no tempo a observancia do art. ~. 0 da Lei do 
{.

0 de Outubro de 1828. 
Pelo que pertence ã accumulação de muito serviço~ 

que serve de base á sua 3. a duvida, não deve clla 
obstar, porque em caso de grandes accumulações de 
outros trabalhos, deve preferi r o das eleições. 

Que, finalmente, não póde subsistir a sua duvida, de 
se proceder ou não ás eleições de quatro Juizes de 
Jlaz para o proprio districto em que se achar, porque 
o art. 13 do Codigo é bem claro para se proceder a 
eleição nos districtos novamente crcados ou alterados, 
nada influindo a morada do Juiz de Paz para· não se 
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reputar alterado um districto, pois que na realidade, 
não podendo a mc3ma morada conferir prerogativa. 
ou cxcepção alguma, tambem o direi to adquirido por 
Vm. não póde impedir a execução da Lei, a qual tanto 
vale no novo districto ém que mora, como nos outros 
act.ualrnente sujeitos á sua jurisdicção. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço, em 6 de Fevereiro de t833. 
- Nicoláo Pereú·a de Campos Vergueiro.- Sr. Manoel 
Th~odoro de Araujo Azambuja. 

N. 6\.--FAZENDA.-EM 6 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declarã destituida de fundamento a pretenção dos empregados 
da Thesouraria da Bahia de perceberem vencimentos desde 
que se fizesse a proposta. 

Cand ido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Puulico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do oflicio do Ins
pector ua Thesouraria da Província da B:thia de I~ 
de Janeiro sob n. o 6, que é inteiramente destituída de 
fundamento Jcgal a pretenção dos empregados, cujo re
querimento enviou. de perceberem os vencimentos que 
se marcarem desde que se fizer a proposta do numero 
de empregados, que devem servir na respectiva The
souraria, sendo mal applicada a favor desta pretenção 
as disposições do art. 84 da l.ei de 4 de Outubro de 1831, 
r do art. 92 da de 24 do mesmo mez do anno passado. 
O que participa ao Presidente da Província da Bahia 
para sua intclligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacion[ll, em 6 de Fevereiro de 1833 . 
.,_candido Jose de Araujo Vianna. 

N. Gõ.-FAZENDA .-EM 6 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Manda abonar ao Solicitador da Fazenda a commissão de 5% 
pela cobrança da divida activa atrazada até !83i, competindo 
aos Collectores Gcraes a cobrança da mesma divida do anno 
de 1832 em diante. 

Candi•Jo José dt• Araujo Vianna~ Pre~idente uo ·Tri~ 
Lun.il Jo Th.-::.:ourc P1JLllco ~·hcicnal~ deliLeruu :~m 
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sessão tio Trilmnal, em consequcnr.ia da informa(;,;;o dtl 

Co11st>lheiro lnspedor· tta Thesonr·aria da Província tlo 
Rio de Janeiro, hObrc rcquerinHmto de José FerrPira 
Riheiro, que s.-rvt~ de Solicitador fl8 Fazenda, e con
forme a resposta fiscal e voto do Tribunal, que ao rrfe
rido Sotiril:ldor se abone a commissão de r."/ .. rle tudo 
que se anecadar por· :-;eu intennedio. continuando a 
}H·omnvPr a cobrança da diviJa atr·azada att~ a (~poca 
de 1831 da nwsma maneira que aetualment~~ pratica~ 
resenantlo-se para os Collet:tore.-i Geraes a cobrança 
do que decon·e dt~ t83:! em diante. O que participa ao 
rderido lnsprctor para sua inlt·lligt•ncia t> exPcnção. 

Tlwsouro Publico Nacional, em 6 de Fcverei r o de t8:l:l, 
- Candido Jo.~é dP At'aujo Vianna. 

N. Gô.-FAZENOA .-EM 7 DE FEVEREIRO DE t83:l. 

Sohre os tPrrenos dr marinhas qur a Casa da :\Jiserieonlia da 
Cidade tia Vietoria, Provinda do Espirito Santo, allega prr
teneer-lhe por doat:ão da respf'ctiva Camara 1\lunieipal. 

Candido José de Araujo Viann<~, Presidente do Tri
hunaf do Thesouro Publico Nacional, delibrrou em 
sessã.o do mesmo Tribunal, em vista do officio do Presi
dente da Província uo Espi ri lo Santo~ de 8 de Janeiro 
passado sob n. o .3, informando, como se ordenára em 8 de 
Novembro, sobre uma por·ção de terrenos d~ marinhas, 
:1 cuja arrrmatação se oppôz a Mesa da Casa da Miseri
cor·dia da Cidade da Victoria, allegando pertencer·-lhe 
por doação da respectiva Camara ~ e conforme a resposta 
fiscal, e voto do Tribunal, que effectivamente se afore 
o lt>rreno de que se trata, bem como todos os ou ~ros, 
que indevidamente estejam possuídos pela di ta Cama r a 
.MunicipaJ, sendo preferidos o referido Hospital de 
Misericordia, e os mais que estiverem de posse, no caso 
tle se sujeitarem ao pagamento do fôro que fô1· estabe
lecido para a Fazenda N<~cional. O que participa ao 
referido Presitlente para sua intclligencia e execução. 

Thrsouro Publico NacionaL em 7 de Fevereiro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 



N. G7 .---lL\HI:\H.\ .-EM 7 DE FF.\"F.RF.IRO Dr. 183:l. 

Br"li'rmina que mrnsalmcnte se rcmPtta á esta Secrf•tarh nma 
rf;lnt:ão do estado c movimento das embarcat;ües dt~ guerra. 
naeionars. 

Vm. deverá rrmcttcr no fim de c:1da mrz :í esta 
Srcrrtaria tlc Estado~ para ser publicada no Dirzrio do 
Gorerno, uma rela~ão as<.;im das nos~as embarcaçõc~ 
arm;ulas, com declaração das commissõts, em que estão 
empregadas, como das desarmadas, das que estão 
promptas para armar; e finalmt~nte das que necessitam 
de fabrico, e das qne se estão e1Tectivamentc fabri
cando. 

Deus Gu:-~rdc :1 Vm.-Paço, rm 7 de Fevf•rciro 1lc -1833 
- Jonqnim .Josrf Rodrigues TarreR .-Sr. F-f;mcisco lli
f) ia IHJ ile C:l.'-tro. 

N. ü8.- .JliSTHJA .-Eu H nE Fr.vr.nr<:mo DE ts;;;l. 

Pda $l'l'Yf·ntia (}(• lw:~ar intcrin:mwnt.> va1ro n.'io sf' ·nmN· 
ordenado. 

lllm. c Exm. Sr.- Sobre o requerimento de João 
Pinto Ribeiro de Seixas, que acompanl1ou o officio de 
V. Ex. do 8 do mez passado, em que pedia o pagamento 
da quinta parte do ordenado do lugar de Ouvidor dessa 
Comarca do tempo que o serviu interinamente; tenho 
de communicJr a V. Ex. de ordem da Rcgcncia em nome 
<lo Imperador o Senhor D. Pedro H, que o supplicante 
não tem direito á percepção de semelhante ordenado .. 
tanto porque o exerceu na qualidade de Juiz ordinario 
que não percebe vencimento algum, como porque de 
serventia de lugar interinamente vago não se vence or
denado, como é disposto no :Jecreto de 27 de Março 
de 1.802. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio do Janeiro. 
rm 8 de Fevereiro de !833.- Honorio Ilermeto Carneiro 
Leàfl.- Sr. PrrsiuentP 11:1 Província do E~pirito Santo . 

•••• v 
lH~ClSÕii:S Dll 1il33. 7 
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N. ô!>.-FAZENDA.- EM 9 DE FEYEHEIRO DE 1833. 

Manda que os Desembargadores c outros empregados do .Mini~
terio da Ju:-;ti•~a sejam p:tgos pelas Thcsourarias das Provincias 
em que se acharem servindo. 

Candido Josú de Araujo Vianna, Presidcn te do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tl'ibunal, c em consequencia do Aviso da Se
cretaria de Estado dos Negocias lla Justi<:a do Lo llo 
corrente, que os Descmhargadores, c quaesqucr outros 
empregados, pertcnccn tr·s úquclle 1\finisterio, do L o de 
Janeiro deslc anno em tliantc, sejam pagos de seus res
pectivos vencimentos pelas Thesourarias das ProYincias, 
onde se acharem ctfocti v a mente servindo, c quanto aos 
onlen:.dos vencidos até o lirn do anno passado se obser
vem as ordens a tal respeito expedidas. O que participa 
ao lnsprcto1· da Thesouraria da Província de .... para 
sua in telligcnci3 c cxccuçiin. 

Thesouro Publico Nacion~l~ em 9 de Fevereiro (}C 
!833.- Canúido José de Araujo rtamw. 

N. 70.- FAZENDA.- EM !2 DE FEVER~IRO DE !833. 

Solm~ o provimento de empregos de Fazenda, cuja nomca~ãn 
cumpett~ aos Inspcctores das Thesourarias das Províncias. 

Cawliuo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri-
1mnal do Tbesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Ins~· 
pt:'ctor da Thcsouraria d:-1 Província da Bahia de 30 de 
Janeiro sob n. o t2, em que pede Psclarecimen tos a res
peito do provimento dos Otlicios de Fazenda, c conforme 
a resposta fiscal, e voto uo Trilmnal, declarar, que pelas 
disposições dos arts. 74 e 7rJ da Lei de 4 de Outubro de 
!831 sómcnte se póde sustentar para a Secretaria da~ 
Thesourarias das Províncias a ~ttribuição de expedir Of 
Ti tu los, ou Diplomas dos empregados de Fazenda, sen 
que, por haver nelfa tal attrilmição se conclua pertencer 
ás Thesourarias a nomeação c provimento daquelles 
f'mpregados ~ sendo aliús hem claro, á vista das expressas 
disposições do art. 12 § 7. 0 art. 60, que ás Thesourarias 
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ou aos Inspcdore~ deltas, apenas co·mpcte a nomeação 
dos empreg-:HJos da Ser,rehria e Contadoria de que 
nestes artigos sr trata. O que participa ao Presidente da 
Provincia da Bahia para sna intelligencia c execução. 

Tliesouro Puhl i co Naciona I, nrn !'~ de Fcrererro tle 
1833.- Cawlido JowJ tlc Araujo Viaww. 

N. 71.- FAZE~D.\.- E.u 12 DE FEVIrnEmo DE 18:33. 

l\Ian(la proceder ao pag-anH'nto das díYitlas inseriptas no Grande 
Livro até a quantia de ·l<Jtl 1~000 c-xclusivc. 

Ficando revogada a Portaria de 27 de Novembro pas
sado, proceda-se no The:'ouro Puhlieo Naciorul ao pag·a
mento das dividas in~cri ptas no Grande Livro até a 
quantia de 4,00,)000 exclnsi v e, rescrvau1 a emissão das 
:~polices para indemniz·tç.·io das somm:ts que se despcn
derem, e das que anteriormente se tem despendido, 
dependendo comtutlo os referidos pagamentos de des
pachos do Tribunal. 

Rio de Janeiro, em 1'2 de Fevereiro de 18:33. -Can
tlido José de Araujo Vianna. 

N. 72.- JUSTIÇA.- Ell lz DE FEVEREIRO DE 1833. 

l1 rovidcncía sobre os africanos c a morda de cobre falsa, de que 
se fez apprchcnsão na Província. de Pernambuco. 

Illm. c Exm. Sr.- Acabo de receber o officio de 
V. Ex. datado de 23 do mcz antecedente, dando parte 
da apprehensão que se tem feito de africanos novamente 
introduzido~ nessa Província, bem como de trinta 
contos de réis em moeda de cobre cunhada nos Estallos
Unidos da America, d:1 qual rcmetteu quatro para 
amostra; c tendo levado ao conheeimento tla Hngnncia o 
sobredito officio, fieotl clla inteirad1 do seu eunl(~údo., (: 
manda em Nome du Imperador o Serdwr D. Pedro Il. 
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responder a V. Ex. , qudn to ao~ escravo~, que não l-iC 

tendo podido ainda contractar com as :lutol'idadcs afri
canas, conforme determina o art. 2. o da Lei de 7 de No
vembro de 1831, para darem asylo aos que forem reex
portados daqui em conformidade do disposto nclla, 
V. Ex. deve fazer reenviar os que forem apprehendidos 
para os portos d'onde tiverem vindo, ou para o lugar 
ti' Afriea que for mais commodo: e respeito á moeda de 
cobre, que toda aquclla, que fôr tomada como falsa e 
assim reconhecida, não póde ser convertida em favor 
dos :tpprehensores~ nem de pessl)a alguma~ visto que tal 
moeda não deve ser admiltida ra circulação, antes de
verá ser inutilisada, e guardada na Thcsouraria dessa 
Província. 

Dgus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em :12 de Fevereiro ue 1833. - llonorio Jlerrneto Car-
1te-iro Leão.- Sr. Presidente d:t ProviHcia de Pernam
buco. 

N. 73.- MARINHA.- E.u 12 DE FErEnEmo nE Hn:J . 

. Manda abonar ao~. o Pagador HcnrifJUC José do Carmo Neto, d'ora 
em diante, além do seu ordenado, nma gratifica~ão annual de 
!&:00$000. 

A Rcgencia, em Nome do Imperador, conformando-se 
com a informação por Vm. dada em officio de 28 uo mez 
passado sobre o requerimento do 2. o Pa-gador Henrique 
José do Carmo Neto, que ora serve interinamente ue 
Thesoureiro Geral, e L o Pagador da .Marinha, Ha por 
bem que ao mesmo se abone d'ora em diante, além do 
seu ordenado de .iOOSOOO, como 2. 0 Pagador, uma grali-
1icação annual ele quatrocentos mil réis em attenção á 
~rande responsabilidade, que sobre cllc pesa por aquclla 
1ncu~:nbencia. O que participo a Vm. para sua intelli
gcncla c execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 12 de Fevereiro de 
1~33.:- Joaquim Josi Jludrigucs Torres.- Sr. Joüo Josó 
Dns L1nurgo, · 
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N. 71.- GUERRA.- E:u ~~ DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declara que os individuos militares não podem ser compellidos 
á serviços que não lhes competem. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre o conteútlo do otricio n. 0 7, 
em que V. Ex., poe occasião de ter mandado considerar 
dou::; Sargentos em diligencia, os quacs por adtaques 
se têm evadi elo ao serviço de que V. Ex. os incumbira, 
e correspondencia que sohre este assumpto se passou 
entre V. Ex. c o Tenente-Coronel Commandante do 2. o 

corpo de artilh:1ria de posição de t.• linha: tenho a 
responder a V. Ex. que, rigorosamt'nte faltando, não 
podem 03 indivíduos militares ser con-.trangidos a ser
viços que lhes não competem: e, ainda que a e!tes se 
tenham de facto sujeitado, procede isso mais ele bom 
a.cc6rdo entre as autoridades que de direito tenham de 
cumprir: não se podendo h.l accôrdo chamar abuso, 
apezar de que não possam ser constrangidos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em l2 de Fevereiro uc ts:;:L- Antero José Jlerrtira de 
Brito.- Sr. Presidente da Proviucia Jij Santa e:.~.ttw· 
rina. · 

N. 73.-JUSTlÇA.-E~I 13 DE FEVEREIHO DE 18:J:J. 

D~dara que o Juiz de Paz prouuucLulo nao pólle continuar a 
QXCfCCl' jurislliCÇ<lú. 

Fique Vm. na intclligencia de que á Camara 1\luni
cipal ucsla cidade se expede na uata deste ordem para 
faze I' passar a quem competir o exercício de Juiz de Paz 
dessa frcguezia, visto achar-se Vm. pronunciado no 
Juizo da Ouvidor ia da comarca por e rime de respon
sabilidade, como consta do officio do Ouvidor da co
marca de li do corrente, e não poder em consequencia 
continuar a exercer jurisdicção. 

Deus Guanle a Vm.- Paço., em J3 de Fevereiro 
de 18:~3.- Jlonorio llermeto Carneiro Leào.- Sr. Juiz. 
ue Paz da freguezia de S. José. 
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N. 76.- JUSTlÇA .-EM. 14 HE FE\'EHEIRO DE 1833. 

Manda organizar um corpo de Guutlas Nacionaes na fregurzi~ 

tle S. Gu1H;alo. 

Sendo mais convenicntP ao serviço puhlieo,, c á com· 
modidade dos hahitallli'S da freguezia de S. Gonçalo 
que os cidadãos alistados para o serviço das Guardas 
Nacionaes formem um corpo separado do da Villa Real 
da Praia Gt·an1l1·, a ltegenda, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro Il ~ trrn resolvido que na referida 
freguezia ~e forme um corpo ~eparado composto llc 
quatro companhias~ e que das mai . .; fregurzias perten
centes ao município se forme outro; para o que l\lanJa 
pela Secr·etaria de Estado dos Neg-oeios Ja Justiça que a 
comar·ca respectiva faça nova Jivisão Sl'm altend(•r á 
que d'antes havia feito para aquella frl'guezia, a tim de 
proceder-se tambem a nova eleição dos OOiciacs que 
devem servir no indicado corpo promovendo igual
mente a eleição dos Olficiaes do E"tado Maior do da 
Pnia Gr·ande, á tlmdcullimar-se de todo a organização 
das mesmas guardas, como mui Lo exige o serviço pu
blico. 

Palacio do lHo tle Janeiro~ em li de Fevereiro de 1833. 
- Ilot.lorio llcnneto Carneiro Leão. 

N. 77.- IMPElUO.- EM 14 DE FEVEHEH\0 DE 1833. 

Declara que os cidadãos nomeatlos Fiscaes das Camaras l\lunicipaes 
podem srr compellidos a exorcrr este cargo mediante as multas 
do art. 86 da Lei do L o de Outubro de !828. 

Sendo presente á Rog-encia o officio da Camara Muni
cipal da Villa de S. João do Príncipe, na data de 28 do 
mez passado, em que, dando as raziJes por que julga 
inaltendiveis os motivos em que se funda Americo de 
Oliveira Arrwla para não aceitar o cargo de Fiscal da 
freguezia de S. João .Marcos, pede se lhe indiquem os 
meios de que (leve lançar mão em casos identicos, visto 
lhe não r~·st 1r recurso algum para compPllir a ser ohr
dedlla: ~LmJa a mesma Hcgencia em Nome Llo Impc~ 
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r:~,Jor pela Secretaria de E;;tatlo dos Ncgocios do lmperio 
responder á mencion;uJa Camara, que, sendo certo que 
os ddadãos podem ser constrangidos a aceitar o cargo 
de Fiscal, como ~e dPduz do que está disposto no art. 83 
da Lei do l. o de Ouluhro de !828, parece que este 
constrang-imento, a re;;pl'ilo tios que não apresentarem 
a t tendi v eis razõ,•s Je e..;cusa, se púde v e ri fiea r por meio 
das multas na conformidade do ar-t. ':W da dita Lei. 

Pal<tcio do Hio deJ tnf'iro, em H de Fevereiro de f833. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vcrguciro. 

N. 78.- UIPERIO.- E.u 1~ DF. FEYEREIHO DE 1833. 

Dt>dara qur á extemporanca. opposi(_:[io de um cidadão devem 
prcYalccer o conceito legal d:l Mt•sa das elri~ücs c a maioria. 

Illm. c Exm. Sr.- A Heg-cncia em Nome do Impe
rador, e em resposta á La parte do ollicio de V. Ex. na 
uata de 31 de Outubro do anuo pa~sado, tJUe diz respeito 
á representação de Heliotlorio Branfonl Cartloso, contra 
a eleição para Vereadores e Juiz de Paz, á que no dia 7 
Je Setembro uI ti mo se procedeu na Vi lia Constitucional 
da Estancia : :Mauda significar a V. Ex. que é digno de 
toda a consiJeraç:'io o que, em opposiçào áquella repre
sentação, consta do oflkio, que V. Ex. remetteu .. do Juiz 
dt~ Paz da referida \·ifla, que [(JÍ Presidente da Mesa paro
chiai, a fim tle se haverem por 1irmes c vai iosas as elei
ções feita~, e já postas em exceuç5o, apezar de pequenos 
defeitos que as não atacam na e~sencia: parecendo que á 
uma particular opposição ex l emporanea de um cidadão 
deve prevalecer o conceito legal da respectiva .Mesa~ e o 
a:'st•nto da maior parte. E pelo que pertence á 2. 3 parte 
do dito ollido, relativa á duvida occorritla áccrca t.lo 
tempo p1·oprio par a procet.lcr ás eleições das Camaras 
1\lunicipacs e Juizes de Paz: .lb por bem a mesma He
gcncia declarar a V. Ex. que já houve definitiya 
dedsão, que faz cessar taes duvidas. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Hio de Janeiro, 
Pm ~~ de Fevereiro de :1.833.-Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro .-Sr. Joaquim Marcellino de Brito. 
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N. 79.-l\IARINHA.- E~I 14 DE FE'i'ERF.InO DE 183:1. 

Sobre Conselhos de Guerra aos prPsos do corp~ da marinha, não 
cabendo nomear um Capitão ptua Aul!itor. 

A Regencia, em Nome do Imperador, à vista do que 
Vm. expozera em seu officio ue tI do corrente, á cerca 
do grande numero de presos do corpo do seu Commando 
que ex istcm para scn tenciar., pedindo portanto ser 
autorizado a nomear um Capitão, que exerça as func
ções de Auditor em aqnelles Conselhos de crimes mili
tares não complicados, e cujas penas se acham marcadas 
nos Rc~gulamen tos, como se pratica no Exercito, par a 
deste modo ultimarem-se os processos de taes presos, 
como exigem o bem do serviço, e a humanidade; Manda 
significar-lhe, que não podendo verificar-se semelhante 
autorização, por se lhe oppôr a Resolução de Consulta· 
de 29 de Março de 183!, se tem recommendado ao Des
embargador Auditor Geral da Marinha a maior urgencia 
nos referidos proces.::os, pela maneira, que Vm. verá 
do A dso, que ora se lhe expede. 

Deus r.uarde a Vm.- Paço, em ti de Fevereiro de 
4833.- Joaquim José Rodrigues 1'orres.- Sr . .lu:-.t'~ Maria 
da Silva DiLancourt. 

N. 80.- FAZENDA.- E}Il4 DE FEYEREJnO DE 1833. 

Manda processar o Thcsoureiro da Alfandega de Porto Alegre 
pelo roubo da mesma Alfandega, e declara dependente desse 
processo a questão da restitui~ão de quantias depositadas por 
caução de direitos, comprchendidas no referido roubo. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bnnal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
scs~ão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidente da Província do Rio Grande do Sul de 18 de 
Dezembro passado sob n.o 80, que acompanhou o tras
lado da devassa a que se procedeu pelo arrombamento 
e roul1o da Alfandcga de Porto Alegre; c participa as 
duvidas que occorrcram entre a extincta Junta da Fa
zcmla c o Conselho do Governo sobre o procedimento 
que cnmpria ter rom o rrsprctiro Thesoureiro, e as 
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questões que se apresentam a respeito do direi to que 
tenham ou não os negociantes á restituição ue quantias 
depositadas para direitos de fazendas despachadas alé 
aprPscntaçõcs de guias, que, devendo ter cessado as du
vidas com o Conselho do Go\rerno pela cxtincção da 
Juuta, c organização da Thesouraria, cumpre que pela 
dita Thcsouraria se promova com toda a aetividadc e 
diligcncia o cxacto cumprimento da Lei, para fazer-se 
Mfectiva a responsaLilidade do referido Thcsoureiro, e 
de quem mais a tivc1·, c evitar-se, quanto fôr 11ossiveJ, 
o prcjuizo Lla Fazcn1a Nacional: c flUC a respeito llas 
quanti:1s depositadas,{\ decisão das dnvillas depende do 
resultado que tiverem os processos contra o Thesou-

- reiro c mais cmp1·egados; pois se algum fôr julgatlo 
ciiectivamcntc responsavel, e obrigado á satisfação das 
quantias furtadas, ncllas so incluirão as do deposito; 
mas considerado o furto ~omo caso fortuito, c não im
putavcl aos cmpreg~ulos, nem apparcccnllo os crimi
nosos, nem se achando por qualquer outro meio o furto, 
então· os neg0cianlcs terão a mesma sorte da Fazcnt.la 
Nacional, de flcarem com o prejuízo. O fJUO participa 
ao referido Presidente para sua in tclligcncia c execnç:Io, 
declarando ao mesmo tempo que não tem lugar a obser
vação quo faz quanto ú divcrgencia das datas tl:.ls guias 
da Alfandega á da sabida das embarc.1çõcs. 

Thesouro Publico Nacional, em t1 do Fercreiro 
uc 1833.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 81.- MAIHNHA.- CoN8ULTA Do CoNsEuiO SuPnE)IO 
l\hLITAH DE H) DE FEVEREIRO DE 1833. 

Svhrc o ab;mo de fardamento ás praças que tiverem mais de 
seis mczcs de serviço. 

SE~non. -l\la nda Vossa l\Iagcstatlc Imperial em Por
taria da Secretaria de Estado dos Ncg-ocios da Marinha, 
de 22 do conente mez, que o Conselho Supremo 
Militar consulto com effeito o que parecer solH·c o 
olJjccto, de que trata a representação junta do Co
ronel Commandantc do Corpo da Artilharia da Marinha, 
na qual pede se _ll_10 declare a maneira, por que JH:lo 
Conselho (!e admuJtstr;lçfío ::;c deve fazer a di~lrilmi1;;Iu 

J.II.::Cl:iÕt:S DI~ 1833. t) 
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da~ aprças de far~Jamrnto daquclJas praça~, que trndo 
vrnciclo no scrvi~o mais da metade do trmpo de seis 
1nezes marcado para o recebimento dos respectivos 
scrmestrcs, quando venham antes de completar o tempo, 
a terem demissão do l'erviço, a fim de não serem pre
judicadas nem as referidas praças, nem a Caixa da 
Administração. 

O Decreto de 29 de Março de 1810 fletcrmina 
expressamente ao sobredito respeito o seguinte: 

o: As praças que sahirem do regimento, c que não 
tiverem vencido os generos de fardamento, uu far
dctas, set ão obrigadas a deixai-os, ou a sua impor
tanda na Caixa do Conselho da Administração, ainda 
que tenham vencido a maior parte do tempo, não se re
]mlando como divida de fardamento os dias vencidos.' 

Esta é a disposição da Lei, quanto ás praças 
dcmittidas do serviço; c em consequcncia, parece 
ao Conselho que todas as praças, que forem demittidas 
do serviço, tendo completo o vencimento do gcnero 
de fardamento~ ou fardeta, devem ser pagas de tacs 
vencimen los, pela Caixa do Conselho de Administração, 
ou em gencros manufacturados , ou a dinheiro, fa .. 
zendo-sc-lhe a conta dia por dia ã razão do 23 réi!', 
c áquellas que não tiverem o vencimento completo, 
nada têm a receber da mesma Caixa, seja qual f~r o 
tempo, que tenham vencido, por não se reputarem 
como divida. de fardamento, os dias vencidos, segundo 
a letra do referido Decreto. Este parecer, porém, 
não contempla as praças, que forem reformadas, ou 
passarem a outros serviços, a respeito das quaes o 
mencionado Deereto determina, o que deve prati .. 
car-se. -Rio do Janeiro, 28 de Janeiro de 1833.
Telles.- Almeida.- de La mar e. 

Foram votos os vogaes Luiz da Cunha Moreira e 
Antonio Manoel da Silveira Sampaio. 

A Regencia em Nome do Imperador .-Como parece. 
Paço, 15 de Fevereiro de 1833 • 

• ,1\ANCISCO DE LIMA E SILvA. 

JosÉ DA CosTA CARVALHO. 
Jolo BnAULIO MuNIZ. 

Joaquim José Rodrigues Torres • 

.... 
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N. 82.- JUSTIÇA.- Eu Ui DE FEVEREIRO DE 1833. 

Manda que os Officiaes de Ju·stiça da extincta Villa do Paty do 
Alferes continuem a servir na de Vassouras. 

Em deferimento ao requerimento incluso de João 
Corrêa de Figueiredo, l\lantla a Reg-encia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11, pela St•cr·etaria 
de Estado dos Negocios da Justiça, dedarar á Gamat'a 
Municipal da Villa de Vassouras, para sua intelligencia, 
que os Officiaes de Justiça da extincta Villa d() Paty 
do Alferes, devem continuar a servir na dita de 
Vassouras sem depcndencia de novos títulos, visto que
nada mais se fez pelo Decreto de 15do mez ante-cedente,. 
senão mudar a Capital dalli para a sobredita povoação. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H1 de Fev~reiro. de 
1833.- H onorio Ilermeto Carneiro Leão. 

N. 83.- JUSTIÇA. -Eu ~~ DE FEVEREIRO DE 1833. 

Ortlena que sejam transferidos para a C.1.dêa da Ilha de Santa 
Barbara os presos existentes nas prisões da Ilha das Cobras; 
c crêa uma enfermaria na do Aljube. 

Achando-se a cadêa da Ilha de Santa Barbara prompta 
para receber presos, Ordena a Regcncia, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro H, que V. S. faça 
passar para ella os presos que existam nas prisões 
da Ilha das Cobras, nomeando um guarda, ou fiel de 
f.arcerei ro de reconhecida capacidade para as daquella 
outra Ilha, ao qu:tl deverá assignar uma gr:1tificação 
proporcionatla, dando todas as providencias, que forem 
convenientes, para 8egurança e melhor commodo dos 
mesmos presos. Desoccupadas portanto por este meio 
as prisões da referida Ilha das Cobras, deverão estas 
ser postas á disposição do Ministro da Marinha, que 
as tem exigido. Ordena outrosim a Regencia, que 
V. S. faça preparat· na Cadêa do Alj uhe uma enfer
maria nas salas, que para esse fim tem a nccessaria 
capacidade, como V. S. verbalmente me informou. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em l:i de Fevereiro 
t1e 1833.-llonorio llcrmeto Carneiro Ledo.- Sr. Visconde 
de Goyanua. ... 
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N. 81:.- FAZE~-DA.- E:u 1G DE FEVEnEmo DE lB33._ 

l\Ianda exigir nos despachos de cobre em lamina, a dcclaraçfo 
de seu destino. 

Fique V. S. na intclligencia de extgu· das pessoas 
que nessa Alfandcga despacharem cobre em laminas 
a declaração do destino, que lhe hajam de dai', cspcd
üc:mdo o nome c moradia das pessoas a quem fôr vcn
tlüla, ou a cujo cargo deva estar fóra da A\fandega. 
outrosim reeommenda, que ponha toda a vigilancia 
para que não desembarque moeda de cobre. srm que 
se apresente a bordo os officiaes da Casa da Moeda, 
{fUC a devem acompanhar, conforme as ordens expc
Jidas n tal respeito. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em H5 <le Ff~vereiro de 
1833.-Lawlido José de Araujo Viamw.- Sr. Conselheiro 
J ui L da Alfandeg1 desta Côrtc. 

N. 8ti.- FAZENDA.- El\1 1~ m: FEVEla.mo DE 183:1. 

Providcueia sobre o exame da moeda de cobre importada, seu 
deposito c entrega na Casa da Moeda desta Côrtc. 

Tendo-se reconhecido o inconveniente de se fazer 
desembarcar particularmente as partidas de coJn·c que 
tl'azem as cmblrcações, tanto por não ser ;;:ullicientc 
o numero de cmpreg<~dos da Casa da Mo( da para cslas 
pareiaes conducçõcs, como porque tem succcdido não 
se encontrar o proprietario, e deixar por isso de 
eífectuar-se o descmllarque, fique V. S. na inlelli
gencia de que Jogo que chegue alguma embarcação, 
que conduza cobre, o p:ulicipará immcdiatamcntc ao 
I)rovedor interino da Casa da l\loeda, para qu~ auto~ 
.rize empregados daquclla casa a irem a bordo, aprc" 
scntando·se a V. S., como tem sido prf'tica, e con, 
duzam toda a por~ão de mocch que se achar a bordo, 
que será arompanlwda pelo mestre cb emlxtrcação, ou 
seu immctliato; fazendo-se a entrada na Casa da Moeda 
rom as de c b rações das pessoas a quem pertence a 
dita nwcd;:) pt'samlo"se t'lll vista tlo mestre ou ~cu 
commi~siouado,) c dallLlu· se-lhe documento para en· 
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ll't'ga:· a cada um tlos proprictario;; tla moeda, ú vista 
da qual !ltc será entregue depois de C\aminada. Outm
si m tL~ novo rccomnwwlo a V. S. toda a vigil:wcia 
c cautela , para qu0 não se desem!Jarqnc mocLla al
guma scuão pela maneira aeima ordciJada. 

lk11s Gnardl~ a V. S.- Paço, em lU tlc Fevereiro de 
ts:tr- Candill; Jasé t!e Ara!ljo Vianwt.- Sr. Con:;clliciro 
Juiz da Alfamlega J;;sta Côrtc. 

N. Sti. -lMPEl\10. - E11 lU DE FEVEHEIIW DE 18:33. 

Deelar;t qUt: tlcvcm ser aeeitas pela Mesa eleitoral da freguezL1. 
de Santa Hib, :ts el:\lulas dos l\Itmicip~lcs l\~mtaucntcs resi· 
dentes na fortaleza da lllta das CiJbras. 

Tendo representado os Guardas Municipacs PeJ·ma
ncn tes rcshlcn tns na ilha das Cobras, que a .Mesa e lei .. 
toral da freguezia tle Santa Hita os excluíra de votar 
na eleição para Juizl's de Paz do seu districto, com o 
unico fundamento dt) residirem dentro da f'ortah·za, 
onde os Sacr:nneuto:; são administrados, não pelo Pa· 
rocho claquclla freguezia, mas pelo da C:tpella Imperial, 
prejudicando com este pretexto notoriamente fantas
tico o dit·eilo dos sup11licantes, garantido no Cotligo 
Criminal, art. 100: a Hegencia, em Nome do Imperador, 
1\l::lnda pela Secretaria de EstaLlo dos Ncgocios do Im
per i o declarar á di ta Mesa : 

1. 0 Quo nas presentes cleiçõos não se trata de saber 
a 11 uc frcguczia pertence qualquer morada, mas dentro 
de que districto está comprellenditla segundo a divisão 
feita pela Camara Municipal, na conformiuado do art. 2. o 

do Cudigo do Processo ; 
2. 0 Que a Capella Imperial nunca foi considerada 

como districto, c por isso Jcsde 1821 foi assenta do que 
os freguezes dclla voUt-;scm no . ., districtos Lia sua rcsi
c.knria, como aelualmcnlc se esUt praticando em todas 
,ts Asscmhléas Parudliacs; c tal vez nessa mesma a rcs. 
pcilo de outros frc~ uczcs da referida C~llH.:lla, não de· 
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vendo h a rer exccpção a respeito dos suppli··antcs, a 
qual mereceria a qualiticação do citado art. 100. 

O que assim communico á sobredita Mesa para sua in
telligencia e execução. 

Palado do Rio tle Janeiro, em 19 de Fevcnüro de 1833. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vergtteiro. 

N. 87.- niPERIO.- EM ~o DE FEvEnEmo nE i83'J. 

Sobre o monopolio de uma C'tmara na administração da renda 
da aguardente e licôres, c licenças para vendas. 

Tendo 1\lanoel da Silva Santos representado que a 
Camara ~lunicipal da Villa de S. Salvador dos Campos, 
continuava por meio de administração o mesmo mono
polio da aguardente e lic6rcs, que lhe fôra prohibido 
fazer por arrematação, mo~ trantlo por documcn tos, que 
havendo a mesma C1mara nomeado um Administrador, 
o incumbi r a de servir-se das condições de arrematante, 
o que elle com eífcito pr·aticára, conceth•ndo licença a 
João Chroston, para vender em um grande districto; e 
que scudo unica a di ta licença con~titue por isso o mo
uopolio: .1\landa a He.:.rcncia, em Nome do Imperador, 
})ela Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, de
clarar ã referida Camara que, supposto não ser este 
procedimento contrario á letra das Portarias de 29 de 
Maio e i~ de DezemLro de :1.832, que só consideraram o 
abuso das arrematações, não contemplando o que po
deria haver nas administrações; é todavia opposlo ao 
espírito das mesmas Portarias, ont.le claramente se re
prova o monopolio: e que a Jicença para abrir venda 
não deve excluir outra qualquer, que se queira abrir; 
devendo a avença paga pelo vendeiro, ser orçada na 
razão da quantidade da aguardente, que se presumir 
vender durante o tempo da mesma licença: e outrosim 
man~la advei'Lir-lhe que o prazo destas licenças, bem 
como de quai11Uer contracto, que a Camara haja de fazer 
sobre suas rent.las, deve ser acGommodado ao anno finan
ceiro municipal, que começ:1 ao 1. o de Outubro, e finda 
no ultimo de Setembro. 

Pala do do l\.it) d~ Janeiro, em 20 de Fevereiro de 1833. 
- Nir.:olâJ Pureint de Campo:; Vergtteiro. 
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N. 88.- JUSTIÇA. -EM 20 DE FEYRREinO DE 1833. 

Declara que o art. L o do Decreto de t3 de Outubro de !832 re
fere-se ao de 29 de Dezembro de 1831, c não de 29 de Outubro, 
como foi mencionado na Resolução da Asscmbléa Geral. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo algumas autoridades soli
citado o exemplar do Decreto de 29 de Outubro de 1831 
a que se rrfere o art. 1.0 do de 13 de Outubro do anno 
passado. Manda a Ucgcncia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Declarar a V. Ex. que o citado 
artigo deveria referir-se ao datado de 29 de Dezembro 
de 1831, que estabeleceu o uniforme das Guardas .Mu
nicipaes Permanentes, e não ao daquella data, como 
por equivoco se mencionou na rcdacção da Resolução 
da Assembléa Geral, e cumpre por isso que V. Ex. faça 
nessa Provincia as declarações que a tal respeito julgar 
con vonien tcs. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palado do Rio de Janeiro, 
em 20 de Fevereiro de 1833.- Honorio Hermeto Car
neiro Leão.- Sr. Presidente da Província de .•• 

N. 89. -JUSTIÇA. -EM 21 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito da organização das Guardas Nacionaes 
de Paraty, da eleição e reconhecimento dos Officiaes, e das 
sociedades secretas. 

Sobre os quatro quesitos constantes do officio que 
Vm. me dirigiu em 12 do mez passado, Manda aRe
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
responder-lhe quanto ao Le, que tendo-se podido orga
nizar nesse município quatro companhias de Guardas 
Nacionaes, é claro que eJlas formam um batalhão, na 
conformidade da Lei da sua creação, o qual deve ser 
commandado por um Tenente Coronel c por isso se 
deYe proceder á sua eleição, que se por ventura recahir 
no actual Major João Francisco Pacheco Bastos, se pro
cederá então á eleição ele outro para exercer o posto de 
Major, que só nesse caso dcverã ficar vago: respeito 
ao 2. o, que o referido Pacheco Bastos, que é tambcm V o-
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rcador da Camara Municipal dessa Vil-la, pú(lc occupar, 
querendo, ambos os cargos, mas no caso de escolher um, 
e que este seja o de Vereador, proccdcr-se-ha a nova 
eleição p:~ra o posto, em que se acha, ou [)ara o que vier 
a ter, praticando-se assim com José Frauci3co Pereira 
da Cruz c Pl·dro José dos Santos Dias, c passando todos 
para a lista da reserva da dita Guarda quando prefiram 
os empregos civis, como 1h~a dito: relativamente ao 3. 0

, 

que excedendo o districto a duas lcguas, não tem luQ':lr 
a rçunião do batalhão para o reconhccimcnto do Chcft>, 
para o que Vm. convocará os Commantlantcs das com
panhias c o fará perante cllcs, dando juramento c orde
nando aos ditos Command:mtcs cbs companhias quo o 
communiqucm aos seus subonlinados : c pelo fJUC diz 
respeito ao .Í. 0 o ultimo, que trata tbs sociod:Hlcs se
cretas, que determinando o ar·t. 283 do Codigo Criminal 
que a communicação feita por tacs sociedades ao Juiz 
de Paz do districto tenha lugar no espaço de H> dias, 
depois da primeira reunião, c que seja assignada pelos 
declarantes com o protesto de que se não oppõc á ordem 
social c designação dos lugares c tempo das reuniões c 
os nomes dos que dirigirem o governo da socic!latlP, 
é claro que os ditos H5 (lias 5C Ido Llo contar tlo tla 
installação, que é 3. primeira reunião, c quo variando o 
dia para ellas designado deve fazer-se uma participa~ão 
a semelhante respeito. 

Deus Guanle a Vm.-Palacio do Rio do J:meiro, em 21 
de Fevereiro de 18:33.- Jlonorio Jlenneto CarneiJ·o Lello. 
-Sr. Juiz de Paz de Paraty. 

N. 90.- JUSTIÇA. -E li 21 DE FEVEREIRO DE 18~~3. 

Pcrmitte que os Templos da Província do Rio de Janeiro, á ex .. 
ccpção dos do Município da Côrtc c da Villa ncal da Praia 
Grande, possam de noite estar abertos. 

lllm. c Exm. Sr.-A Regencia, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pcuro Il~ Ha pol' bem permiltir que 
todos os templos desta Provincia, á cxccpção dos do 
l\Iunicipio desta Cidade~ c da Yi lia H cal da Praia Granuc, 
possam de nuilc estar aucrto~, a fim t.Je fazerem os fiei~ 
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suas orações ao Ente Supremo, como d'antes, ficando 
nesta parte revogada a ordem a tal respeito expedida. 
o que communico a v. lll. ma p:lra sua intclligcncia e 
devida execução. 

Deus Guarde a V. Ill. ma_ Paco, em 21 de Fevereiro 
de 183~.-llonorio Hermeto Canieit'o Leao.- Sr. Fran
cisco Corrê:1 Vícligal. 

N. 91.- JUSTIÇA.- E~l 21 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Resolve duvida sobre incompatibilidade dos cargos de Juiz Mu
nicipal, de Orphãos, ou Promotor Publico, com o de Vereador 
etTectivo ou supplente. 

A Regencia, a quem foi presente o officio da Ca
mara Municipal de Villa de Nova l?riburgo, datado 
de !2 do corrente, em que pede esclarecimento sobre 
dever ou não o candidato, que possa sahir eleito para 
Juiz Municipal, e que fór tambem Vereador, ou sup
plente da Camara, deixar vago este 1 ugar, Manda, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Il, pela Se
cretaria ele Estado dos Negocias da Justiça, respon
der á referida Camara que, supposto não sejam incom
patíveis os cargos de Juizes Municipal e de Orphãos, ou 
Promotor Publico, com o de Vereador da Camara, tanto 
effectivo, como supplente, todavia, uma vez que no 
município, além dos referidos Vereadores em effectivo 
exercício, hajam outras pessoas idoneas para occupar 
os sobreditos cargos, seria conveniente que a Camara 
os preferisse por seu proprio decóro e dignidade, visto 
que a ella compete fazer semelhante proposta, e mesmo 
para subdividir os cargos publicas, e onus da sociedade 
por maior numero ele cidadãos. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Fevereiro de 
1833.- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

DI\CISOES DE 1833. 9 
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N. 92.- IMPERIO. - E.u 21 IJE FEYEREmo DE 1833, 

A' Camara l\Iunieipal da Yilla de 1\Iaric<i, sohrP o direito que 
têm, de votar nas eleições da. mesma Vi lia, os moradores d !" 

trrritorios que lhe s:to annexados. 

Sendo presente á Regencia o officio da Gamara Mu· 
nicipal da Villa de Maricá com a data de 13 do corrente, 
em que participa a duvida que occorre, visto que, sendo 
determinado no art. 9. 0 do Codigo do Processo que as 
eleições de Juiz de Paz se façam na conformidade da& 
leis em vigor, não pódc o a c tual Juiz de Paz da Fre
guczia ua dita VUla mencionar na lista geral dos mo
radores delta aquelles, que residem áquem da serra 
de Innuan, Taitendiba, e Cassuru tiba, que pertencem 
agora ao Termo da mencionada Villa, por serem da 
Freguezia de S. Gonçalo, de que parece ficaram des
membrados em virtude do Decreto de H> de Janeiro pas
sado, visto que a lista geral deve só constar dos mo
radores da sua Frcguezi.a, pelo disposto no art. 6. 0 da 
Lei do 1.0 de Outubro de 1828, por cujo motivo virã() 
aquelles moradores a perder o direito de votarem e se
rem votados nas elei~ões de Juiz de Paz do seu dis
tricto: Manda a Mesma Regencia, em Nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio declarar á referida Camara, que o Juiz de Paz 
deve comprehendcr na lista geral dos votantes não só 
as pessoas do seu actual districlo, mas igualmente as 
do territorio que se lhe deve annexar, ou que hajam 
de concorrer na Assembléa Primaria, a que elle tem 
ue presidir. 

Palacio do Rio de Janeiro , em 21 de Fevereiro d& 
i833.- Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 93.- MARINHA.- E~I21 DE FEVEREmo DE 1833. 

Declara que nenhuma pessoa da guarnição possa ficar em terra,. 
por doente, sem mandar certidão de molestia, cuja execução 
ordena se recommende pelo Quartel·General. 

Constando da 9.a observação da parte da Fragata 
Imperatriz, (latada de 16 do rorrcnte .. havrrrm ficado· 
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em terra, por doentes, na noite do dia 13, o Ce1pellãel 
e dous Guardas-Marinhas da respectiva guarnição; e 
determinando o Regimento Provisional que « todas as 
vezes que qaalquer pessoa da guarnição mandar de 
terra certidão de estar doente, e por esta impossi
bilidade se não recolha a bord.o, nunca será remettida 
ao Conselho do Almirantado, sem que o :l\ledico da Es
quadra, ou o Cirurgião do navio na sua falta, averi
guem a moles tia, e achando-a certa o '<l ttestarão na 
mesma cerdidão »; é evidente qtw nenhuma pessoa 
da guarnição pódc ficar em terra, por doente, sem 
mandar certidão de molestia, a qual será verificada 
do modo prescripto pelo citado artigo, cuja. execução a 
Regencia, em Nome do Imperador, Ordena se recom
mende em uma Ordem do Dia, expedida por esse Quartel
General. O que V m. c um pr irá. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 21 de Fevereiro de 
1833.-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Francisco 
Bibiano de Castro. 

N. 9í.-FAZENDA.-EM 21 DE FEVEREIRO de 1833. 

Prohibe o recebimento nas repartições publicas da moeda de co
bre falsa denomina Xem-xem e manda acautelar a in.troducção 
da moeda de cobre por importação. 

C1ndido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribu
nal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em ses::\ão 
do mesmo Tribunal approvar as deliberações que tomou 
o Presidente da Província do Maranhão em Conselho, c 
constam ele seu officio de 18 de n,~zcmbro passado sob 
n. o lO, de ordenar que nas Estações Publicas se não 
recebesse a moeda de cobre fa}s(l denominada Xem-xem, 
nem a isso fosse constrangida pessoa alguma, com 
o que se tranquillizára o povo bastante agitado com 
a circulação de tal moeda, na qtial encontrava tropêços 
no fornecimento de suas precisões por não se saber 
haver na escolha da moeda veruadeira e da falsa ; e 
hem assim ue conservar constantemente um Cu ter 
pertenccn te ao Arsenal prompto para vigiar os navios 
que fundeiam fóra da turra para evitar a introclucção 
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de moeda falsa estrangeira, sem que desta providencia 
se seguisse augmento de despezJ pelas razões expen
didas em o di to officio. O que participa ao mesmo 
Presidente para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Fevereiro de 
1833.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 93.-FAZENDA.-El\1 21 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declara que aos Administradores das Alfandegas compete impôr 
aos Capitães de navios as multas do Decreto de 4 de Dezem
bro de 1832, sendo o seu producto contemplado como receita 
geral. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do officio do Presidente 
da Província do Maranhão de l8 de Dezembro sob n. o 8, 
em que pede esclarecimentos sobre quem deve impô r 
aos Capitães de navios as multas do Decreto de 20 
de Dezembro de 183! e bem assim qual a applicação que 
devam ter, que ao Administrador da respectiva Alfan
dega compete iwpôr as multas em conformidade do 
Decreto de 4 de Dezembro do anno passado, que re
vogou aquelle mencionado, e que o seu producto seja 
recolhido aos cofres, e contemplado como receita geral. 
O que participa ao sobredito Presidente para sua intel
ligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Fevereiro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 96.- FAZENDA. -El\1 21 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declara que os Desembargadores das relações estão obrigados ao 
pagamento de Novos e Velhos Direitos pelo augmento de ven
cimento que obtiveram, não obstante se achar dependente de 
approvação da Assembléa Geral Legislativa. 

Illm. e Exm. Sr.- Por Aviso de f!i do corrente 
exige V. Ex. haja cu de ínformal-o, depois das ncccs~ 
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sarias indagações na Recebedor ia dos Novos Direitos, 
se os Desembargadores, que devem servir nas diversas 
Relações, segundo a nova organização, que se lhes dá, 
uma vez que tenham augmento nos ordenados que 
actualmente vencem, ainda a titulo de gratificação, 
emquanto não fôr approvado pelo Corpo Legislativo, 
devem satisfazer Novos e Velhos Direitos na proporção 
desse aug1nento, ou são delles isentos; e parecendo que 
o quA V. Ex. deseja saber é o que a tal respeito se 
tem praticado, cumpre-me responder que de todos os 
augmentos debaixo de qualquer denominação têm sido 
pagos os respectivos direitos, em conformidade dos 
§~ 6. o, 9. o, H, 12, e 13 do Regimento delle8, e por 
isso os Desembargadores em questão os devem pagar, 
tendo lugar a respeito deste pagamento o que se pro
videnciou no Decreto de 8 de Março de 1779, e que é 
applícavel á circumstancia de ser o augmento depen
deu te da approvação da Assembléa Geral Legisla ti v a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço , em 21 de Fevereiro 
de 1833.- Candiio José de Araujo Vianna.- Sr. Ho
norio Hermeto Carneiro Leão. 

ze 111 a 

N. 97.- IMPERIO.- EM 22 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Resolve algumas duvidas suscitadas pela Camara Municipal da 
Cidade da Victoria sobre a obstinação de dous Vereadores 
em se recusarem a servir ; e declara que aos estrangeiros 
é permittido o commercio de mascateação. 

Tendo a Camara Municipal da cidade da Victoria em 
officio de 22 de Janeiro deste anno participado que Ma
noel Nunes Pereira e Antonio Rodrigues Pereira Bahia 
se têm recusado obstinadamente a prestar juramento e 
tomar posse do cargo de Vereador para que haviam sido 
eleitos, allegando cada um motivos que ella não julga at
tendiveis; e representando a necessidade de providencias 
sobre este f<JCto, e das convenientes illustrações sobre 
os seguinles objectos de suas duvidas, a saber: se os 
deve ter por escusos, e expedir diploma aos immedia tos 
em votos, ou se os clero multar, uão obstante a falta d~ 
juramcutu c posst:; se aos :supplentc." 1 que duvidam 
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comparecer sob o prcloxto de terem serviuo na Camara 
transacta, deve a Camara attender, ou se os deve multar, 
apezar de não estarem ainda juramentados; e finalmente 
se é permittido aos estrangeiros o mascatearem pelas 
ruas~ estradas ou caminhos, ou cumpre obrigai-os a 
vender as suas fi:lzendas e generos dentro de armazens 
e lojas: Manda a mesma Regencia, em Nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estado do Negocios do Imperio, 
Declarar ao Vice-Presidente da dita Província, para o 
fazer constar áquella Camara: 

1. o Que não eleve escusar os Vereadores, quando en
tenda que as causas por elles allegadas não são verda
deiras nem concludentes; 

2. o Que em consequencia deve multa l-os, desde que 
se acharem em falta de serviço ; 

3. o Quo não póde ser reputado motivo de excusa o 
pretexto que allegarem, de haverem serviJo algumas 
vezes de supplentos na Camara transacta; 

4. () Que aos estrangeiros é livre o commercio como 
a qualquer cidadão. 

Pnlacio do Rio de Janeiro, em 22 de Fevereiro de 1833. 
- Nicolâo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 98.- JUSTIÇA.- E~I 22 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declara a pcnalirl:ulc em que incorrem os que cortam madeiras 
reservadas por lei. 

Accuso a recepção do seu officio de 7 do correu te, e a 
Regcncia, a Quem fiz presente, M;mua, em Nome do Im
perador o Senl!or D. Pedro li, declarar a Vm., quanto 
ao que pondéra respeito ao córte (lo maueiras, que, se
gundo as circumstancias, que occorrcrem se pouerá ap
plicar aos quo as cortarem~ quér nas flores las nacio
naes~ quér nas particulares~ as que' por Lei são mandadas 
reservar, ou o art. :178, ou o 2J7 do Couigo Criminal. 

Dl3us Guardo a Vm.- Pa lacio do Rio do Janeiro, em 22 
de Fevnrciro do :1833. -llnnorio Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Jt1iz do Paz da Frcguczia dcJacutinga. 
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N. 99.-IMPERIO.- Eu 23 DE FEVEREIRo D!~ 1833. 

Huommenda á Secretaria do Imperio a remessa de uma relaç<"Io 
das Villas conforme a divisão mandada fazer pelo Ccdigo do 
Processo Criminal. 

Tllm. e Exm. Sr.-Tendo a Hegencia em Nome do Irn~ 
pcrador determinado que os Presidentes das Provinci:ts 
do lmperio, logo que esteja e!Tect uada a divisão dos dis
trictos de Paz, Termos e Comarcas de suas respectivas 
Províncias, mandada fazer pelo Codigo do Processo Cri
minal, C1pi tu lo 1. o, arts. !. o, 2. o e 3. 0 , remettam a esta 
s~'eretaria de Estado dos Ne,gocios do Imperio uma re
Iaç.J.o das Villas, de que ellas se compõem, incluindo as 
que têm sido ultimamente creadas, e fazendo menção 
dars suas subdivisões em districto de Paz: assim o manda 
participar a V. Ex. para sua intelligencia e execução 
na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro, em 
2:1 1le Fevereiro de 1833. - Nicoláo Pereira de Campos 
Vergu.eiro.- Sr. José Joaquim Machado de Oliveira. 

N. 100.-JUSTIÇA .-EM 23 DE FEVEREIRO DE 1833. 

I'errnitte que os maiores de 60 annos continuem a fazer parte 
da Guarda Nacional. 

A Regencia, a Quem f<M presente o officio do Conselho 
de Qualificação da Freguezia do Engenho V~lho dC}.tado 
de 16 do corrente, Manda, em Nome do Imperadpr, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça respon
der-lhe que quando os maiores de 60 annos queiram con
tinuar a fazer parte da Guarda Nacional se lhes deve 
permittir, visto que a exclusão é um beneficio que a lei 
lhes concedeu e que podem renunciar, entretanto ,que 
o mesmo Conselho decida o negocio que faz o objecto do 
seu citado officio como entendei\ dando recurso para o 
Jury de revista se a sua decisão fór contraria a taes ci
dadaos e elles o requererem. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 ele Fevereiro de 1833. 
·-·1lonorio Hermeto Carncir9 Leão. 
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N. iOl.- JUSTIÇA.- E~1 23 DE FEVEREIRO DE 1.833. 

Designa o Juiz do Crime do Bairro de S. José para substituir 
o Intendente Geral da Policia. 

Participo a Vm. para sua intelligencia, que a Hegen
cia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, 
Tem ordenado~ que o actual Juiz do Crime do Bairro de 
S. Joc;;é, todas as vezes que Vm. tenha algum impedimen
to~ passe a sub;;tituil-o no expediente da Intendencia 
Geral da Policia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço~ em 23 de Fevereiro de 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 102.- JUSTIÇA-EM 23 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Providencia a respeito da abertura dos testamentos. 

Não havendo disposição alguma legal que outhorgue a 
qualquer autoridade a privativa attribuição de abrir os 
testamentos, deve .. se conservar aos cidadãos a liberdade 
de os fazer abrir ou pelos respecti_vos Parochos, ou pelas 
autoridades civis do lugar, devendo aquellas, e estas 
dar aos Collectores as· relações dos testamentos, que 
abrirem; e assim respondo ao officio de Vm. de õ do 
corrente mez. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
23 de Fevereiro de 1833.- Honorio Hermeto Carneiro 
Leão. -Sr. Juiz de Paz da Freguezia de Campo 
Grande. 

N. 103.-JUSTIÇA-El\1 23 DE FEVEREIRO DE 1833. 

O Juiz nomeado para uma Villa tem jurisdicção nas que lhe 
são annexas, embora no diploma se não faça menção dellas. 

Tendo a Camara Municipal da Villa de Pindamonhan
gaba duvidado dar posse ao Juiz de Fóra nomeado para 
a Villa de Taubaté, por não declarar o seu diploma que 
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o era tambcm daquella vi lla, como rcprescn L ou no seu 
offieio tle 4 <lo corrente; 1\fanda a Reg-cncia, em Nome 
do Imperador· o Senhor D. Pedro 11 , pela Sccre
l:Iria de Estado dos Negocio~ da Justiça, Declarar á dita 
Camara 1\funicipal, que sendo as villas de Pindamo
nhang·aba e S. Luiz annexas por Lei ao lugar de Juiz 
de Füra da de 'faubaté, sem que fossem por outra Lei 
dcsli~ada.s delle., não póde haver duvida de que o Jui~ 
de Fóra- nomeado para esta, o é tambem das outras, 
~inda que no seu diploma se não faça menção dellas. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Fevereiro de 1833. 
-Ilonorio Jlermeto Carneiro LeãJ. 

N. 10~.- JUSTIÇ.-\.-E~1 2:~ I> E FEVEREIRO DE 183:L 

üü pl'oYidt'nrias ~t rPSJH'iln do cur;lliYo 1los presos doC'ntt's na 
Cidadt• da Hallia. 

Illm. e Exm. SI'.-Reprrsentando V. Ex. no seu 
officio de 26 de Julho do anuo pl'oximo Iludo, a oppo
sição que encontrava da parte da C1mara Municipal 
dessa Citlade, de se querer incumbir do cura ti v o dos 
pr·esos doentes, como lhe fóra determinado: 1\hnda a 
Hegencia, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, 
:-~ quem foi presen t.c o dito . officio, bem como o 
da citada Camara Municipal sobre o mesmo objecto, 
participar a V. Ex. para sua intelligencia, que tendo a 
Mesa da Santa Casa da l\Iisericordia da referida Cidade 
•leclarado, que se rege pelo compromisso de igual esta
belecimento de Lisboa, em que vem uma disposição 
respeito á ma teria em qnestão, a clla se deve encarregar 
o cuidado do curativo dos ditos pr·esos doentes, pondo
se á sua disposh,;ão a quantia que se julgar· precisa, de
duzida da consignada na Lei do Orçamento, encanegan
Jo-se então a mencionada Camara Municipal, segundo 
o disposto no art. 70 da Lei do 1. o de Outubr·o de 1828, 
•le auxiliar· quanto estiver de sua parte áquella irman
dade, que, achando-se ligada á obrigação de cumprir o 
seu compromisso, não póde considerar-se desligada dl} 
executar as ordens do Governo que tendem a esse cum
primento; porém se p1rcccr· a V. Ex. mais convenielílte 

lJEt:lSIH:- !IL JS .. U. 1U 
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mantlat· fazel' uma l'Bfermaria na cadêa e iníluír mn:i 
administração particul:.lr para semelhante curativo, 
€Omo se praticou nesta Górte, o poJer~t pô-r em exe
cução dentro Jos limites <.la somma üccretztd.a pe-la so
bredita Lei do Orçamcn to. 

Deus Gnanle a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro, 
em 23 lle Fevereiro de ts:n .-llmwrio IIameto Ccw
neiro Leâo.- St·. Pre3itlen LB Lia Província lla &h ia. 

• 111 a 

N. !05 .- F1\ZENfJA ~ E~I 2:J OE FEVEilEIRO DE 183'3 .. 

Th:'clara que se deve communícar ao Thesu1J.ro as multas im
postas a;os Consnles Brasileiros em paizcs estrangeiros, para 
que se faça eff,•etivamentc a su.a eoi\J.·an': t pcia Secretaria do& 
Estrangeiros. 

C·mdido José de Araujo Vianna f Presrd€n rc d(i)i Tri
bun:ll do Thcsouro Publico Nacional, deliberou mn 
sessão llo mesmo Tribuna I, em vista do officio do Prcsr
dente da Provincia do Maranhão de 1.& de Dezcm}}r(} 
passaLlo, so}} n. o 7, em que participa- a resolu~:ão d~:> Con
~clho do Gov~rno relativo á mulh imposta ao Gúnsu·t 
·IJ'rasHei:ro em Lisboa incurso no Decreto de 20 de De~ 
zembro de !831, por authenlicar o manifesto do bdgtw 
Santo 1lntonio· Brasileiro·, não-estando com as tleelat·açõí!!l 
exigidas no dito Decre-to~ que o referido Presidente, 
fazendo designar a importancia da referida multa" a 
communiq:ue ao Thesouro, a fhn de se fazer a ncccs
saria participação á Repartição dos Negocias Estran
geiros, para se fazer etTect i v o o pagamento della. O fJUfr 
participa ao dito· Presitlente para que· assinto execute. 

Thesouro Publico Nacional, em 23' de Fevcrei.r(} 
l\g 1833.- Candido Jm5é de Araujo Vianna. 
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N. 106.- FAZE~DA- E~i 23 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Declara qae as dividas com~rchendidas nas disposições do art. 
:31 da Lei de !\ de Outubro de l832, posto qne já insct·iptas, 

. não deverl\ ser }ngas sem auterisaçao da Assembléa Geral 
Legislativa. 

Candi1lo José de Araajo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesou1·o Publico Nacional, deliberou em 
sessão do in esmo Tribunal, em vista do officio da J UJita • 
{}e Fazmtda da Província do Maranhão de 17 de De-
~cmbro vassado, sob n. o 27, participan:Io, em confor~ 
fnidade da ProYi~iio do Thesouro de tS de Agosto de 1830, 
~pie vai ser inseripta no livro au:dliar da diviua pu· 
],lica· da Província, na fórma da Lei de H) de Novembro 
de 18~7, a fJu:ml i:1 de 14í:900~000, em que foi con-
11-emnada ::1 Fazend:t PLtblica a pagar a Gactano José da 
Cunha, em vi1·tnd,• do acórdão da Casa da Supplicação c 
sentença do Trihnnal Supremo de Justiça, importancia 
ile 7. 24J bois consumidos pelas tropas nas vil las de 
llapicurú-mirim, Vianna, povoação do Hosario e porto 
de Anajatuln; e conforme a resposta 1lscal e voto do 
Teibunat, que ~~.tando a referida divida comprchcnuida 
na disposição do art. 31 da Lei ue 2~ de Ou tulJro do 
.anno passa!lo, como tal, posto que jà esteja inscripta, 
não deverá ser p3ga s-em autoriz~u;ão da Assembléa Geral. 
Legislativa. O que participa ao Presidente da referida 
Provinda p31'a sna intelligcncia e execução. 

Thcsouro Puhlico Nacional, em 23 de Fevereiro 
de 1833.- Cm~dido José de Araujo Vianna. 

N. 107.- FAZENDA.- E'l 23 DE FRVERRIRO DE 1S3:L 

Declar~ quê áS embarcaç.ões pc1o tem:po de q~are1ltt:ha na o estão 
ohrigadas ao pagamento d.os direitos tle ancoragem. 

Candido Jo~é do Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal, em vista do officio da Junta da Fazenda 
da Província do Maranhão, de 17 de Dezembro sob 11.

0 31, 
em que participa terem duvidado os consignatarios das 
cmbarcaçi'ics pagar o direi I o de ;,mr·urazem durante G 



te-mpo de quaren Lena, pelo que, deposi tamto a i-mpor-· 
tancia de taes direitos, requereram á mesma Junta, que 
ouvindo o seu Procurador da Fazenda, c sendo este de 
parecer que se deviam. arrecadar aquellcs direitos tlo 
dito tcmPD de quarentena, resolveu que·cBntinuasscm 
em deposito até deliberação do Thesour·o, acrescentando 
ser de opinião que o tempo da quarentena não deve- ~mr 
levado em conta para o referido pagamento, c conformo 
o parecer do Conselheiro Procurador Fiscal c voto dC\ 
Tribunal, a.pprovar a opini'ão da Junta pela razão que 
produz, e atú porque, bem se não pôde dizer entrado 
um navio, que se acha em quarentena, para ser com
prchendido na Iittcrat disposição do art. 5:f ~ 7. 0 da Lei 
de Hi de Novembro de 1831. a que participa ao sobre
dito Presidente para sua intelligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 23· de Fevereiro da 
f833. - Candido José de Araujo Vianna. 

r{. 1os. - DtPERIO. - E}i 2s DE F'E'YERErno DE 183J ... 

Deelara ao Dircctor interino do Curso .inridico de OlLoda, que 
os exames de preparatorios devem ser feitos po~· pont08 na. 
íórma dos Estatutos. 

Sendo presente á' Regenc.Kl o ofltciV< de l '1 de Dezem
bro do anno passado, em que Vm. solicita que se lhe 
declare, se devem ser ou não vagos os exames dos prepa
ra torios do Curso Juridictt, vi-s-t-o ter alli o&servado que 
em todas as ma terias se tira ponto: Manda a mesma 
Rcgcncia em Nome do Imperador responder-lhe, que 
deve fazer observar a esse respeito & a,rt. f. o dos Esta
tutos, onde se ordena que os exames se façam por ponto, 
(6 que todavia não c~cloo as perguntas, que os examina
dores queiram fazer sobre preceitos geraes. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
25 de Fevereiro de 183:3.- .ZV.icoldo Pereira de CamrJ05 
Vct{JW?ir(}.- Sr. 1\Ianocl lgnacio de Carvalho. 

---
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N. 109.- lMPEHIO.- E)l 2~ DE FE\'EfiEIHO DE 1833. 

Jtesponde ao Din•etor inleriJJO do Curso Jurídico de Olinda sohre 
Yario8 quesitos que propüe á considcT~H;ão do Governo, c or
dena que dê annualllH'Illl~ informações sobre o aproveita
mento e a moralidade dos eshulantes lfHC tomam o gráo de 
Haeltarel. 

Levei ao conhecimento da Regencia o oflicio que Vm. 
me dirigiu, com a data de ~~ de Novembro do anno 
J)assauo; e sendo tomados na devida consideração os 
diversos objectos (lc que trata, a mesma Regencia em 
Nome do Imperador Manda participar a Vm. o se
guinte: 

L o A questão sobre as faltas dos esludan tes Antonio 
José de Souza Loho devêra ser decidida definitivamentr. 
Jla Congrcg:H;ão, conforme o art. t. o cap. 6. o dos Esta
lutos, pl'incipalmen te consistindo ella em facto, nem 
apparece motivo de duvida, quando consta p-ela mesma 
rcrtitlão do Bcdcl que o cst udantc ti Ycra mais de qua
renta fallas em uma aula, o que era sufficiente para 
perder o anno, concorrendo grave suspeita contra a sua 
applicação na irregularidade com que muitas vezes 
faltava em uma aula, c assistia ao ponto em outra, 
provando por e~ te facto que não estava impedido. 

2. o Não se comprehende bem si os actos, feitos por 
alguns estudantes fóra dos seus lugares numericos, se 
effectuaram antes ou depois de tocar-lhes. No primeiro 
caso dá-se uma violação clara dos Estatutos; e é muito 
desagradavel tJue se desprezem as leis em uma corpo
ração destinaria a ensinai-as. No segundo caso não ha 
inconveniente, quando não perturba a economia dos 
tr·abalhos, porque só apresenta da parte do estudante a 
renuncia de exercitar já um direito, para exercitai-o 
depois em occasião opportuna. 

3. o O erro que Vm. confessa ter commettido, cscre
veudo na assignatura das cartas dos Bacharcis- Di
rcctor da Academia Jurídica- em lugar de- Director 
interino da Academia J uridica-, é na verdade repara
vel; porém a Rcgencia se persuade que foi mero descuido, 
c que este não será repetido. 

4. o E' muito :1gradavel á Regencia a informação que 
Vm. dá de alguns estudantes que louvavelmente em
pregam o tempo, que lhes sobra dos estudos acadcmiros, 
~~m traducçõe:-; de obras t>::-colhidas da ~na protl~:-::ão, e 

lh1' n·~·omnH·ndet !t:t_i:t de Ll!:er r1-.:. po:;~in·b cdun;o~ p~lr.Jí 
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infundir no corpo academico o espírito de ingtrucção c 
moralidade, c reprimir a turbulencia dos vadios. 

E para que o Governo tenha na devida con la uns c 
outr·os, Ha por bem a Regencia que Vm. remctta a esta 
Secretaria de Estado uma relação dos que se formaram 
no anno precedente, notando em cada um o seu talento, 
app1icação e mora lidado, para cujo c1Tei to consultará a 
Congr,~gação; c q•1c todos os annos vcriilquc scmelhan te 
remessa, logo que se concluírem os actos. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
25 de Fevereiro de i8it3.- Nicoldo Pereira de Campos 
Vcrgnciro.- Sr. 1\lanoel Ignacio de Carvalho. 

N. BO.- IMPEHIO.- E31 26 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Hcsolvc a duvida suscitada pela Camara Municipal da Capital 
da Provinda de Goyaz, sobre a época em que as suas contas 
devem ser apresentadas ao Conselho Geral da Província. 

Illm. c Exm. Sr.-Sendo presente á Hegencia o of
ficio da C·unar·a Municipal da Cidade de Goyaz na da ta 
de 2'1 de Dezembro do anno passado~ em que participa 
a duvida que lhe suscita o Decreto de 31 de Outubro de 
1831, se devem ser remcttidas ao Conselho Geral da 
}lrovincia as suas eonlas no 1. 0 tle Dezembro, em que 
clle lhe determina se aehcm promptas: A mesma He
gencia lia por bem qne V. Ex. fJça constar á dita Ca
mara, para sua intelligenda, que nenhuma obscuriuaue 
otJerece a Lei, quando determina qne as contas devem 
estar na Capital da Província no L 0 de Dezembro, para 
serem apresenta das ao Conselho, por ser claro que e f
fectivamentc devem ser entregues naquella época, pois 
ocioso seria estarem na C·tpital paradas, sem irem ao 
~cu destino, e mui to mais achando-se em sessão o Con
selho, que tem de examina l-as. 

Deus Guanle a V. Ex.- PaJacio elo Rio de Janeiro, 
em 2() ele Fevereiro de 1833.- Nicol6,o Pfreira de Campos 
Vergueiro.--Sr. José Rodrigues .Jardim. 
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N. 1.11.-FAZENDA.-E.\I 2ü DE FEVEREIRO DE 183;). 

Declara que a subscripção das inscripçõcs do livro auxiliar do 
grande Livro da Divida Publica fica supprida com a assigna~ 
tura do Conta dor. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro PuiJlico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do otllcio do lnspector da 
Thesour a ria da Província da Bahia de lO de Janeiro sob 
n. 0 4,, em que participa haver deliberado que o Contador 
subscrevesse as inscripções no Geande Livro, visto que 
no Regulamento de 27 de Abril não se achava isso pre
venido, que a referida subscripção fica supprida com a 
assignãtura do Contador nas respectivas inscripçõe~. O 
que participa ao Presit.lente ela Província para sua in
telligencia e execução. 

Thesouro PulJiico !'iacional, em 2n de Fevereiro tlc 
1833.- Candido José rle Arrtltjo Yianna. 

N. 112. -FAZE~ DA - E.u 20 DE FEVERElRO DE 183:3. 

Sobre esclarecimentos a respeito da liquidação das duvidas para 
a inscripção na fórma rla Lei de i:.> de Novembro de :1331 
quanto aos credores que ao mesmo tcmw1 são dcvcdol't'S ela 
.Fazenda. 

Candido José de Araujo Vianna, Prcsiden te do Tri-· 
bunal tio Thesouro Publico Nacional, ele I ibcrou em sessão 
(lo mesmo Tribunal, em visla do oiiicio da Junta da 
Fazenda da Província do Maranhão ele 17 de Dezembro 
do anno passado sob n. o 29, em que pede esclare
cimentos a respeito da liquidação das divi:las para 
se proceder á inscripção na fórma da Lei de HS de 
Novembro de !827 nas seguintes hypothcses: de apr·e
scntar-sc um credor da Fazenda Nacional por tlivida 
contrahida até o Hm de !826, sendo ao mesmo tempo 
devNlor tle rruantias provenientes de arrematações de 
contractos, alcances de Thesourarias, ou Administraçõc~ 
e de 011tros objcctos occorridos até aquella data; on 
de se apresentar o credor da 1;-azcnLla Nacional por di
' ida anl erio1· ao anno de 1827, sendo dev(~dor ú tnesm:t 
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Fazenda em con~equenci:t t1e trans:H't.:õc•s, que• li vnram 
lugar do principio desse anno em dianle; ~~conforme 
a resposta fiscal c voto do Trihunal, que no pdmeiro 
caso não só é admissivel, mas até Iwcessario fazt•r-sc 
o encontro c compens:1ção nos termos do DetTelo de 
2ü de .Março de 1821, porfJUC só assim se poder:i 
e.tiectuar a liquidação da Divida Publica até o 1im do 
anng de i82G, ordenada pela dita Lei: não podendo 
ter lugat· t.al encontro no segundo clso, porque clircc
tamente contrariarb o fim della, quo quiz demonstrar 
a Divüh P11blica até a'luella data, e perturbaria a 
marcha regular das operações dceretadas para a in~
cripção e r~agamenlo dessa di vida em particular. o 
que participa ao Presidente da Província do l\Iaranhão 
_li)ara sua iuteltigcucia c execução. 

Thesouro Puhtico Nadonal, em 2H de F('vereiru d,• 
1833. - Candido .Jost; de Araujo Viamw. 

N. U3. -FAZENDA. -E}! 2ÔDE FE\EI\EinODE 183:J. 

Sohre o pagamento da terça parte de ofllcio a proprídario sull
·d.Ho de Port.ngal, c rrstitui~~o de novos c Vt'lhos dircilos do 
mcsm.o offido apcz~u da iliminuif;üo twrurrcnte. 

Candiuo José de Araujo Vianna, Presidente do 'f ri
lnm.al do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
1~0 mesmo Tribunal, e:n vista do ofiido tlo Presidente da 
Provinda de l\laranhão de 18 de Dt'zemhro do anno pas· 
sallo sob n." 9, que acompanhou o r·eq ueri mcn to de Jo~é 
l.ino Nunes Hclford, em que prctenuc ser desonerado 
ue pagar o terço do rendimento do officio de Guarda
mór da Alfan"lega, que exerce com titulo de serventia 
vitalicia, a favor da pr·opl"ietaria do dito oillt~io sub
dita de Porlug·;tf, c a !H residente; c bem assim á resti
tuição dos novos e velh-os dir.citos fJlW p:1gou a razão do 
oitocentos nt:il réis qllando hoje se ache lotado o ofllcio 
em -"'eiscentos mit réis~ e conforme o p:11·ec,~r do Conse
lheiro Procuratlor Fiseal c voto do Tribunal., rene ore
f,~ri•lo r..,I~lnkHHÓI' seja drsnnerat1o do pagame11to da 
l~r~;a p~utu do reudimculo :lo unicio ~~úmeiltc llcsde que 
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nelle se acha provido de serventia vitalicia; não tendo 
porém lugar a restituição dos novos c velhos direitos. 
O que participa ao Pt·esidente da Província do Maranhão 
p:1ra sua intelligencia e cumprimento. 

Thcsouro Publico N wional, e11 211 de Fevereiro de 
18:13. - Candido Jo~é de Araujo Yianna. 

N. t1~.-GUERRA.- E!t 27 DE FEVEREU\0 DE t833. 

Ordena certas medidas no sentido de que seja restabelecida a 
disciplina militar~ 

111m. e Exm. Sr.- Convindo acuuir á dccadencia a 
que se vai reduzinJo a disciplina militar, c chamar a 
um exacto cumprimento das Leis não só as praças de 
pret, pot·ém mui principalmente os officiaes de patente, 
a quem sobre todos compete o exemplo da regularidade, 
esquecida a qual, longe de serem utcis á Patria que os 
emprega, acarret:1m, ou acceleram sua ruina, como 
uma funesta experiencia tem mostrado: Determina a 
Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
que se ponham em pratica os artigos seguintes: 

1. o Que dando-se immediatamentc baixa ás praças de 
pret que forem incorrigíveis, ebrios, ou desmoralisados, 
se não admittam neste ou nos futuros recrutamentos 
indivíduos que estejam em igt::aes circumstancias. 

2. o Que os officiaes de patente, cujo comportamento 
f6r escandaloso por immor·alidade, insubordinação, ou 
adherencia a facções restauradoras ou anarchicas, sejam 
passados, quanto antes, a avulsos, quando taes culpas se 
comprovem, e empregados onde não haja tropa aquar:te
lada: se porém e1les não pertencerem á guarnição dessa 
Província serão immcdiatamente mandados para a sua. 

3. 0 Que poderá V. Ex. fazer entrar no serviço dos 
corpos como effecti vos aquelles officiaes, que por sua 
conducta merecerem a ttenção e confiança, esperando 
a Regcncia poder augmcntar aos que estiverem empre
gados as suas vantagens e melhorar-lhes as circumstan
cias para premio de seu merito e desengano dos outros. 

4. o Que podendo haver nas Repa1·tiçõ~s civis mili
tares, empregados, cujo proceder seja intoleravel pela 
sua irregularidade, V. Ex. fará demittir os que não 
forem de nomeação ilnperia l: suspendendo úe seQ& 

P~ClSÕE!I l>E 1833. 11 



2! DI:CISÕES 

exercicios os que não estiverem nesse caso, e dando 
parte por esta Secretaria de Estado para adoptarem 
medidas, que, estabelecendo a ordem, tendam a melhor 
serviço da Nação. 

Transmittindo assim a V. Ex. estas determinações 
da Regencia, lhe hei por mui recommendado que para 
se obterem os mais vantajo'los resultados, em tudo pro
ceda de accOrdo, e na melhor intelligencia não só com 
o Commandante das Armas, porém mesmo com os Pre
sidentes vizinhos no que fôr relativo aos destacamentos 
que se lhes remettem, lendo grande cuidado em que as 
ordens sejam executadas pelas autoridades competentes: 
pois é certo que a união tudo prospera e a desavença 
só produz ruinas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 27 de Fevereiro de :1833.- Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente da Província de .•.. 

-···-
N. :115. - IMPERIO.- EM 28 DE FEVEREIRO DE 1833. 

Approva a chamada de Vereadores immediatos em votos na 
falta dos effectivos devidamente convocados; e declara que 
os mesmos Vereadores eleitos podem ser compellidos a aceitar 
o cargo nos termos da legislação em vigor. 

Em resposta ao officio da Camara Municipal da Villa 
de Angra dos Reis na da ta de 2l deste mez, Manda a Re
gencia, em Nome do Imperador, pela Secretaria de Es
tado dos Negocios do Imperio participar-lhe, que bem 
fez em chamar os Vereadores immediatos em votos na 
falta dos effectivos devidamente convocados. E pelo 
que respeita ás providencias que pede para poder obrigar 
a tomarem posse de Vereador aque1les dos nomeados, 
que recusarem fazel-o, sem mostrar impedimento justo, 
Manda a mesma Regencia lembrar á referida Camara, 
qug ella tem para esse fim o meio das multas, con
forme o seu regimento, e o procedimento criminal pela 
infracção do art. 128 do Codigo Criminal. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Fevereiro de 
t833.- Nicoldo Pereira de Campos Vergueiro. 

-···-
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N. H6.-IMPERIO.-Ell O {. 0 DE MARÇO DE 1833. 

8 ... ,) 

Declara como se deve proceder para a organização da Mesa da 
Assembléa Parochial. 

Foi presente á Regencia o officio com a data de hoje, 
no qual Vm. expõe receios de perturbação na formação 
da Mesa Eleitoral por acclamação , podendo, como 
aconteceu nas eleições passadas, occorrer recusações, 
e repetirem-se estas a ponto de tornarem diflicil, e 
mesmo impedirem a organização dclla, o que só se 
poderia prevenir pela eleição. E a mesma Regencia 
l\'landa em Nome do Imperador declarar a Vm., que 
proceda na fórma das instrucçõrs; e que, quando haja 
rccusações, conhecendo-se que são apoiadas pela maioria, 
deve attendel-as : havendo porém duvida sobre a 
maioria, proceda á votação simbolica, mandando separar 
os de uma opinião a um lado, e os outros a outro lado, 
tendo sempre cuhlado que a minoria não prevaleça 
sobre a maioria. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Hio de Janeiro, em o 
l . o de 1\la rço d c i 833.- Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro.-Sr. Francisco de V eras Nascentes, Juiz de 
Paz da Freguezia de Irajá. 

N, il7.-ll\IPERIO.-EM 4 DE MARÇO DE 1833. 

Sobre a remessa de uma exposição do estado da receita e des
pcza das Camaras Municipacs, para ser presente á Assembléa 
Geral Legislativa. 

Chegando ao conhecimento da Rcgencia, que nenhuma 
das Camaras .Municipaes desta Província tem a renda 
nccessaria para as suas dcspezas, faltando os edificios 
proprios para o serviço das dita5 Camaras, e achardo-se 
em abono as estradas, ruas, e fontes de seu município : 
Ha por bem a mesma Regencia, em Nome do Imperador, 
recommendar-lhes, que consultem os meias mais com
modos de supprir semelhante falta, representando á 
Assembléa Geral Legislativa com a exposição das imposi
ções, que forem indispensaveis para fazer face ãs dec;;pezas 
municipaes, e que menos gravame causem aos moradores 
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c proprielarios do município. O que pela Secretaria de 
Estado dos Negocios do Imperio se participa á Camara 
Municipal da Villa da Praia Grande, para sua intelli· 
gencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Março de 1833.
Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

-···-
N. i 18.- IMPERIO.- Eu~ DE MAR(O DE 1833. 

Occlara que os Vereadores reeleitos não são obrigados a servir, 
embora a Carnara anterior não fnnccionasse por quatro annos. 

Sendo presente á Regencia o officio de 10 de Janeiro 
ultimo da Camara Municipal da Villa de l\fangarfltiba, 
em que participa que alguns cidadãos, que já serviram 
de Vereadores e supplentes na Camara transacta se 
escusam de servir os ditos cargos, para que foram 
reeleitos na Camara actual, apoiados no que dctcrmiua 
o art. ~8 da Lei do 1. o de Outubro de 1828, c pergunta 
si cllcs devem ser obrigaL:os a servir, visto não terem 
a rll'ectiviclade dos quatro annos, ou si os reeleitos 
entrarão logo no gozo da isenção concedida pelo di to 
artigo: Manda a mesma Regencia, em Nome do Imperador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do Jmperio res
ponder á referida Camara Municipal, que o citado artigo 
da sobredita Lei é Lermituntc para serem isentos os 
Vereadores na reeleição immediata, posto que a Camara 
antecedente não tivesse quatro annos de exercício. 

Palacio do Rio de Janeiro~ em~ de .Março de 1833.
Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 119.-FAZENDA.-E~t 4: D.P; i\IAR~O DE 1833. 

SJ!Jrc os direito:, a que e:,lri ~ujeita a moeda do paiz iiuporlada 
para fóra do Impcrio. 

C:mdido Jose de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Puhlieo Nacional. deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do ofikio do In~~ 
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pedor da 'fhesouraria da Província da ~ahia de_l6 de 
Janeiro, que acompanhou o do rcspcct.tvo Presidente 
de 19 sob n. o 4, pedindo esclarectmentos sobre 
a duvida que lhe. ~ccorre relativa a~s direitos a que 
deve entender SUJClta a moeda do patz, que para fora 
do lmpcrio haja de se exportar, c conforme _a resposta 
flscal e voto do Tribunal ordenar que se pra lHJue o que 
nesta Côrte se observa, pagando os direi los de consulado 
com atteneão ao valor que as moedas tiverem no mer
cado, segu'ncto o agi ocorrente na occasião. do despa~:ltc!. 
O que participo ao Presidente da rc~pccttva Provmew 
para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em ~ de Março de 18:J:J. 
- Candido José de Araujo Vianna . 

....... -

N. 1~0.-l.MPElUO .- E~l 5 DI!: lL\RÇO DE 1833. 

Dct·,lara a uma Catnara '{ue devia rcconcr ao Gowmo da Provitwia 
para decisão de um contlicto com o Juiz de Paz. 

Sendo presente ú Hcgencia o of!icio da Camara Muni
cipal da Villa de l>araca tú, na data de 6 de Janeiro elo 
corrente anno, em que, ú vista da portaria, que lhe foi 
dil'igida em 8 de Novembro do anno passado, sobre a 
oppo~ição do Juiz t1e Paz da mesma Vi lia it que ali i se 
procedesse ás eleições elos novos Juizes de Paz. e sup
plenles dos districtos~ que ella havia desmembrado (ia 
frcguczia, mostra a inexactidão c a injustiça daquella 
opposição: l\landa a mesma Hcgencia, em Nome do Im
perador, pela Sccrelat·ia de Estado dos Ncgocíos do lm
perio dcdarar-lhe, que tacs contestações devem ter 
t:cssado, em v irlude das c1 isposiçõcs do Codigo elo Pro
resso Criminal, c instrucçõcs respectivas; e que, quando 
sobrevenham novas duvidas, deve recorrer ao Governo 
da Provincia, á quem compete a sua decisão. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 5 de Marrode lo:.J~.-
Nicoláo Pereira de Campos Vcrguciro. • 
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N. 1~1.-GUERRA.-EM 5 DE MARÇO D& 1833. 

Ordena a remessa mensal do mappa dos officiaes empregados em 
repartições cxtranhas ao Ministerio da Guerra, e dos que se 
acham com licença na Côrte, ou frequentando a Academia. 

l!lm. c Exm. Sr.-A Regcncia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, Dctermina·que V. Ex. suspenda a 
remessa do mappa que em todos os domingos envia
va á esta Secretaria de E~tado, devendo d'ora em diante 
remctter outro no principio de cada mez notando o nu
mero dos otnciaes empregados no corpo de permanentes, 
os que sorvem de Instructorcs das Guardas Nacionacs, 
os que estão servindo no corpo de artilharia de ma
rinha, c finalmente os que pertencendo ás diversas 
Províncias se acham na Córte com licença, ~u frequen
tando os estudos da Academia. O que participo a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

DeusGuanle a V. Ex.-Paço, em 5 do :Mtrr;o d~ 
1833.- Antero José Ferreira de Brito.- Sr. ~tanoel 
da Fonseca Lima c Si! v a . 

... . 
N. 12~.- MARINHA .-CONSULTA DO CoNSELHO 

SUPREMO :MILITAR DE 5 DE lUAR00 DE 1833. 

Declara que Francisco de Alcantara está no caso de obter a re
forma, por gr·aça, como requer, do emprego de Patrão-I\Iór da 
Barra da cidade do Pará. 

Senhor.- Manda Vossa Magestadc ImpeJ·ial, por Por· 
taria da Secretaria de E~tado dos Negocios da .Marinha, 
expedida em 20 de Dezembro ultimo, que o Conselho Su
premo Militar consulte eom etieito, o que parecer 3obre 
o requerimento junto de Francisco de Alcantara, Patrão
]fór da Barra da Cidade elo Pará, pedindo a sua re
forma. Não havendo Lei, que determine as reformas 
dos Officiaes Marinheiros, o Patrões-Mórcs, que aliás 
se fazem necessarias, como premio do bom serviço 
destas classes., mas attendcndo a que alguns mereceram 
ser reformados por Decreto; c rcconheeendo o Con
sPIIJO pelos tlocumculos juntos os lougos arwos de scr
vit;u, que o supplieante tem rrcstado á Nação, e achar-se 
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actua1mente impossibili tat.lo para continuar a servir, 
por sua avançada idade e molestias : parece ao Con
selho, que o supplicante está no caso de obter a re
forma por graça, como têm obtido outros em iguaes 
circumstancias. 

Rio de Janeiro, Ui de Fevereiro de 1833.-Moreira. 
-Almeida.- de Lama r e.- Brito. 

A Rcgencia, em N orne do Imperador. -Como parece. 

Paço, em :J de Março de 1833. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SI I. v A. 

José DA Co3TA CARVALHO. 

JOÃO BRAULIO MONlZ. 

Joaquim José Rodrigues Toí'res. 

- -···-
N. 123.-FAZENDA.-EM 7 DE MARÇO DE 1833. 

Sobre o Juizo dos Feitos da Fazenda da Provincia de Minas Geraes, 
e cobrança da divida activa do Estado. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri .. 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidente da Província de Minas Geraes de 9 de No
vembro passado, sob n. o 98, que acompanhou o do 
Inspector da respectiva Thesoural'ia de 31. de Outubro 
a respeito da ordem expedida em 2 do dito mez, de
clarando que a extincção do Conselho da Fazenda não 
envolvia a dos Juizos dos Feitos della actualmente 
existentes; e conforme&. resposta fiscal e voto do Tri
bunal, que altenta a maneil'a especial por que na Pro
víncia se estabeleceu e reformou o Juizo dos Feitos da 
Fazenda, ordenando a fórma dos processos, para serem: 
tratados, e julgados na Junta, o que se vê das Provi
sões de 4 4 de Setembro de i 77l, e :1.6 de Dezembro de 
1775, com differeJJ.ça notavel do que a rcspci to de 
outras Juntas se determinou, approvar como legal c 
justo o proredimcn to do Inspector a rcspei I o dos pro ... 
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cessos novamente começados e dos pendentes, convindo 
que sejam remettidos aos Juizes dos resprctivos dis· 
trictos dos devedores. O que participa ao sobredito 
Presidente par· a sua in telligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 7 de Março de t833. 
-Candido José de Aranjo Vianna. 

--
N. l2~.-JUSTIÇA.-Eu7 DE MARÇO DE 1833. 

Não porlem ser :ulmittidos no serviço da Guarda Nacional indi
víduos que não forem :-Jli'>tado~ pelo re-;pectiYo r.onsellto de 
t,.)ua I ifica~ão. 

Constando que no batalhão de Guarda~ Nacionacs da 
freguczia tle Santa Anna têm sido admittidos ao serviço 
do mrsmo batalhão muito~ indivíduos sem que fossem 
para tal serviço alistados pelo respectivo Conselho de 
Qualificação, Ordena a Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, que V. S. faça immedia ta meu te 
despedir todos quantos em taes circumstancias se 
acharem e bem assim os an ligos Guardas Munieipacs 
que pelo Aviso de 2~ de Novembro de !831 se mandaram 
adclir ás companhias dos diversos corpos das Guardas 
Nacionaes, c que procedendo ás indagações necessarias 
sobre as pessoas que possam ter conconido para um tal 
abuso e prevaricação, assim no sobredito batalhão como 
em CJUalqnet' outro em que por ventura tenha havido o 
mesmo abuso, informe a 11m de se darem com perfeito 
conlH~cimento as providencias que forem justas sobre 
tal objecto. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 7 de Marc;o de !833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Commandante 
Superior da Guarda Nacional. 

N. !26.-FAZENDA.- EM 8 DE i\1.\RÇO DE 1833. 

Sohre a organização da Pauta semanal dos pri'ços eorrentrs dos 
generos de exportação. 

O Administrador de Diversas Hendas Nacionaes Hqur 
na intellig-rncia, de que ne,;;ta 1lala sf' ofllciou a Antonio 
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José Domingucs Ferreira, Antonio HoJrigues Coelho, 
Antonio da Silva Henriqucs c Stoekmcicr Gracie, encar
regando-os da organização da Pauta semanal dos preços 
eori"entcs dos gcneros de exportação, para servir nos 
de:-;pachos da dita Administração, o 11ue deverá ter 
lugar toJos os sabbados de accôi"do com o mesmo 
Administra(lor. 

Rio, em 8 de Marco (!e !83a.-Candido .Josr: de Araujo 
Vianna. · 

...... 
N. 126.-:MARINHA.--EM s DE MAnço DE tsa:L 

lletlara que um estrangeiro, enganado como Official da Armada, 
náo está sujeito no tle:'wnntn p:H<l rontrihni~<1n dn MnnfP Pií1 
da Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador, conformando-se 
com a informação que Vm. dera em ofllcio de hontem 
sobre o requerimento do Capil.io de Fragata Francisco 
Ciarc, H a por bem que ao mesmo se resti lua a quantia 
de H6b200, com que indevidamcute contribuira para 
o Monte Pio, visto que, como otncial estrangeiro 
engajado não deve ter lugar a seu respeito seme
lhante contribuição, 11a couformidade da Hesolução 
de Consulta de 31 de Outubro de 182U. O que parti· 
eipo a Vm. para sua in telligcncia c cxeeução. 

Deus Guarde a Ym.-Paço, em 8 de Março de 1833. 
-Joaquim .José Rodrigues Torres.- St·. Joaquim de 
GonYt\1. 

N. 127.-JUSTIÇA.-E:u !:>DE l'IIARÇO DE 1833. 

:\!anda organizar uma Sec~.:ao de companhia de caval!aria de 
Guardas Naeionacs no cm·ah1 llr Jaragu:í, da Província tle 
Uoyaz. 

111m. e Exm. Sr.-H.eprcscntantlo o Juiz de Paz do 
Curato de Jaraguú os inconvenientes que encontravam 
os habitant<'S do dito Curato pertencentes ás duas com
panhias da Guarda Naeioual daqndle districto, de SI' 

DECTSI-lE~ DE 183;;_ 12 
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reunirem na Villa tie 1\leia Ponte, assim como a recla
mação feita pelos trinta e sete cidadão~ mandados tirat· 
para entrarem em uma das companhias de Gavallal'ia 
da referida Vilh. ll<i por bem a Regencia, em Nome~ 
do Imperador o Senhor D. P~uro II, ordenar ({Ue V. Ex. 
mamh~ organizar uma secção de ca valia ria naquelle 
Cura lo, que terú a sua parada no Anaial~ a que per· 
tence, e tJetermine que as duas companhias sobreditas 
tenham a sna parada particular no mesmo Anaial, con
tinuando todavia a pertencer üO batalhão da Villa de 
Meia Ponte, onde deverá ser a parada geral Llelle, ~~ 
eompan~cendo a h i as mencionadas companhias, só no;-; 
casos extraordinarios, em que se mandar reunir lodo 
o batalhão. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de .Janeiro, 
f'IH H Lle Março de !8:33.- Honorio Henneto Carneito 
Lerlo.- Sr. Presidente da Província <le Goyaz • 

... 
~. 128.- JUSTiÇA.- El\1 11 DE MARÇO DE 1833. 

DPcl;l l':t tJliC para. ct·raf;üo dr dist1·ido de Juiz de Paz não é prt>ciS<J 
que o 1ugar seja Fn'gurzia., ou Cape!Ia Curada. 

Tendo representado o Juiz de Paz da Capella doAm
paro d'antcs pertencente á villa de Valença, (run a 
Camara Municipal da villa de S. Sebastião da BaiTa 
1\lausa, de que hoje faz parte, não quizera juramental-o 
a pretexto de ter sido eleito illegalmente, pot· não ser 
aquella Capella Curada: .Manda a Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, pela Secretaria de 
E~ ta do elos Negocios ela Justiça remetter á sobrecli t.a 
Camara o oíficio incluso do dito Juiz, datatlo de ti do 
corrente, com os papeis que o acompanharam, o decla
rar-lhe que pelo Cudigo do Processo Criminal não é 
mister, para ser creado districto de Juiz de Paz~ que 
seja Freguezia, nem Capella Curada~ bastando que o 
lugar contenha pelo menos 75 fogos e que portanto de· 
verá, em execução do citado Codigo, creat· a Capella em 
questão, districto de Juiz de Paz, se assim fôr de corn
modidallc para os povos. 

P<llaeio do lHo de Janeiro, em 11 tle Marco de 1833.-
Houorio Hermeto Carneiro Leão. • 

-···-
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N. 1~9.- GUERRA.- EM 11 DE liARÇO DE !833. 

Determina que aos Officiaes reformados não se deve abonar 
. senão o soldo que legalmente lhes competir. 

111m. e Exm. Sr· .-Determinando a Regencia em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, que nos 
Avisos de participação das reformas·dos Officiaes mili
tares de i .a Jinha, ou que tiverem soldo, se declare 
sem,rre qual este seja, e o posto em que ellas são con
cedidas, para que não tenham soldos que lhes não com
pitam, deixando de apresenta r a indispensavel certidão 
do Conselho Supremo .Militar, e outrosim estabelecendo 
a mesma Regencia o prazo de seis mezes~ para dentro 
delle os mesmos ofliciaes reformados apresentarem a 
tl ila certidão, quando antes não tenham sido remett.idas 
as respectivas patentes; assim o participo a V. Ex. para 
Sf~U conheci meu to e execução. 

Deus Guarde a V. E~.- Palacio do Rio de Janeiro~ 
rm H de Março de H333.-AnteroJoséFerreiradeBrito. 
~- St·. Presidente da Província de •.. ; 

N. 130.- IMPERIO.- El\1 12 DE J\IAH~O DE 1833. 

Deelara ao Presidente do Ceará que aos tres Conselheiros do 
Governo, que são 'empregados publicos, se deve pagar adiaria 
que lhes compete durante o tempo que serviram aquelle cargo .• 

111m. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex. em seu officio de 19 de 
Janeiro do corrente anno participado a duvida em que se 
acha a Jtin ta de Fazenda dessa Província, ele pagar ao 
Secretal'iD do Governo, ao Thesoul'eiro da 1\lesa das di
versas Rendas, e ao Escripturar·io da mesma. as d iari<ts 
que venceram como Conselheiros do Governo dur·ante os 
trabalhos das sessõeg ordinarias, pelos motivos de 
obstar, ao L o o art. 7. o da Lei de 20 de Outubro de 
1823, c aos dous ultimos a incerteza de terem ou não 
servido conjunctamente com aquelles cargos os em
pregos que occupavam na administração da dita Mesa : 
ue ordem da Regencia em Nome do Imperador participo 
a V. Ex. que não póde haver duvida alguma a respeito 
do pagamento das dia rias aos Conselheiros que ser·viram 
os seus respectivos carge~s. Quanto porem aos ordc-
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nados de ou Lros empregos, que o Aviso de 29 de De
zembro ele 1831 declara deverem igualmente receber-:o:c, 
uma vez q1w sejam exercidos conjunctarnentc, é claro 
que não admittc dnvitla o pagamento do Seerctario, por 
ser certo que tambem exerceu este emprego, sem que 
possa obstar-lhe a Lei de 20 de Outubro de 18~3, que se 
limita só aos veneimcntos como Secretario, c não ao~ 
que a mesma pessoa possa haver por outro sct·viço. E 
pelo que pertence aos outros dous empregados da Re
partição da Fazenda, eumpl'e ús autoridades respectivas 
o decidirem se elles exerceram ou não os seus em· 
pregos, para assim se lbcs p::~gar, ou deixar de pagar os 
competentes ordenados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala c i o do Hio de Janeiro, 
em 12 de Março de 18:33.- Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro.- Sr. José Mariano de Albuquerque Ca val
can ti. 

----
N. 1:3 l.- FAZENDA.- E li 12 DE l\IARÇO DE 1833. 

Declara não ser admissivel nomear para oflleial da Secretaria 
tle uma Thesouraria, quem não tenha as habilitações exigidas 
pela Lei fle 1. rlc Ontuhro de !831, pollentlo-sc nomear intc- · 
rinamcute, nté se poder cumpri1· a Lei. · 

Canclitlo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
Jmual do 'fhcsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessJo do mesmo Tribunal, em vista do ollleío do Pre
sidente ele Santa Catharina de 28 de Janeiro sob n. o 5, 
que acompanhou o do Inspcctor ela Fazenda reJa 1 i \'O (t 
duvida~ que lhe occorre na nomeação ele um oflicial para 
a Scct'elaria da Thesouraria, visto que na Província se 
não encontra pessoal que esteja nas eircumstancias de 
o preencher, tendo conhecimentos de escriptnração por 
partidas clohracla~, e conforme a resposta fiscal c voto 
Jo Tribunal, que não é admissivel a dispensa <lo que 
dispõe o art. !)() da Lei de !~ de Outubro de !831, mas 
que interinamente poderá nomear quem sirva aquclle 
emprego, a lt~ que possa ter lugar a exeeução da lei, ou 
haja providencias do Poder Legislativo, ao qual se repre
sentará sobre o objecto. O que participa ao referido 
Presidente para sua intelligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 12 de Março do 1833. 
- Candido José de Ar(tttjo Viann(t. ---
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N 13~.- FAZENDA.- El\Il'.! DE MARÇO DE 1833. 

Deelara não ter lugar o desconto ao Juiz de Fóra da parte do 
ordenado de Procurador da Fazenda do tempo que deixou de 
sen·ir este emprego; c que ao Contador da Thesouraria se 
deve contar o ordenado do dia da posse. 

C·mtlido Jo~•' de Araujo Vbnna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberon em 
sessão uo mesmo Tribunal, em vista do offido do Presi
dente da Provincia de Santa Catharina dt• 28 de Janeiro 
sob n. o 4, que acompanhou o do Inspector da Thesou
raria re~pectiva, pedindo esclarecimentos sobre dever-se 
ou não descontar ao Juiz ele Fóra a parte do ordenado 
de Procurador da Fazenda do tempo que deixou de 
servir, e hem assim, dé quando deve principiar a contar
se o vencimento do Contador; e conforme a resposta 
fiscal, e voto do Tribunal, que o de~conto ao Juiz de 
Fóra não tem lugar, pois qur, não estando no caso do 
art. 37 da Ll'i de Hj de Dezembro de 1830~ nenhuma 
outra lw que ordene taes restituições; e que ao Con
tador sr deH' coutar o ordcnajo do dia ela sua posse. 
O que particjpa ao referido Presidente para sua intel· 
lig•·ncia c c'\rcução. 

TI tesouro Publico Nacional, em 12 de Março de 1833. 
- Candido Ju~r: de .1raujo Vianna. 

-·-
N. 133.- FAZENDA.- EM 13 DE MARÇO DE 1S33 . 

.Manda que pela Thesouraria se defira a. preten(;ão do respectivo 
Inspector, que pede pagamento de seus vencimentos, sendo 
improcedente a razão allegada, de que por ser negocio proprio, 
não (cumpria á mesma Thesouraria decidir. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesom·o Publico Nacional , deliberou em 
sessãc do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidente da Provincia de Santa Lalharina de 2~ de 
J?e~emhro passado sob n. o 29, que acompanhou o o f
fie lo do Ins,p~ctor da ~~1esouraria respectiva, pedindo 
que pelo 1 nbunal do I hcsouro se determine o paga
mento dos ordcnadog que se lhe devem como Thesou-
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rl'iro da e.x.tincla Junta de Fazenda do tempo que mediou 
t>ntre o dra en_1 IJUe eessat·am as suas funcçôes como tal, 
e o em que ~c JnstMilou a As~cmbléa Geral em lJUe tomou 
assento como Deputado, c bem assim entre o uo encer
ramento dJ mesma Assembléa, c o em que outra vez 
l'ntrou no exercício de Thcsour-ciro nos annos de -ts:H 
n 1832, entendendo que por ser ncgorio proprio não 
lhe cumpria decidir; e conforme o parecct· fiscal e volo 
do Tribufl.al que o ter de decidir-se a prcten1;ão de um 
Inspector de Th3souraria de Província, não é motivo 
sufficientc pat·a que seja presente ao Triimnal a rnesma 
pretenção sem a decisão por que se reconhece haverem 
claras disposições da Lei de 2il de Setembro de 18i9, e 
Ot·dcm do 1 .0 de Outubro de 1832, a pretexto sómeute 
de um impedimento, que se acha legalmente removido, 
,. providenciado pelo art. t>5 da ·Lei de ~ tlc Outubro 
de 183l; eumpt·imlo portanto que na mesma Thesoura
t·ia se de1·ida o negocio na fórm,1 da lei. O que participa 
ao PJ"esidcnte pc;.ra sua iulelligencia e cxeeuç~Yo. 

Tlwsouro Publieo Nacional, em 13 de Mar1:o tle fg33. 
- Candido José de A ranjo Vianna. 

N. 1:3~.- JUSTIÇA.--- E~t13 DE MAUÇO UE lH:J:L 

Designa os Juizes que devem eolllpur as Juntas de Paz no .Mu
nicipio da Côrte, nos dias tle reunião. 

~lauda a Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
O. Pedro li, pela Seerctana de Estado dos Negocias da 
Justir,a remetter .i Camara Municipal desta cidade are
la,·;io ·inclusa dos cidadãos, ([UC, por Decr·eto de 6 d'J 
n)'rrcn te, foram nomeados pat·a sct·virem os lugar.es de 
.Juizes Municipal e de Orpltãos, e Promotor Puhlteo; t' 
Ordena, que a sobredita Camara, em execução do que 
dispõe o ;trt. 12 das lnstruccões, que acompanharam o 
Derreto de 13 tle Dezembro tlo :mno anteeedente, faça 
'~"pedir á este ultimo o ti tu lo res.pecthro, defira-! h e o 
juramento marcatlo no mesmo arttgo,. e cumpra ~udo o 
mais, que nelle e no art. 13 se lhe mcumbe; ficando 
na intelligencia, qur, na conformidadr. elo que trata o 
:1rt. 8. o das referidas Instrucções, haver;i trcs Junt.<Js 
de Paz no Municipio, sendo a primeira composta dos 
Juizes de. Paz da Lagôa, do L o, ~.o e :3. o districto de S. 
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.Jost:•, do 1. u e 2." tia Cantlel:uia, e do 1. o tle Santa Rita; 
a segunda, dos JuizC's de Paz do segundo districto de Santa 
H i ta, do 1. (\ 2. o e 3. u distl'icto do Sact·amento, do 1. o 

t~ 2. o dt~ Santa Anna~ c do 1. 0 do Engenho Velho; a 
terceira tlnalmenle dos Juizes de Paz de Iraja, Jacaré
paguá, lnhaúma, Ilha do Governador, Campo Grande., e 
do 1. o e 2. o districto da Guaratiba, c do 2. w tio Engenho 
Velho. Que as tluas primeiras Juntas farão as suas 
reuniões tloze vezes no anno; que terão principio á 7 
de cada mez, sendo as da primeira no Aljube; e as da 
segunda ua casa da mesma Camara; e que a terceira 
fará as ditas reunities seis vezes no anno, a saber : á 7 
dos mezes de Janeiro~ .Março, Maio, Julho, Setembro e 
Noremuro, 110 Quartel de Mata Porcos. 

Palacio !lo Rio tle .Janeiro, em 13 de Marco de H~:l:{. 
- llonoriu llc'flltt'lo Carneiro Leâo. • 

~. 1:3;;,_ JUSTICA.- E.\1 lj DE -'IARC:O DE 1833. 
li J 

O;•r·lara que o:; Presitlt•ntes das Mesas Paroehiaes devem acrit:n 
as rel!;lallla!~ões tle quaest}uer cillatlãos. 

Em resposta ao officio~ que Vm. acaba de dirigir-me, 
cxponrlo constar-lhe, que hoje pretende o cidadão Eva
risto Ferreira da Veiga e outros invadir a Mesa Eleito
ral, se me otferece dizer-lhe, fJ ue não sabendo o que 
Vm. entenda por invasão, c como isso poss:1 tet' lugar 
uma vez que Vm. faça manter com imparcialidade o 
decoro devido á sua autoridade, e ao acto, que actual
mente exerce, devo touavia advertir-lhe, que tleYc 
~dmittit a tcquerer o que lhe convier não só ao cidadão 
referido, nus a qualquer outro que por ventura queir·a 
leYar peran lt> t'ssa l\lesa quacsquer representJções, por
lJUe sendo liYrc a todo::: apresentar· as rcclam::;çõcs, 
it que se julgarem com direito, á Mesa compete dc
ft•rir-lhes, COliJO entender justo~ fnendo Vm. manter 
em taes actos a nccessaria ordem, para que não possam 
jámais repetir-se procedimentos inegulares, e contra
rios ao socego publico, que a Vm. mui re.ligiosamente 
cumpre fazet· eonservar, sem dar azo, nem consentir, 
que seus officiacs obrem a menor violencia sob sua 
n'spoHsabilidade. Advírt.o~lhe, quP, alt'•m da forra th~ 
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Guarda Nacional, que se acha á sua disposição~ passo a 
mandar rondar as vizinhanç:~.s dessa Matriz por patru
lhas da cavallaria da Guarda Municipal Permanente. 

Deus Guarde a Vm. Paço, em 13 de ~brço de 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão. -Sr. Juiz de Paz 
da frcguezia de Santa Rita. 

N. 136.-JUSTIÇA.-EM 14 DE 1\IARÇO DE t83:l. 

Providencia a respeito da eleição do Estado Maior do hatalbão 
de Guardas Nacionaes da Vtlla de Cantagallo. 

Participando Vm. no seu officio de 4 do corrente 
ter procedido á eleição dos officiaes para o E-,tado Maior 
do b:ltalhão d'l Guarda Nacional dessa Villa. em con
Sf'f(Uencia da convocação feita pelo Juiz de 'paz pro· 
prietario~ que a<loecl~ra nntes de a effeclnar~ por rujo 
motivo Vm. fôra cha mallo pat'a occnpr1r o so!Jt·rd i f;) 
lugar, mas que drpois de concluída aquC'IIa rleição vira 
que tinha ido de encontro ao detrrminado r.os Avisos 
de 3 e 26 de Janeiro ultimo, por i.,so qne fo!'am con
vocados e entraram na organização do di tu Est.a<lo l\laior 
tanto os officiacs da companhia de cav0llaria tl:lref,~rida 
Guarda como o~ Llc infantaria .. pedindo solJI'ú o caso 
providencias: M:mda a Rcgcnci:t, em No me do I mpc
rador o Senhor D. Pedro li, a quem foi presento o ci
tado officio~ responder-lhe que deve cmnprit· as ordens 
constantes dos Avisos que menciona, o que lendo-se 
procedido á eleição em questão contra o disposto nclles, 
se deve reputar nulla. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
14, de Março de -1833.- Honorio llermeto Cnrneiro Lerlo.
Sr. Juiz de Paz supplcnte da Vill::t de Cant1.Q':lllo. 
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N. 1:17.- FAZENDA.- Eu t~ DF. M.\RÇO DE ·1833. 

M:mda fazer assent:unento nos proprios nacíonaes às Fortaleza~, 
Fortes, etc. em qualquer estado. ou applica~fío em que es
tiYerem. 

C·mcliuo Jo~é de Ar:-~njo ViannJ, Presidente do Tri
bunal do The-;out·o Publico N;lcional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vist3 do ofllcio do Pr·esidenlc 
tia Pl'ovincia de Smla Clthal'ina de 28 tlc Janeiro sob 
n.o 3, que a com p:1nlwu o do rcsp:]cti v o Inspcctor da 
The~ouraria pcclin'h c;;;clarecimentos sobre o assenta
mento dos pl'Opl'io.;; rwcionaes, pelo que t')ca a Forla
lez1s e l~orte.;;, declarar qu:~ os C1ste!los, Fortalezas, 
For·tes, Bduartes, CidJdellas, etc., com todos 03 seus 
pertences) são proprios nacionacs, e como tacs ílelles se 
llcvc f1ZCl' o rcspeetivo assentamento, seja qual fôr o 
cst;ulo em que se achem) c applicação, que ora tenham; 
faz·~n(lo-sc mui e.:->pecificalLurwn tn tollas as declaraçõt~ s 
das suas actnacs circum~tanci:ls. O que p.1rticipa ao l'i)

ft>rido Presidente para sna intclligencia r nxeeução. 
Tl~esouro Pnlllico Nacional~ em H, de Março tle 183:1. 

- CamlülJ Jo.r;é de Araujo Yianna. 

·-.JS-· 
~. t:Js.- FAZENDA.- E~r tJ nr: MARÇ•) DE 1833. 

D.'f•Jara ffUe as questões ilUilCÍ la elas pela CO!llln ÍSSâO liquicladorn do 
B:tnco do Bra~il sej:tm llceididas pol' :Hbitro!-l. 

A commissio liquidadora flo B:wco por par· te do Go
verno fique n~t intellig1~ncia de que lhe cumpre proceder. 
como na conformiuatl(~ da Lei de 23 de Setembl'o de i8::2H 
al't. 7. 0

, reeor1·e:1do a arbitros quando não concordem 
a respeito das duvidas, que lhe occoiTem sobre al
gumas addi0ões lanç:Hl:ts a c::~rg1 tio Governo, que a 
commiss5o jalga injustas ou contrarias á pratica mer
cantil, como repr·csenton em 2~ do passado, visto que a 
semelh;:mte respeito .P assim se tem prati~ado, e o de
clara na sua resposta de 12do corrente. 

Rio, em t5lle Março de 1833.- Candido José de Araujo 
Vianna. 

flECTSÕF.S rn: !83:\, t:l 
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N. ~39.-FAZENDA.-El'lliÕDEMARÇO DE t833. 

Declara não serem de propriedade da Casa Imperial as cocheiras 
e armazcns da praia de D. Manoel. 

Illm.eExm.Sr.-DevoJvendo a V. Ex. a repre
sentação do Tutor de S. ~I. o Imperador que acom
panhou o Aviso de V. Ex. de 4 do corrente, em que 
se pretende a en trcga flas ehavcs das cocheiras, e 
armazens da Praia de D. Manoel, e de seus rendi
mentos, como propriedades da Casa Imperial, conforme 
o art. 115 da Constituição; cumpre-me dizer a V. Ex., 
(]UC nenhum dos ellificios mrncionados, hoje a rargo 
do Thesouro, está naquelle caso; pois que foram feitos 
rom dinheiro do Thrsouro, onde existem as contas 
das respectivas dcspczas, c dcsrle !818 a Nação está 
de posse dellrs, tendo sido occnpatlos por diverso~> 
corpos de tropas de i. a linha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em i5 de Março de 
1833.- Candido Jo.çtf de Aranjo rianna .--Sr. Nieolào 
Pereira de Campos Vergneiro. 

-···-
~. ·ill-0.- FAZENDA.- EM H> DE l\JARÇO DE !833. 

S.obre a arre.cadar,iio 1le divrrsos ramos de Dizimos. 

Candido José de Ar·aujo Vianna, Presidente do Tri
lJunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, á vista do que ponderou 
o Conselho uo Governo da Província do MaranJ1ão, 
constante do ollicio do respectivo Presidente datado 
em H de Setembro do anno passado sob n. o 57, e 
do parecer do Conselho Geral da mesma Província 
a r·espeito da arrecadação dos diversos ramos de dizimos, 
que, emquanto aos dos principacs generos de expor
tação e commercio exterior, observe-se como até agora, 
a disposição dos Decretos de 19 de Abril de 1821, 
e 31 de Maio de 1825; emquanto ao dos gados vaccum 
e cavallar, continue a pratica adoptada pela Junta da 
Fazenda de vendel-os em hasta publica, generalisado 
em tod~ a Província, o que se tem seguido nos dis
trictos de Pastos Bon!-i~ Cax i:1s e S. Bernardo; e em-
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quanto flnalmeute aos tias miunças, seja feita sua ane
t:ada!:t"io nas cn tradas das Cidades, Vil las, e Povoações, 
tlue forem designadas pelo Presidente em Conselho, 
em eonformidade do citado Decreto de 16 de Abril 
de 1821; encarregando-se a dita arrecadação aos Col
lectorcs elas outras remias, c nomeando-se novos onde 
os na o h ou ver, ticando assim de nenhum effeito a 
Provisão de 6 de Ag·osto de 1825.1 e quaesqucr ordens 
em contrario. O que participa ao Presidente di dita Pro
Yincia para sua íntclligciJeia e execução. 

Tlwsouro PuLlico Nacional, em i:J uc l\lan:o de 183~. 
- Candido Juiié de Araujo Yianna, 

-···-
N. 1 H.- GUERRA.- EM 15 DE MARÇO DE 18:33. 

lJctcnuina tJUC os tiros fJUe das Forlalf'Za-> se fizerem soJJre 
as embarcações que não observarem o Hegulamcnto do Porto, 
devem ser feitos com peças de pequeno calibre. 

lllm. e Exm. Sr.- Determinando a Regencia em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, que d'ora 
t~rn diante os tiros que das Fortalezas deste Porto 
se fizerem sobre as embarcações~ em virtude de não 
observarem o Regulamento tio mesmo Porto, sejam com 
peças de pequeno calibre e pela sexta parte, e que a 
pol vora emprcg·ada em tars tiros seja paga <'t razão do 
800 n~is a libra o a bala de ferro, quando tiver lugar~ 
á razão de ~o reis por libra, (' que o pt·oducto de 
tacs multas ora existent(~s nas Fot·talczas seja já en
tregue ao Direetor da Fabrica da Pol vora, e em todos 
.,s seis mezes a que se tirei' apurado; assim o parti
cipo a V. Ex. em solução ao seu officio de ~do pre
sente Março e a fim de que no mesmo sentido rxpeça 
a:-; necessarias ordens aos Commandantes das Forta
h,zas. 

Ueus Guarde a V. Ex.- Pat.:o, em Hi de Março de 
i8j:J .- Anteru Jose Ferreira de Brito.- Sr. Manoel da 
Fonseca Lima e Silva. 
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N. 112.- FAZENDA.- ElU lü DE MAHtJO DE 1833. 

S:.~lJre os illlposlos a que ~e aclwm :-;ujcitas as ea:-as de negcl!'itJ 
que ao mesrno tempo n'ndem aguardente. 

Camlido José de Arauio Vianna Presidcutc do Tri
bunal do The~ouro Public'o Naciona 1: deliberou em ~cssêlo 
do mesmo Tribunal, em vista do olJicio do Presidente da 
Província do Rio Grande do Norte de 6 de Fevereiro 
tlo corrente anno, sob n. o 15, dando os esclarecimentos 
pedidos sobre a duvida rOIJsUmte do anterior oflicio da 
ex tine ta Jm1 ta de Fazemln, de se deverem cobrar dos 
logistas tjUC ao mesmo tempo vendem aguardente os 
doze mil c oitocentos réis de imposto do Banco, c os 
dczaseis mil níis sobre botequins e tabernas, ou se 
simplesmente se dereria ~obrar uma destas impo~ições., 
e em conformidade do parecer do Com:ellJCiro Proeu
r;:dor Fiscal, e voto dn Tribunal, que das mt·nrionadas 
lojas se deve cobrar ~ómen te o imposto de dcza~eis 
mil réis, conforme o§ 2." do Alvarú de 2 de OutuJJro 
de 1812, até o ultimo de Junho dn 18:j2~ e do 1. 0 de 
Julho em di:mte~ em consrcJUl'ncia do disposto no a1 t. 
lJl ~ 13 da Lei de Hi de Novembro de 18:)1, deverão 
as me~mas loja~ pagar o~ uoze mil e oitoccntcs r(•is 
denominado do Banco, c o mais que lhe Locar do:-. 
~() 0

/ 0 do COilSllmO da aguanlcn t<\ C(·~~ando O de dezaSI'ÍS 
mil réis por CJL!C era lançado pela venda da aguardente. 
O que participa ao refe~·ido Presidente para sua in
tell igcnda c execução. 

Thesouro Publico NacioiJal , l'lll 1() uc l\lar~o tlc 
183:3.- Caudido Jos(" de Armtjo Viauua. 

N. H3.- J[STIÇA.- E.)t lü DE lUAR\}11 PE l~:JJ. 

;\landal conscrYar 1:0 serviço tias Guarda~ Narionars os anligc:
G~anlas Munidpac~. tJUC üs JJJt'~lltas se acllaw addidos. 

Em resposta ao otncio de Y. S. da d;Jta de ltontcm. 
nrdcna a Hrp:cncia~ <'111 Nome do Imperador~ que V. S, 
cou~crve no HTYi~o de ~;ue ~c manJannn deSJH'dir per 
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A viso de 7 lambem do correu te. o~ addido:-; ~~~ G uarua~ 
Nacionaes, outr'ora Guardas l\luntetpacs; ate que se 
conelua o novo alistamento. 

Deus Guarde a V. S.- P.H.;o, em Hi de Marco tle 
1833.- llonol'io Henneto Crtrneiro Lerlo.- Sr. ·com
maw.lanlc Superior da Guarda Nadonal. 

N. li~.- JUSTIÇA.- Elll t8 OE 1\IARI,;O DE 1833. 

o Governo não pócle olJ-;tal' aos dl'eitos das scnt~~w:as ft>galmcutc 
proferidas pelos Tribunacs. 

lllm. c Exm. Sr.- Seno o presente ú Hcgcnci<l o ullkio 
do Vice-Pre:;identc da Província de ~finas Gerae:', de 
HJ do mcz passado, acompanhado dos do Juiz de Paz 
da Vil la de S. João d'El-Rci c da C·tmara Municipal da 
dita Villa, bem como da representação de alguns ha
hitantcs della, sobl'e a opposi~ão que fazem á cntratl:t 
do Padre Luiz Jose Dias Custoclio no exercício de 
Paroclw tla n·eguczia sobredita, em conscquencia do 
que o Conselho do Governo da dita Província, depois 
de Ler deliberado que se levasse e~lc negocio ao co
nllceimenlo do Governo central, olliciára ao Dispo 
Diocesano para obstar ao i ngrcsso daqucllc Paroclw~ 
quando se verillcasse a sua alJsolvi<:ão pela Hdaçiio 
da Bahia, ou suspcndel-o das rcspccti v as fmtc1;ões~ ~c 
jit se achasse no exeecicio dclla~. 1\lawla a mesma 
Hcgcneia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Il, reenvj·i!l' a V. Ex. todos os citados papeis~ e juu
tamcHle uma outra representação, que suliiu ú ~ua 
presença a favor do mencionado Padre., c declarar-lhe 
que o Governo Hão púde obstar aos eficilos das S1·nlcnças 
dadas legalmen le pelos Tribunacs, e que não tem uw
dida alt.mma legal a tomar áeerca do objecto em questão 
e por isso ordeua que se o referido Parocl1o da frc
guezia de S. João d'EI-Hui tive1· com cHt·ito sido 
alJ:-;nlviclo por sentença legitima tlos crimes de que era 
arguido._ e estiver exercrndo .. ou dever CXPrTer as 
funer.üe~ do seu ministf'rio em virtude dt~ tal st·ntellf~a. 
~ó p~ssa :'(_'{' printdo du seu beueficio, ou uo exercil~io 



dellu, na fúnna da Constituíç:Io c das Leis, quaudo 
eommella 11ovos crimes~ e semelhantes penas llw sejam 
impostas pt~las au toriJaJes competentes. 

Deu·-; GuClrde a Y. Ex.- P,Jlacio do Hio de .Janeiro, 
em 18 cln Ma n·o de i~3:L- Ilmwr·io llermeto Carneiro 
Lcâu.- Sr. Prt)siJeu tu th Província de .Minas Geraes. 

N. 11).-JUSTI~:.\.-E~tlS DE ~1.\HÇO DE 1833. 

U.:i Offieiae~ da <;uanla Xacional. JJOtJJP<HIOf- :tlllt'~ dn JJ;•(·.rdu df' 
':?;) de UululJro de 183:.!. eoutiuuam a .f•xereer os pn:-:Lu~. 

li I m. e E~dn. Sr.- Are uso a reeep~<io Jo olHei o <1 ue 
V,. Ex. me dirigiu em lU do mez anlcccdente, refc
l'lJHlo-~c a outro de 2 de Janeiro ultimo, 110 qual eu
trava em lluvida sobre a exccuç;1o do Decreto de 2~) 
de Oatubro do auno p(]ssatlo relativ(]nH:nLe aos OIHdacs 
da Guarda Nacional~ e 1\lantla a Hegencia em Nome do 
I mperadur o Senhor lJ. Petlro 11, a cu.io conhecimento 
levei o tl ito otncio, l't'SJ~IHler a V. Ex. que o c i ta do 
lJcrrelo Hão pó de ter eiTt~i to rctroaeti YO~ e que portanto 
o~ Ollieiaes nomeatlos continuam a ECl'~ ainda que ti
Yc·ssern sido eleitos sem as qualillades nelle exigidas 
e sem a concorrencia dos Yotos dos Guartlas do serviç,o 
dn re~urva ; mas tjue, quando por qualquer motivo su 
lenha de Jll'OCêdcr a uova elciç.;\o se tlevt• rntào obser
var e guartlar inteiramente o disposto no mencioflado 
lJecreto. 

Deus Guarde a Y. E\.- Palacio du Hio de .Jaucíro, 
~~111 t~ de 1\larçu de -ts:_rl.-llonorio Jlermcto CtLrnciro 
Lcdo.- Sr. Prc.sidenle tla Pruviucia do Espírito Saulo. 

N. 1 'dL- .JU~Tt\:A .- EM ~o uE )tAn~o uE 1833. 

nesolYc duYidas a re~peíto do prnYÍIJJCJltn tlus Officíos de Eseri
,.c'to de c·qv~ll;1s f' H.r•sífluns P 1. 0 Tabullifw tla cidade do Oes
LctTP; ·~ du pa~ameulo de nurus l' vnlllos direilu~. 

111111. ~~ E\lll. Sr.-Emrt•sposta ;111 ollirío de V. E\ 
r:h ~!} d u llll'Z pasSJllo, suhn• q u~ fui ou\ ido u Prunna ~ 
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dor da Corôa~ Soberani:1 e Fazenda Nacional, com cujo 
parecer se •·onform:.tmlo :1 Regrnda í'm Nome do lm
peradOI\ me ordena diga a V. Ex.: 1. o que existindo 
na cidade do Desterro competentemente provi<lo o Otn
rio de Escrivão da extincta Provedoria da Fazenda 
dos Defuntos e Ausente:'>, não ha lugar ao provimento 
do de Escrivão de Capellas e Resíduos, por isso que foi 
sPmprc um sú o .Jnizo da Provrdoria da Fazenda, dos 
Dduntos c An~entcs, C·q1ellas e Resíduos, accumnlando 
::1~ attribnições., rel:l.tivas aos diJrcrcnles ohjceto..;:. com 
um só Escrivão do sPu expndiente: 2. o que sp o 1." 
Talwlliãn d:1 mesma cidade deixou ele senir por lt'
gi ti mo im Pf'll i men to, devp-so proeedrr para o pro v i
mrntn da sun'Pntia interina do di lo otncio na fôrma 
~LI Lei J<~ 11 dt' Otllnhrodc 1H~7 r da Onlena~ão livro l.u 
titulo H7 ~ :L 0

, SI~ porém largou o ortlcio sem licrw;a, 
deve-se-Ih<' f.<zcr cl'fcctiva ;1 rc~spons:tbilidadn p:1ra se 
lhe imp,lr a pena do arl. Hi7 do Codigo Criminal, pro
vendo-se f'm tal caso a sei'Yf'ntia interina 1l<l mesma 
fórma dita; ~." finalmente, que cmquauto :10 paga
mento dos novos e velhos direitos, fleYerão rep:ll
lar-se os respectivos rceeiJe<lore~ pelo Hegulamertlo 
de 25 de Janeiro tlo anno passado~ <lando-sc ás duvidas 
que occnrret'cm a d irecç;lo marcada no art. 7. o dcllt'. 

Dr.ns Guarde a V. Ex.- Palacio tlo llio dn J:meiro 
em 20 dn Março de t8:3:L-llonor'io llermeto Cnrueh ~ 
Let1o.- S1·. Presidt•nte da Pnnincia dt> Santa C:ltha
rina. 

. ....... 
N. lí7.-FAZENDA.-E:\I 21 ])R MARÇO OF.1R:1~. 

Manda qun sn ponha nm rxncut;:;io na Província de Santa C:tl!Ja· 
ri na o Drr1·1'to de Hi ut• Ahril de 1821, para a coiH':liW:-1 diJS di-
zimns. n:lt[nillo que f,',r applir:ln'l. · 

Candido Jos<·~ ~le Araujo Vianna, PresidPntn do Tri
hunal do Thesonro Publico Nacional, dclibr~1·on em 
SP.''São dJ mesmo Trihunal, em vista do officio do Pre
sidente da Província tle Sanla Catharina de 22 de Dt>
zembro passado sob n. o 30, que acompanhou o do Ins
ppr,tol' d<t Thesouraria, tratando ambos dos inconve
nientes e embaraços que sn encontram na r:xccução do 
Brgnlamento dr 31 de Março do :umo p:1ssado, p:1ra 
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arrecadação dos dízimos, c conforme a resposta fiscat, 
e voto do Trihnnal, que na cobrança dos refcr·ido_;; dí
zimos da Prcvincia se ponha em execução o D:!cr·eto 
ele t() de Abril de l82J. naquillo IJUe fôr applicavel. , 
O que particip::t ao mesmo Presidente para sna intelli
grncia e CX('CUÇJO. 

Thcsouro Publico Naeiona I~ em 21 de Março de 1833. 
- Candido José de Araujo Yianna . 

N. HR. -FAZENDA.- EM 21 DE lUARÇ(l DE 1833. 

Sulll'l~ a pri'tt'n~[in de nm tlcvt'dnt' da Fazenda Nacional lle se lllt< 
lazer extensivo o benetieio da Lei de 15 de Novembro de 182i, 
nu pagamrnto do dehito, I(HC eontrahira anteriormente ü pnl1li· 
ca~ão da mesma lei. 

Canditlo Jost·~ de Araujo Vianna, Presidente do Trihu
nal do Thesonr·o Publico Nacional, deliberou em scss:Io 
elo mesmo Tt·tbunal. em vista elo o meio do Presidente 
da Província do Rio Grande rlo Norte, de 6 de Fevereiro 
sob n. o l-l~ que ar-ompanhou o tlo lnspec to r da respec
tiva Thesouraria informando o requerimento de Joa
quim Martins Hibeíro & Ir·mãos da Província do Ceará~ 
em que pedem ~e lhe faça ex tens i v o o beneficio da Lei 
tle Hi de Norembro de 1R27~ para pagamento do seu 
tlebito provrniente da al'f'ematação que fizeram de um:1 
porção de púo-hl'asil anteriormente ú ~u:l publicação. e 
<~onforme a resposta liscal, e voto do Tl'ihunal. e para 
bem regulat· o expediente das Repartições de Fazenda, 
desempenhando cada uma o que ó da sua col)lpetencia, 
declarar que~ estando o . .; supplieantes no caso de recla
marem a observancia da dita lei para serem por clla 
favorecidos qualquer que fosse o estado em que se achas
se a sua divida ao tempo da dita promulgação, compete 
á respediva Thesouraria, na conformidade da mesma 
lei, e do que melhor convier· aos interes~•es nacionaes, 
deliberar· definitivam~mtc sohrc a prcten0ão dos suppli
c;mtcs observada neste, c em casos ~cmelhantes a cau
tela <lo art. !J,7 da Lei de i de Outubro de l83l. 
O que participa ao sobredito Presidente para a sua 
intelligencia c cxecuç~o. 

'l'he~ouro Pn bl i co Nariona 1, em 21 de Março de t8~3. 
- Candído Jo.~é de Araujo rianna. ...... --
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N. 119.- FAZENDA .. ' El'f121 DKl'flARÇO DE 1833. 

Appruv;l o pshhelccimcnto de Collectorias nas Fronteiras do Rio 
Grande do Sul, c declara qw~ as mesmas Collectorias se devem 
limitar ao eumprirnento das incumbencias, que lhes impõem 
os Ht~gulamentos respectivo3. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal em vista do officio elo 
Presidente da Província do Rio Grande do Sul de ln de 
Fevereiro sob o n. o l<i qua acompanhou o elo Inspector 
da respectiva Thesoul'aria úccrca do estabelecimento de 
Collectorias em lugar das Mesas de Diversas Rendas da 
Fronteira que se mandaram abolir por ordem cl.e 20 de 
Dezembro passado, e conforme o parecer do Conselheiro 
Procurador Fiscal, e voto do Tribunal, approvar o esta
belecimento das sobreditas Collectorias, limitando-se 
estas sómen te ao cumprimento das incumbencias que 
lhes impõem os respectivos rcgulamentos.-Oque parti
cipa ao sobredito Presidente para sua intelligencia e 
execução. 

Tllcsouro Publico Nacional, em 21 de :Março de 1833. 
- Can di do José de Araujo Vianna . 

... 818- .. 

N. 150.-FAZENDA .-EM 21 DE MARÇO DE 1833. 

Declara que o Procurador Fisc:tl da T!Jcsouraria não tem direito 
ao vencimento deste emprego do tempo que serviu de Membro 
do Conselho Administrativo, o qual deve ser pago a quem 
serviu interinamente o mesmo emprego. 

Candido José de Araujo Vianna, Pr~sidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
rlo mesmo Tribunal, em vista do officio do Presidente da 
Provincia do Rio Grande elo Sul de 15 de Fevereiro 
sob n. o i5 ãcerca do pagamento de ordenado, que 
pretende o Bacharel Francisco de Sá e Brito., pelos 
dias que serviu interinamente ele Procurador Fiscal 
da Thesouraria, no impedimento do proprietario, c 
conforme a resposta do Conselheiro Procurador Fiscal 
do Tribunal, c voto deste, que ao dito D:n~llnrrJ se 

llECJSOE!! OF. 1833. 14 



10G DECISÕES 

pague a quota do respectivo ordenado do emprego; 
correspondente ao tempo que serviu~ p, em que ao pro
prictario nenhum vencimento competiu por ser o seu 
ímpedimen to o exercício de membro do Conselho Admi
nistrativo de que tinha gratificação. O que participa ao 
sobredito Presidcn te para sua in tctl i gene ia c execução. 

Thesouro Publico Naciona I, em 2l de M trço de 1833. 
- Gandi do José de r1raujo Vianna. 

N. ua.-F.AZENDA.-Ei\l 21 DE :tiAn~o DE t833. 

Declara que o Desembargador que servia de Procurador da Fa
zenda, n;1o tem direito á continuação do ordenado que se 
lhe abonava, desde que deixou de existir a Junta da Fazenda. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão elo mesmo Tribunal, em vista da representação 
do lnspector da Thesouraria da Província da Rthia, de 30 
de Janeiro passado sob n. o 13 relativa á duvida de con
tinuar o pagamento do ordenado de trezentos mil réis 
ao Desembargador que servia de Procurador da F a
zcnda depois da creação do lugar de Fiscal da The
sourari;J da Província, c conforme a resposta do Con
sclheiro Fiscal do Tribunal, e voto deste. que não póde 
ter lugar a continuação do dito ordenado desde que 
deixou de existir a Junta da Fazenda de que era 
membro aq uc! I e Desemhargador, e a cujo ti tu lo o or
denado se lhe dava. O quo partieipl ao Prcsiuente 
para sua intc!ligcncia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em 21 de Março ele 1833. 
- Candülo José de Araujo Vianna. 

N. iõ2.-FAZENDA.-EM 21 DE MARÇO DE 1833. 

Declara não competir ás Prcsidcncias em Conselho alterar o nc~ 
gulamento sobre a arrecadação dos dizimo:-:) pondo-a em ar
rematação. 

Candido José de Araujo Vi:mna, Presidente do:Tri
bunal do Thcsouro PulJlico Nacional, deliberou em 
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scs:;ão do mc.;mo Tribunal, em vista Jos officios do 
Prt•sidentc da Provirtcia das Alagóas de i2 c f9 de 
Fevereiro sob n.os 6 e 7, relativos ás alterações que 
em Conselho fizera IW Regulamento de 31 de Março 
do anno passado S-Jbrc a al'recadação dos dízimos, c 
conforme o parecer do Conselheiro Fiscal, e voto do 
Tribunal não approvar as sobreditas altera-ções de pôr 
em arrematação a arrecadação que ~lo dito Regu
lamento se encarrega aos Collcct.ores, sem darem as 
razões da desconveniencia; c até sem se estender a 
tanto a faculdade que outorga o artigo do Regulamento. 
O que participa ao mesmo Presidente para sua in
tcll igencia c exeljuçi o. 

Thcsouro Publico Nacional, em 21 de 1\farço de 1833. 
- Candif},o José de Araujo Vianna. 

N. 153 .-FAZENDA ---:Ell 21 DE MARÇO DE 1833. 

Approva o expediente de uma Junta de Fazenda de permitir a 
um devedor o pagar })arte de seu debito, passando letras pelo 
restante com o juro de meio por cento ao mez. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesout·o Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidcn te da Provincia da Parahyba de 15 de Fevereiro sob 
n.o 12 relativo á deliberação que tomára em 28 de 
Janeiro do anno passado a ex.tincta I unta da Fazenda, 
permittindo que Manoel José Martins Ribeiro entrasse 
para o cofre sómente com a quantia de 5:0001~000 por 
conta da letra de 7:õ98~<Í00 que havia passado a favor 
dos con tractadores do emprestimo bradleiro em Londres, 
e que havia sido recambiada; passando letras pelo resto 
com o juro de meio por cento ao mez, e obrigado além 
disso a toJas as despezas provenientes da falta do sobre
dito p:1gamento, suspenso o procedimento judicial até 
deliberação do Thesouro, e conforme a resposta fiscal, 
e voto do Tribunal approvar a referida deliberação 
da ex.tincta Junta; sendo comLudo ex.tranhavel a grande 
demora que houve na participação deste negocio. O que 
participa ao sobredito Presidente para sua intelligeneia. 

Thcsouro Publico Nacional, em 21 de M1rço de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. HH.-FAZENDA.-EM 21 DE i\1AHI.O DE. 1833. 

Sobre a 6p0ca em qui) começa o vrneimento do meio soldo ás 
viuvas, etc., dos Officlacs reformados uo Exercito. 

Candiuo José uc Araujo Vianna, Prcsiucnte do Tri
bunal do Thesouro PuiJI i co Naciona I, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em const~qucncia do Aviso 
da Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra de !8 
do corrante rebtivo ás cluvitlas que occorrem na The
souraria da Província de 1\Iinas Geracs, sobre a época 
em que começa o vencimento do meio soldo ás viuvas, 
mãis e fillws dos Officiaes reformao os dG que trata 
o officio do Presitlcn te daquclla Pro v incia do l. o do 
corrente sob n. 0 15, a que acompanhou o do Inspector 
{la Thesouraria; que já nenhuma duvida se póde of
fcreccr a esse respeito á vista das disposições do De
ereto de G Jc Junho de 1.831, dcelaratorios da Lei deU de 
N ovcmbro de 1827, ordenando o art. 2. o daqucllc De
creto que seja abonado o dito meio soluo desde o dia 
do fallccimcnto dos maridos, pais e filhos. O que par
ticipa ao sobr·edito Presidente para sua intclligencia 
e execução. 

Thosouro Publico Nacional, em 2ltle Março de t.833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 15iJ.-FAZENDA.- Ku 21 vE :\1ARÇú DE 1833. 

Sobre a cobranç1 dos 8) r6i.s tla contribuição do sal, applicado 
pela Lei de 26 de Agosto de i828, para concerto da estrada da 
serra da Villa de Paraty. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri~ 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em ses
são do mesmo Tl'ibunal, em vista da representação da 
Camara Municipal da Villa do Paraty de 4 de Fevereiro 
passado, em quo pede csclarecimen tos sobre a cobrança 
dos 80 réis de contribuição do sal applicado pela Lei 
de 26 de Agosto de 1828 para concerto da estrada da 
Serra da dita Vilb, se deve ser cobrado tambem do que 
alli é importado desta Côrte, e se este pagamento deve 
~cr só mente do que se consumir na Vi !la, ou se de todü 
() fJUC :'c 1 ranspor h par a l\linas, e S. PHtlo J é ron-
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forme o voto do Tribunal, que a cobrança do dito irn
p~sto emquanto tiver a applicação que lhe destina a Lei 
cttada deve ter lugar sómente do sal que se vender 
para consumo dentro do município, sem distincção do 
lugar d'onde foi exportado. O que participa á referida 
Camara para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional. em 21 de Março de 
1833.- Caniido Jose de Araujo Vianna. 

N. 156.-JUSTIÇA.-EM 21 DE 1\IABÇO 01<.: 1833. 

Sobre os índios, têm os Juizes de Paz a mesma jurisdicção que 
a respeito dos outros cidadãos. 

Em resposta ao officio de Vm. de 12 do corrente mez, 
tenho a dizer-lhe qu<', estando extincto o Juizo da 
Conservatoria, privilegio de que gozavam os índios, 
deve Vm. usar a respeito deites da mesma jurisdicção, 
que tem a respeito dos outros cidadãos. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro, em 
21 de Março de !833.-- Honorio llermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Juiz de Paz do Cura to do Rio Bonilo. 

N. i57.-UIPERIO.-El\t2l .. DE 1\IAR~:o u...: 18:33. 

Sobre a. execução dQI Decreto do Governo nomeando diversos 
individuas para regerem interinamente as cadeiras vagas do 
Curso Jurídico da cidade de S. Paulo. 

Foi presente á Regencia o officio do Vice-Director 
do Curso Jurídico da Cidade de S. Paulo, na data de 
3 do corrente, acompanhando a acta da Congregação 
dos Lentes, na qual se decidiu sobrestar-se na execução 
do Decreto do t. o de Fevereiro, que incumbiu inte
rinamente o exercício das cadeiras vagas do referido 
Curso Juridico, cmquanlo não fossem legalmente pro
vidas, aos Bachareis Manoel Joaquim do Amaral GurgeJ, 
Vicente Pires da 1\lotta c .Manoel Dias de l'oledo, com 
o fundamento de ser o mesmo Decreto contrario ao 
art. L" cap. 19 c arts. 1. 0 ~ 2." e 3. 0 do cap. 11 dos 
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t•statutos, c a Lei Jc li f}e Jun110 de !831, lcmbran~lo 
ao mesmo tempo que, Yista a falta de Lentes e:\ neces
sidade de se alterarem os estatutos no art. 3. 0 do cap. 9.\ 
podt•ria o Governo mandar que se fizessem os aetos 
de Doutoramento com os Lentes alli existentes, submet
tendo ist:l á Assembléa Legislativa, o que salvaria a 
difficuldadr, que aind1 restava com uma sô infracção 
de Lei, tendo aliás o referido Vice-Director declarado 
seu voto em contrario, julgando estar o Decreto nas 
attrillüiç:>es do Governo, por não contar provimento 
de cadeiras, c sim uma medida provisoria para não 
se parai y . .;arcm os trabalhos da Academia. 

Cumpre porém ponderar que o art. L e do cap. t9 
dos esta tu tos, J'Cpetição do~ arts. L o e 2. o da Lei de 
17 de Agosto de Hs27, marca nove Lentes para nove ca
deiras c cinc·o substitutos; e que não havendo substituto 
algum, e só oi to Lentes, sendo dous delles im~edidos, como 
Deputados; é de concluir-se que, ou haviam de ficar 
!'em exercício tres cadeiras ou devia o Governo pro
vid,'nciar extraordinariamente sobre a falta de Lentes. 
O GoYerno pois, obrigado pela falta de concurrentes, 
quando os não havia, convidou os Lentes, occupados 
nas suas cadeiras, p:1ra regerem cumulativamente as 
vagas, dando em gratificação outro ~cgundo ordenado de 
Lente a cada um; e ninguem disse que havia violação 
da Lei de ti Je Aq·osto de t827 repetida nos esta lutos, 
apezar do gra vissimo inconveniente Je se accumular em 
uma pessoa serviço, para que a Lei exige duas. Agora 
porém que apparecem concurrentes e accrrsce a diffi
culdacle, senão impossibilidade, de se proverem as 
cadeiras com as formalidaues Jegaes, cumpria salvar 
o inconveniente da accumulação, incumbindo interina
mente o serviço a pessoas idoneas, que se apresentam 
com as mesmas habilitações, com que os Lentes acluaes 
foram providos, esta providencia não se póde dizer 
menos legal que a primeira, e tem de preferencia o 
melhor scrviçu. publico, e até a economia nas despezas, 
apczar de ferir os inter·csse~ de alguns Membros da 
Congr·egação. O cap. ~~ dos estatutos e a Lei de ti 
de Junho, faltando Jo modo de provêr as cadeiras, não 
são applicaveis porque o Decreto não proveu as cadeiras; 
só providenciou interinamente sobre o seu exercício, 
emquanto não fossem providas na fórma da Lei. A 
Congregação ao mesmo tempo que se reeusa ao cum
primento ele uma medida necessaria para satisfazer ao 
objecto da Lei, emqnanto esta não póde ter litter·al 
execução, não duvicb insinuar que o Governo póde 
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mantlar fazer os actoi de Doutoramento sem o nu
mero de Lentes exigido no art. 3. o do cap. 2. o dos 
esta tu tos; dando a~sim a entender que nesse caso não 
temeria a responsalJil idade pelo cumprimento de uma 
ordem que reconhece contraria á Lei, sem explicar a 
Cl)nciliação, que possam ter raciocínios tão diametral
mente oppostosen lre si. A Hegencia, tomando em conside
ração o que á este respeito se ê!Cha exposto, ordena, em 
Nome do Imperador, que se dê execução ao referido De
creto do t.(l de Fevereiro. não obstando as razões expostas 
pela Congregação; e que tudo se leve ao conhecimento da 
Assembléa Legislativa na proxima fu ura sessão. O que 
manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do Im
perio participar ao Vice-Director do Curso Jurídico 
da cidade de S. Paulo, p:tra sua intclligcncia e go
verno. 

Palacio do Rio de .Janeiro, em 21 d.c M:\rço de 1833. 
- Nicobio Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 158.- li\IPERIO.- EM 21 DR MARÇO DE 1833. 

Sobre a concessão de licença para se edificar, especialmente na 
colonia de S. Leopoldo, na Provincia do Rio Grande do Sul, 
e subsidio que se deve aos colonos. 

I IIm. e Exm. Sr.- A H.cgt'ncia, tomando em consi
deração os grandes inconvenientes, que V. Ex. pondera 
em seu oflicio de 18 de Janeiro do corrente anno, 
terem resultado, de não se continuar o uso antigo, nem 
de seguir-se a deliberação do Conselho do Governo, 
sobre a concessão de licenças para se edificar nas po
voações, especialmente na colonia de S. Leopoldo: Ha 
por bem, em Nome do Imperador, determinar, que 
V. Ex. continue a dar as ditas licenças, como d'antes, 
com a expressa clausula de ficarem os concessionarios 
sujei tos ao que a Assembléa Geral deliberar a tal res
peito. E quanto ao pagamento do subsidio, que se deve 
aos colonos, nesta data se exige da Repartição da Fa
zenda os neccssarios esclarecimentos. 

Deus Guardo a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
rm 2l de Mtrço de 1833. - Nicolâo Pereira de Campos 
Vergueiro.- Sr·. Mmoel Antonio Galvão. 
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N. Hm.- IMPERIO. - EM 22 nE MAn~:o nE 18:13. 

SoLre a maneira por que se poderá prover em cidadão estran· 
geiro uma cadeira de instrucção publica. 

111m. c Exm. Sr.- A Rcgcncia, em Nome do Impe
rat.lor, !ornando em consideração o que em ollicio de 
~5 de Junho do anno passado expõe o Presidente dessa 
Província sobre o requerimento de Augusto Barellã, 
que pediu ser provido na ca-deira de francez dcs"a Ca
pital, por meio de um contracto de cinco annos. 
quando não haja cidadão bl'asileiro habilitado para o 
flito magisterio: Ha por bem autorizar a celebração 
do referido contracto, uma vez que se verifique a cir
cumstancia de não haver eidadão brasileiro com a 
necessa ria idoneidade; devendo para isso proceder-se 
a todas as diligencias e annuncios necessarios. 

Deus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio de Janeiro, 
f'm 22 de l\farço de i833.- Nicolâo Pereira de Campos 
Vergul'iro.- Sr. Joaquim Vieira da Silva c Souza. 

N. HD.- FAZENDA.- E~1 22 de 1\fARÇO DE 1833. 

Declara qnc dc\·cm pagar o imposto de !2~800 os botequins e 
tavernas situados fóra dos limites ifas Cidades, e admitte aos 
devedores de impostos dPcorridos (]C i82í em diante o paga
mento por meio de prcsta<:õcs. 

Canditlo José de Aranjo Vianna, Prcsidcntedo Tri
bunal do Thesouro Pnbliro Nacional, deliberou em 
sessãú do mesmo Tribunal, em vista da representação 
do Conselheiro Inspector da Thesouraria da Província 
do Rio de Janeiro, relativa ás duvidas que têm occor
rido aos Collcctores nos lançamentos que lhes incumbe 
o Regulamento de 14 de Janeiro de 1832, e conforme 
a resposta fiscal, que é de accórdo com o parecer 
do sobredito lnspector, c voto do Tribunal, que o im
posto de doze mil c oitocentos réis denominado do B1nco, 
c não o de dez mil réis de botequins c tabernas, seja 
arrecadado de todas as casas dessa denominação si
tuadas fóra dos limites desta Cidade ; que a este paga
mento são sujeitas :ts lojas. armazens, botequins e ta
vernas, situadas nas estradas, arraiar.s. rapcllas. e pc-
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quenas povoaçõe~, quando se nãQ qualifiquem e reco
nheçam tão pobres, que. ~ão pos~am com esse pagaJ!lent.o, 
n~o sendo tambem suJeitas a nnpoi;tO de dez mil réts, 
e finalmente que os dcvcd.orcs do imposto dos _an.nos 
decorridos de !82~ em dtan te possam ser adm1 tt1dos 
a f'azer o pagamento.por meio de prestações .. o q~e 
p.lrlicipa ao sobredito lnspector para sua Intelll
gencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional~ em 22 de Março de 1833. 
- Candido Jo.~r! dP Araujo l'iannn. 

---
~. HH.- FAZENDA.- El\l 22 DE l'IL\RÇO DE 183:1. 

Sobre a cobrança da siza dos bens de raiz e meia siza dos es
cravos ladinos, e embarcações. 

Candido José de Araujo. Vi~nna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, para pôr em 
harmonia o que se determina no art. 10 do Regula
mento de !~ de Janeiro de !832, com a restricta, 
c limita da disposição do Alvará de 2 de Outubro de 
1811, acautelado o prejuizo da Fazenda Nacional, o r~ 
dena, que a determinação do refer·ido artigo, relativa 
ao pagamento a prazo, e por meio de letras, só tenha 
Jugar a respeito da siza, que se dever dos contractos, 
c arrematações dos bens de raiz, que forem feitos com 
estipulação de pagamrntos futuros; e qug sempre se 
paguem e cobrem por inteiro as quantias de meia 
siza~ que se deverem dos contractos, e a!Tematações 
de escravos ladinos, e embarcações, ainda que se não 
pague á vista toda a importancia dessas arrematações 
c eontt·actos. 

Rio de Janeiro. em 22 de Março de l833.- Candido 
Josl de Araujo "Vianna. 

-·-
hFCISÕF.S llE 1833. 



H.&. DECISÕES 

N. 162.- GUERRA~- El\1 22 DE l\lARjO DE 1833. 

Manda que se ponha em execução nas Provincias o A viso de !5 de 
Novembro de !83! sobre vencimentos dos réos militares senten
ciados, que são excluídos dos corpos. 

lllm. e Exm. Sr. -A Regencia, em Nome do Im
perador o Senhor D. Ped1·o 11, ordena que se ponha 
em execução nessa Província o Aviso de 15 de No
vembro de l831, que serve de declaração á Provisão 
de 21 de Março de 1829, a respeito dos vencimento~ 
dos réos militares sentenci(ldos, que são excluídos dos 
corpos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22de Março de ~8:33.- Antero José Ferreira de Brito. 
- Sr. Presidente da Provincia de ...•.• 

N. l63.-l\IARINHA.-EMi3 DEMARÇO DE 1833. 

Manda que as fardas dos soldados do corpo de artilharia de ma~ 
rinha tenham o feitio á imitação das dos officiacs, e que as 
harretinas do uniforme sejam afuniladas, c o corrêame preto. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração o que rcprescntára o Commamlante do 
corpo de artilharia da marinl~a no ofii~io da copia 
inclusa, Houve por hem Autonzal-o, assun para que 
as fardas dos soldact.os do dito corpo tenham o feitio á 
imitação das que a lei marca para os officiaes, como . 
para que as barretinas do uniforme sejam afuniladas, e 
eorrêamc preto, em lugar do branco, de que a tó agora 
se usava. O que participo a Vm. para sua intelligen
cia e governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 23 de .Março de t833. 
-Joaquim José Rodrigues To1·res.- Sr. Joaquim de 
Gonvêa. 
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N. J.ülf:.- FAZENDA.- E~l 27 DE !IARÇO DE 1833. 

Manda cessar a accumulação de dous ordenados aos Lentes dos 
Cursos Juridicos; e que aos Bacharcis nomeados· para regerem 
interinamente as cadeiras vagas se abone uma gratificação 
correspondente ao ordenado dos suhstitutos. 

Candido JoRé de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em consequencia do Aviso 
da Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio de 
I de Fevereiro passado? que fique cessando de ora em 
diante a accumulação dos dous ordenados que a titulo 
de gratificação recebiam até agora os Lentes occupados 
em mais de uma cadeira, a respeito daquellas que pude
rem ser servidas pelos Ba13harcis que se nomearam 
para regerem interinamente as cadeiras vagas dos Cur
sos Juridicos de S. Paulo, e Olinda, emquanto ellas 
não são providas na fórma da lei ~ vencendo cada um 
delles uma gratificação correspondente ao ordenado 
de substituto por todo o tempo que dessa mancir·a ser
virem. O que participa ao Presidente da Província de 
S. Paulo para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 27 de Março de-1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

-·· 
N. i6õ.- FAZENDA.- EM 27 DE MARÇO DE 1833. 

concede isenção de direitos de uma machina para purgar as• 
sucar, cujo uso é desconhecido no paiz 

Requerendo o Visconde de Santo Amaro a isenção de 
direitos na fórma da Lei de Hi de Novembro de 1831 de 
uma machina vinda de Inglaterra para purgar o assucar, 
cujo uso é desconheci~o no pa!z: cumpre que V. S. 
ouvindo pessoas, que JUlgar mais competentes, c enten
didas da ma teria, decida, em conformidade da dita Lei, 
devendo ficar na Alfandega um desenho, e descripção da 
machina, que o proprietario fornecer, caso seja reco
nhecida nova para se confrontar com qualquer outra, 
que depois appareça da mesma invenção. 

Deus Gnarde a V. S. - Paço, em 27 de Março de 
t8:33. - Candido José de Araujo Vianna. -Sr. Cü·.H·ü·· 
Jheiro Juiz da Alfandega desta Córte. 

• 
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N. 166.-JUSTIÇA.-EM 27 DE MARÇO DE 1833. 

Declara que os Escrivt1es da Corôa acham-se comprchenuiuo~ ua 
· disposição do art. 40 do Codigo do Processo. 

Em deferimento ao que representou o Escl'ivão da 
Côroa, Lourenço l\lanoel Botelho de :Moraes Sarmento, 
Manda a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos Negocias Lia 
Justiça, declarar ao Presirtente interino da RelaçãD desta 
Cidade, que os Escrivães da Corôa 1cvem ser contem
plados na distribuição das appellaçõcs, tanto pcmlcn
te~, como das que forem vindo á Relação, visto se 
acharem comprehend-idos na disposição do art. ~O do 
"Codigo do Processo, por serem dos Escrivães existentes. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 27 de l\larço de 1833.
Honorio Hermeto Cm·neiro Le(lo. 

N. 1H7. ~ JUSTIÇA.- Ku 27 DE MAI\ÇO Dh' 1833. 

Prohihe a imposição de penas que não estejam decretadas nas 
Lris ou nas Posturas l\lunicipaes. 

Levei ao conhecimento da Regencia o seu officio de 
f;j do corrente, servindo de resposta :i representação 
do.Alferes Antonio Ferreira dos Santos Souza, em que 
se queixou da arbitrariedade com que fôra condcrnnado 
pelo an-tecessor de :ym. a pagar dez mil réis de multa 
por andar correndo á cavallo, sem que houvesse Lei ou 
Postura da Camara, que tal autorizasse, sendo por Vm. 
obrigado a satisfazer a dita quantia logo que tomou 
posse do cargo de Juiz de Paz: D a mesma Regencia 
Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
declarar a Vm. que lhe não compete impô r penas, que 
não estejam decretadas nas Leis, ou nas respectivas 
Posturas, e que sendo conveniente a prohibição de 
se corrct· á cavallo pelas ruas, deve representar á Ca
mara Municipal dessa Villa para que ella por meio de 
Posturas acautele e providencie a respeito. 

Deus GuardC' a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
27 de Mal'ço de !833.- Honorio Hermeto Ca·rneiro Lello. 
-Sr. Juiz de Paz da_ ~reguezia tla Vi lia de Itaguahy. 



DO liOVEI\:'\0, 1l7 

N. J68.-MAI:HNHA .-CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO 

MILITAR DE 28 DE 1\fARÇO DE 1833. 

Dctlara em vigor os artigos de guerra J.e 18 de Setembro de 17!}~ 
para serem applicaJ.as as suas disposições aos indivitluos do 
eorpo de artilharia de marinha, t{UC se ausentarem dos navios 
de guerra em que se acham embarcados. 

Senhor.- Manda Yossa l\Iag·csta1le Imperial, pela Por· 
ta ria de il de Fevereiro proximo passado, expedida pela 
Srr;retaria de Estado dos Negocios da Marinha, que este 
Tnbunal consultí~ com effeito~ o que parecer áccrca da 
represcntaçã .. l inclusa do f.oroncl Commandantc do 
corpo de ~rtilharí:! da marinh::~~ relativa á maneira, 
por qnr dcYem ~'Cl' considerados os indivitluos do mesmo 
corpo, tJUe sr aüsentarem dos navios de guerra, c111 
tflW se acham embarcados. Não se l1avendo pois até 
agon derogado, ou substituido os artigos ue guerra, 
de 18 Je Setembro ue 1799, organizados priva tivamenlc 
para o serviço, c disciplina da Armada, em os quaes se 
acha resolvida sem ambiguidade a tluvilla em questão: 
Parece a este Tribunal, que o Commandante do corpo 
de artilharia da marinha se deve submctler cstricta
men te ás Jisposiçõcs dos referidos artigos de guerra. 

Rio de Janeiro, ~ de Março de 18:33.-Telles.- Al· 
meida. -de Lanwre. -Brito. 

A Regencia, em Nome do Imperador.- Como parece. 
Paço, 28 de Março de 18:33. 

FRANCISCO DE LIMA E SlLYA. 

Jost: D.\ COSTA CARVAUIO. 

Jo.\o BRAULIO Mor-;Iz. 

Joaqtúm José Rodrigues Torres. 

N. HHJ.- MARINHA.- El\1 2U DE 1\IAHÇO DE 1833. 

Declara aos Presidentes das Províncias que lhes compete, ouYindo 
o respectivo Intendente, augmentar ou diminuir os salarios 
tlos difierentes opcrarios dos Arsenaes de Marinha. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo o fim do Decreto de 17 de 
.Março tle 1832 evitar, que os mestres c contramestres 
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dos differentes Arsenaes de Marinha continuassem a ser 
considerados como em pregados publicos, não teve em 
vista, que se arbitrassem vencimentos fixos aos ope· 
rarios dos referidos Arsenaes, os qnaes devem ser 
pagos, conforme os serviços, que pl'estam: Assim 
manda a Regencia, em Nome uo Imperador, declarar a 
V. Ex., que lhe compete, .ouvindo o respectivo In
tendente, e mais informações, que julgar necessarias, 
augmcntar, ou diminuir os salarios dos differentes 
operarios do Arsenal, conforme o merecimento de cada 
um delles. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio uo IUo de Janeiro, 
em 29 de l\larço de 1833.-Joaquim Jo.o;é Rodrigz1es To;·res. 
-Sr. Presidente da Província uc .... 

N. li O. - JUSTIÇA.- EM 29 DE llARÇO DE {833. 

Manda que o serventuario do officio de Deposítario Ueral continue 
no exercício, até nova deliberação. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador o s~nhor 
D. Pedro li, participar ao Presidente interino daRe
lação desta cidade, que Valentim José dos Santos. que 
serve o officio de Depositario Geral, deverá continuar 
neste exercício até nova deliberação da sobredita Se· 
cretaria tle Estado, ou Resolução do Corpo Legislativo. 

Palacio do Rio de Janeil'o, em 29 de 1\larço de lS33. 
- Honorio llermeto Carneiro Leão. 

N. 171.-JUSTIÇA.- EM 29 DE MARÇO DE H~33. 

Declara irregular a intervenção do Juiz de Paz nos crimes par· 
ticulares em que não tem lugar o procedimento ex oflicio 
e menos a denuncia de terceiro. 

Tendo chegado ao conhecimento da Regencia o seu 
oficio de 22 do corrente, servindo de resposta ao reque
rimento de Francisco Cardoso de Meirclle,, 1\landa 
a mesma Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 



DO GOVERNO. U9 

D. Pedro li, reenviar a Vm. o processo que remetteu e 
a que procedeu contra o dito Meirelles por ferimentos 
feitos em sua mulher, e advertir-lhe de que, sendo o 
crime commettido, particular e daquelles em que não 
tem lugar o procedimento ex officia, e menos a denuncia 
de terceiro não offendido, foi irregular o seu proce
dimento~ e tendente a perturbar mais a paz das famílias, 
do que a manter a ordem publica. 

Deus Guarcle a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 29 de Março de :1833.- Honorio Hermeto Carneiro 
Leão.- Sr. Juiz de Paz da Frcguezia de Guara tiba. 

-···- -

N. t7i.-IMPERIO.-EM t . 0 DE ABRIL DI': t833. 

Declara que é nulla a eleição para Vereador de um cidadão que 
não tem a idade da lei, e que deve reputar-se vago o lugar 
que elle occupa na Carnara. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camara Muni
cipal da Villa de S. Salvador de Campos na data de 9 
do corrente, em que participa tet· sido excluído de 
votar nas actuaes eleições pela Mesa da Assembléa Pa
rochial Francisco Gomes Alves de Mattos Prego, um 
dos Vereadores da mesma Camara, terceiro em maioria 
d_e votos, com o fundamento de ser menor de 2fi annos, 
o que c asseverado por clle mesmo, com o reconheci
mento da nullidade da sua eleição para Vereador, e so
licita a dcliberacão do Governo sobre a validade de uma 
e outra eleição: l\landa a mesma Regencia em Nonw 1lo 
Imperador pela Secretaria de Estado dos Negocios dr1 [m
perio declarar á di ta Camara, que exigindo a Lei tlo 
1. o de Outubro de 1828 que os Vereadores tenha rn ;i~; 
qualidades tios votantes nas Assembléas Parochiaes. e 
faltando ao sobredito Francit:co Gomes Alves de Mattos 
Prego uma dellas, que vem a ser a idade, é claro que 
não póde ser Vereador, como elle mesmo reconhece. 
Que a .isso não obsta o ter sido votante, porque um 
abuso não autoriza outro; nem o dizer-se que as de
cisões da Mesa são terminantes, como de certo o devem 
se1· para não paralysarem suas funcções: mas nem por 
isso ellas podem prevalecer contra expressas decisões 
tia Consti l.uição e das Leis, para se admittirem aos car
gos pnbliros pessoas que não tenham as qualidades exi-



t!O DECISÕES 

gidas, e que não são de naturez:l a serem avaliadas na 
consciencia dos votantes. A' vista pois do expendido 
deve rcputar·se vago o lugar de Vereador. 

Palacio do lHo de J:mei r o, em o t. g de A hril de !83.1. 
- Nir:oláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 17:J.-JUSTIÇA.-EM 1. 0 DE ARniL DE 1833. 

Declara qur os .Jnize~ de Paz não têm ferias. 

Em resposta ao offieio de V. S. datado de 30 do mco 
antecedente~ se me offerecc dizer-lhe que o Codigo clz 
Processo Cr-iminal não dá feriado~ aos Juizes de Paz, e 
que ainda mesmo que o dt'~sse, o alistamento do~ Ju
rados, não sendo negocio contencioso, duvida nenhuma 
deveria occorrer á V. S. para dar principio e andamento 
ao referido alistamento em dias santos c feriados com 
a urgencia, que foi ordenada. 

Deug Guarde a V S.- Paço, em o L 0 de Abril de 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro L.eão.-Sr. Paulo Fernandes 
Vianna. 

--
N. !74. -GUERHA.- Eu 4 DE .~BRIL DE -1833. 

Ordena a reunião aos respectivos corpos dos Officiaes que delles 
foram illegalmente expulsos, despedindo.se os que da nwsma 
fúrma foram admittidos. 

lllm. e Ex.m. Sr·.-Dctcrmina a Hcgencia em Nomo 
tio Imperador o Senhor D. P~~d1·o 11 qnn, logo qtw 
V. Ex. se ache restabelecido na P1·esidf~nda dessa 
Província, faça rcunie aos respectivos (:orpos todos os 
Officiac.s que dellcs foram illegalmente rxpuls0s, e de:'i
pcdit· os qne da mesma fór'ma for(lm admittidos: não 
duvidando a RcgcRcia de que V. E\. CGnsiga a pr:1tica 
<la execução desta dcterm inac.:,ão pelo seu reconhecido 
patriotismo, c zelo pelo bem da ordem. 

Deus Guatde a V. Ex.- Palacio do Rio de .Janeiro, 
rm 4 tle Abril de 1833.- Antero Josr Fetreira de Brito. 
-St·. Pt·esirlrnte ria Província rir l\fiflas GPrars. 

- -···-
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N. fi:J.-DlPE~UO.- Eu lO JJE .HRJL nE 183:J. 

Drclara (lUC n:ls d~ci.;;ões do Con..;ellw do l~overno, compete ao5 

Presidentes de Provinda além do voto tl1~ (zualidade o deli
lwratin, que compete aos demais Mcu!bros. 

lllm. c Exm. Sr.-A Reg-encia em Nome (lo Im
perador, Tomando em consiueraçâo o que V. Ex. 
lhe expôz em seu oficio de 5 de Fevereiro do corrente 
anno~ solJr·e a duvida (JUe se offerece a um dos .Membros 
<.lo Conselho Administrativo dessa Província, de com
petir ou não a V. Ex. o voto deliberativo, qne en
tende pertenrer só aos Conselheiros, por j nlgar que 
a V. Ex. compete sómente o voto de (jUalidade nas 
occasiões de empate: Ha por Lcm declarar, em con
formidade do art. 22 da Lei de 20 de Outubro de 
!823, que, tendo o Presidente voto de qualidade nos 
negocios da competencia do Conselho, não póue ser 
excluido de _votar em Laes negocios; e que nas oc
casiões de empate numerico regula a decisão conforme 
ao voto do Presidente. 

Deus Guarde a V. Ex..- Palacio do Rio Je Janeiro, 
~m tO de Abt'il de 1833.- Nicoláo Pereira de Campos 
Vergueiro.- SI'. Jo~é l\larianno de Albuquerque Ca· 
,·alcanti. 

. ... -
N. !76.-ll\IPERIO.- K\f 10 DE ABHil. D;z ·18:13. 

Declara que nenhuma provideneia ha que tomar sobre a deli
beração de uma Mesa Pat·ochial de receber cedulas apre~wntadas 
na eleição de Juizes de Paz c Vereadores sem as formalidadt..:.s 
exigidas pela lei. 

111m. c Exm. Sr. -Tendo renrcscntaJo Antonio 
Xavier Garcia de Almeida e Jogé Theodoro de Souz:t, 
l\fembros da Mesa da Asscmhle.1 Parochial lia Ft·cg·twzia 
de Nossa Senhora da Aprcsentat,:ão da Citladc do Natal, 
que apparecendo em l\lesa por occasião das eleiçõe.; de 
Juizes de Paz, e Vet'cadol'es da Camara :Municipal qna
ren ta e cinco cedulas, sem qne estas fossem pessoal
mente cntregurs prlos rcsperlirps votmtrs. nem acom-

vEclsu~.:s llE !833 16 
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panhadas das cartas qnc exige o art. 8. o da Lei do 
1. 0 de Outubro de 1828, a Mesa, attl'ibuindo aquella 
falta á ignorancia dos povos, decidiu que fossem aceitas; 
resultawlo de tal decisão não só serem aclmittidos a 
votar cidadãos inteiramente desconhecidos da Mesa, c 
flcspresadas as formalidades dos art. 9. o e H das Ins
trucções do i. o de Dezembro de 18-t8, e o disposto no 
art. 9. o da sobredita Ir i, mas tambem o prejuízo elo 
cofre das obras publicas pela absolvição das multas, e 
a facilidade do conluio, frouxidão, e apa lllia nos cidadãos, 
que têm de preencher estes deveres; petlindo por 
isso as convenientes providencias. para que não continue 
a pratica tle semelhantes abusos: a Rcgencia em Nome 
do Imperador, tomando este objecto na devida consi
deraçãél, Ha por bem declarar a V. Ex., para o fazer 
constar aos representantes, que, apezar de haver alguma 
indulgencia na deliberação daquella Mesa, de que ellcs 
se separaram, dispensando a rcspei to de alguns dos 
votantes, que pessoalmente não apresentaram as suas 
cedulas, a formalidade das cartas rcqucrülas pelo art. 
8. o da mencionada lei, com tudo nem podem deixar 
de considerar-se valiosas as eleições, nem ha provitlencia 
alguma a dar por parte do Governo , vista a ampla 
faculdade legalmente outorgada ás Mesas ele taes As
sembléas pelas Instrucções de 2G de Março de iH2~, 
Lei do L o ele Outubro ele 1828, c Instrucçõcs do L o 

de Dezembro do mesmo anno. 
Deu~ Guarde a V. Ex.- Palacio tlo Rio de Janeiro, 

em 10 de Abril de 1833.- Nico!áo Pereira de Campos 
Vergueiro.- Sr. Manoel Lobo ele Mira nua Henriques. 

-···-
N. 177 .-IMPERIO.-Eu 10 DE ABRIL DE i833. 

Declara que devem ser sellados os documcnlos com que os estu
dantes requererem a sua matricula. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigiu na data 
ele 21 de Fevereiro do corrente anno, pedindo que se 
lhe declare si eleve exigir que sejam sellados com o 
seBo nacional os documentos dos estudantes que se 
matriculam ncs~c Curso Jurídico: cumpre-me de-
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clarae·lhe que deve exigir o refe1·ido sello, em ob· 
servancia do~ 3. 0 do Alvará de 17 de Junho de 1809, 
que até agora ainda nio foi revogado. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do B.io de Janeiro, r,m· 
10 de Abril do t83:L -Nicoláo Pereira de Campos Ver
gueiro.- Sr. }lanocl Ignacio de Cu'valho. 

-N. 178.-IMPERIO.-E~l iO DZ ABRIL DZ 1833. 

Sobre os ordenados dos Lentes da Escola de l\Iedicina e dos Pl'O· 
fcssorcs de primeiras letras, na Província da Bahia. 

Illm. c Exm. Sr. -Ficando a Regcncia pelo officio 
de V. Ex. de 27 de Fevereiro do correo te all!'lO in
teirada de ter o Inspector interino da Thesouraria 
dessa Província mandado pagar não só os ordenados 
marcados no Decreto de 16 de Junho do anno passauo 
a todos os Professores de primeiras letras providos 
antes da Lei de H) de Outubro de 1827, por virtude 
da qual tivera lugar aquelle Decreto sobre proposta 
do Conselho Geral da Província, como tambem os or
denados que foram arbi tt'ados pela C1rta de Lei de 3 
de Outubro do anno passado aos Lentes da nova Es
cola de 1\ledicina dessa ciuade, que ainda não se acha 
organizada, proc.edimento aquelle que foi desapprovado 
em Conselho pelos mo ti vos ex pendidos no di to officio: 
A mesma Regencia , conformando-se com o parecer 
do referido Conselho, lb por bem em Nome do Im
perador declarar a V. Ex., que foram mal feitos os 
mencionados pagamentos, porquanto, pelo que pertence 
aos Professores de primeiras letras, sendo certo que 
os ordenados es tabJlecidos segundo a Lei de US de 
Outubro de 1827, só podem ser conferidos áquelles 
Professores que se habilitarem, c forem de novo pro
vidos 111 conformidade della, como claramente se detluz 
do que dispõe o art. 9. 0

, c do que se determinou no 
art. 5. o do Decreto de l-i de Junho de 1830. E' tambem 
certo que não podem ter vencimento dos ordenado3 
gstabJlecido3, na fórma da referida Lei, para as cadeiras 
conscrvaflas nessa cidade, villas c povoações da Pro
víncia no DJcreto de 16 d~ Junho de 18:32, os Pro
fessores aetuac~ tlella~l que .se não examinaram., appro-
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varaní, c furalll providos nu;;; termos tlos a:rts. G.'\ 7.') 
c R. 0 da mesma Lei. 

E quanto aos Lentes actuaes t1a Academia Medico· 
Cirurgica, nenhum direito podem ter ao vencimento 
dos ordenados C-5tabeloeidos pela Lei de :J de Outubro 
de 1832, cmquanto não forem compctcn 1 emen te dcs-
1 i nados para as cadeiras da E:-<cola, ou Faculdade de 
Medicina, para que forem illonros, na conformidade 
do art. 4,. o da referida Lei, pois que só então podcr;io 
haver os ordenados decrei~Hlos pot' esta Lei, quando 
estiverem na posse 1los lugares, a qne foram applicado~. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Pa1acio do Hio tle Janeiro. 
nm i O de Abril de t8:l3.- Nicollio Pcrrira de Campo.~ 
Verguciro.- ~r. Joaquim Jo~ó Pinheiro de Vasron
eello~. 

---
N. 179.- DIPEHIO.- E.u lO DE AnniL DE 1833. 

Resolve lhtvidas sobre o excreieio dos cargos de 1\lcmbro do 
Conselho Geral da Província, do Conselho do Governo, e da 
Camara 1\lunicipal. 

Sendo presente á Reg-encia o officio do Conselho Gera I 
rb Proviilcia das A lagôas, com a da ta de 8 de Feve
reiro do correo te anno, acompanhando uma reprcsen
tação em que pede esclarecimentos sobre os tres seguintes 
nrtigos : 1. () Si tendo a Uesol ução da Assembtéa Geral 
Legjslativa de 12 de Agosto de i83l declarado mui 
positivamente que o.; membros dos Conselhos do Go
verno das Províncias, a~sim como os das Camaras 
l\Iunicipaes não possam ser dos Conselhos Goracs , tendo 
comtudo a opção, esta se deverá entender para com 
aquelle Conselheiro que, sendo do numero em um dos 
Conselhos, fôr Supplente no outro; 2. o Si o Supplcntc 
em ambos os Conselhos, e mesmo na Camara, póde 
servir em todos ao mesmo tempo, ou ainda em outro 
anno, ou si aliás tambem deve declarar onde quet· 
servir; 3. o Si o membro cffectivo em qualquer dos 
Conselhos, e da Camara, pódc na qualidade de Supplen te 
servir nos dou~, onde não é cfTectivo : Manda a mesma 
Rcgencia em Nome do Imperador pela Secretaria de 
E~tado dos Negocios do Imperio declarar ao referido 
Con:-;c-iho: quanto ao 1. ".,que entre o emprego cfTeet ivo, 
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e u tle Supplente não ha op(ão, c em t..:uucurrenda 
prefere aqucllc ~ lfUantu ao 2. 0

, que o Supplente em 
~Iom; empregos só tem opção, quamlo é chamado con
JUUt..:tamente para r.xercf'r ambos~ e quanto ao 3. 0

, o 
ele i to menJbro do Conselho Presidencial c da Camara 
deve exercer ambos os empregos, quamlo seja compa· 
ti vel o seu exercício. 

Pala cio do Rio de Janeiro. t'lll lO de Abril de H3:J3.
Sico!do Pereira de Cam]JOS Vergueirv. 

--
U Procurador da Corôn não dnc ser coutewplado na distri

bui~ãu tios Feitos. 

1\Ialllla a Rcgeneia, em Nome do lmpcratlor o Scnhot• 
D. Pedro 11, pela Secretaria de E::;tado dos Negocios 
da Justiça, declarar ao Presidente interino da Rela1;ão 
desta Cidade, que o Desembargador José Antonio da 
Silva l\laia não deve ser contemplado na distribuição 
dos Feitos, por ser incompatível com as attrihuições o 
fiscalisação, que lhe cumpre fuzer pelo seu lugar de 
Procur·ador da Corôa, SoberJnia, c Fazenda N:1cional, 
as funcções de Julgador e vogal ordinario do Tri
bunal. 

Palacio do Rio de .Janeiro, em il de Abl'il de 1833. 
- 11 onorio Ilerrncto Carneiro Le(tO. 

N. 181. -l\lAIUN HA .- Eu 11 DE ABRIL DE :f.833. 

Declara que da nova patente expedida ao L o Tenente do corpo 
de artilharia da marinha Quinliliano de l\Iollo Souza c Me· 
nczcs se não hça outro desconto, que Il<to seja o de uma 
aposti!la. 

A Regcucia, em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração a suppl ica do :f.. o Tcnen te do corpo do 
artilharia cLt marinha Qllinlili'lUO d<.: ~ldlu ~uuza c 

4VJ!. > 
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.i\lonczc5: Ih pJr b,)m, que da nova patente, que se 
lhe expe<'lira por mo ti v o da sua passagem da Armada 
para o dito corpo se nJo faça outro desconto, que 
não seja o de uma apostilla, visto não ter o suppli
can te tido accesso de posto, achando-se por isso no 
mesmo caso do 2. o Tenente Vicente Goleite, com quem 
se mandára praticar outro tanto por virtude da Re
solução tomada sobre Consul La do Conselho Supremo 
Militar, em data de 29 de Novembro de 1830. O que 
participo a Vm. para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em H de Abril de 1833. 
- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Joaquim de 
Gouvêa. 

N. 182.-l\L\BlNlL\.-E:\1 12 DE ABRIL DE 1833. 

SoiJre a rela~;1o tios individuas que passam a ser pagos pela rc
parti~<lo ria Fazenda, conforme o disposto no art· 33 da lei de 
24 de Outubro ele 1832. 

Previno a Vm., em resposta aos seus officios da ta dos 
tlo 1. o c de 10 do corrente, de que as relações que os 
acompanharam, são hoje transmittidas cí Bepartição da 
Fazenda, por onde os indivíduos nellas contemplados 
devem passar a ser pagos de seus vencimentos, em vir
tude do disposto no art. 33 da Lei de 2i de Outubro 
de 1832, tenJo por isso deixado de ser incluiuos no 
orçamento das despezas do Ministerio a meu cargo para 
o anno financeiro ele 1831-1835, já rernettido áquella 
Hepartição com Aviso de 3 deste mesmo mez. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 12 de Abril de !833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Joa(ruitn de Gouvêa. 

N. 183.-JUSTIÇA.-El\1 12 DE ABRIL DE !833) 

ncsolve duvidas sobre a formação do Conselho de Qualificaç.ão 
para o alistamento dos Guardas Nacionaes. 

Em solução ás duvidas que V. S. offereceu no seu 
oflkio d0 10 do corrente, tenho a dizer-lhe que deve 
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formar Conselho de Qualinc:lçilo para alistamento dos 
Guardas Narionars do seu tlistricto com os cleitorc)) 
actua.es, uma vez qne este trabalho não esteja concluído, 
efeito pelo JuizdePaz antecessor dt~V. S. ecomos 
ele i tol'es pJssados ; rccom meml:l mlo em tal caso toda a 
brevidade não só na conclusão deste alistamento, como 
especialmente do dos jul'ado~, na intelllgencia de que 
não incumbindo a Lei este trabalho aos Inspectores, 
não se faz intlispen'=.avel a nomeação de laes empregados 
para se dar principio a ellc. 

Deus Gnardc a V. S.- Paço, em 12 ele Abril de 1833.
Honorio llerrneto Carneiro Letlo.- Sr. Rdthazar da Silva 
Lisboa. 

N. 18L-GUERRA.-EM !3 DE ABRIL DE !833. 

Manda remetter para a Relação do districto, na conformhlallc 
do Codigo do Processo, as causas pendentes p0r appella ~ão 
de crimes que não sejam puramente militares. 

A Rrgencia em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, confornumlo-se com o parecer do Procuratlor 
da Corôa, Soberani:l e Fazenda Nacional sobre a repre
sentação ue 27 tle l\Iarço antecedente, que o Conselho 
Supremo l\lilitar de Justiça fez subir ao conhecimento 
do Governo, para obter esclarecimentos sobre dever ou 
não remetter para a Relaçã() do districto, na conformi
dade do Codigo do Processo, as causas pendentes por 
appellação, de crimes puramente militares; manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, ucclarar 
ao mesmo Conselho, que em virtntle da tcrminan te 
disposição do art. 8. o elo Codigo do Processo, e dos 
arts. 3G e 37 das lnstrucc;ões para a execução tlellc, 
cumpre ao Conselho remetter quanto antes os processos 
ainda pendentes que não sejam puramente militares, 
para aquelle Juizo, a que compete o conhecer c julgar 
de !las, conforme a nova organização judiciaria, pois que 
não lhe é licito proceder de outro modo sem crime, nos 
termos dos arts. 137, !39 e i.íO do Codigo Criminal. 

Paço, em 13 de Abril de 1833.- Antero Jo"é Ferreira 
de Brito. 



Resolve duvidas sohr·~ a f'lt'i•;ii•l 1],) f:•lmmarHianle dLl Datalhão 
das GuarJas ~acionacs de Al'arnarna. 

A Regcneia~ a quem foi presente o officio dr Ym. da
tado de 28 do mez antrcedrnfr, rxpondo as ctnridasrrue 
tem occon ido sobre a eleição do Cornm:mll:mlr fio Ua-
1alhão das Guardas Nacionacs dessa fl'egursia, c os malt•s 
que disso se tem seguido pela falta de cooperação das 
mesmas Guardas para ohjecto de serviço publico~ manda, 
em nome do Imperador o Senlwr D. Pedro li, declarar 
a Vm. que não podendo nenhuma Lei ter ciTei to re
troactivo, na conformidade da Constituição, uma vez 
que a eleição do !;ollredito Commandante tenha sido 
feita anteriormente á publieaçiio do Decrf'to de 2::; de 
Outubro do auno pass:~do, é valida, c deve como tal 
subsistir para se lhe dar a pos:-::e não obstante achar-se 
então pronunciado, mas se a mesma eleição tiver sido 
feita depois da publicação do referido Decreto. nesse caso 
então está nnlla, e se deve assim drclarar. Que a Com
panhia da r.avallaria de que Ym. faz menção tambem, 
deverá continuar a existir procurando Vm. inteit·al-a 
quando se proceder a novo alisramcnto~ e que no caso 
do Comm:mtlanle delJa se não prestar como deve ás re
quesições das autoridades respectivas~ a Vm. cumpre 
proceder na conformidade da Lei. 

Deus Guar1lc 3 Vm.- Palacio do Rio de Janeiro. rm W 
llc Ahril de !833.-Jlonorio Ilennrto Carnriro LNiÓ.-Sr. 
J niz de Paz de Araruama. 

N. I8ü.- JL'STIÇA .-EM iG DF. ABRIL DE 183:1. 

O exercicio de Ajudante do Auditor 1la Marinha é incompatiYt'l 
com os de Juiz de Direito e Cllt'fe de policia. 

Illm. Exm. Sr.- Tewlo a Rrgcncin em nome dn 
Imperador o Senhor D. Pedro 11, d isprnsallo :10 J niz 
de Direito Chefe de Policia clo exercício de Ajudante 
do Auditor da Marinha, por não ser compatível com 
as obrigações inhcrenles áquelles outros lngarrs, o 
communico a V. Ex. para sua in tulligenei~. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço~ rm Hi de Abri) dt~ JS33. 
-Jlonorio llermf'to CarnPiro ]Jr!lo.- ~r. Joaquim José 
Rodrigurs Torn·s. 
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N. t87 .- GUERRA.- E~l 16 DE ABl\lL DE 1833. 

Determina que não se fornc~am ás Províncias vilinhas arma
mentos ou munições de guerra sem Ofílem expressa do 
Governo Imperial. 

111m. e Ex.m. Sr.- Hesolvenuo a Regencia) em Nome 
(lo Imperador o Senhor D. Pedro 11, que do Arsenal de 
Guerra dessa Província se não forneça ás outras vizi· 
nhas armamento 1 ou munições de guerra, sem ordem 
expressa do Governo Imperial, podendo-se só sim con
certar os que ellas para esse fim lhe remettercm; assim 
o participo a V. Ex.. para seu governo, e intelligencia 
do art. 2. o do Regulamento de 2i dd Fevereiro de 1832~ 
para a administração geral dos Arsenaes de Guerra 
Provinciaes. 

Deus Grurdc a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
16 de Abril de !833.- Antero José Ferre-ira de Brito. 
- St·. Presidente da Província de ••.. 

-···-
N. 188.-JUSTIÇA.- EM 17 DE ABRIL DE 1833. 

Altera a designação dos Juizes que devem com pôr a 3. a Junta 
de Paz e declara que podem fazer as suas reuniões onde lhes 
fôr mais conveniente. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça, declarar á Camara Municipal desta Cidade, 
que a 3. a Junta de Paz deste Município deverá com
pôr-se, além dos Juizes já designados, do Juiz de Paz 
de Paquetã, que, pelo Decreto de 23 do mez antecedente 
ficou pertencendo ao mesmo Município. que as referidas 
Juntas poderão fazer as suas reuniões nas casas, que 
mais conveniente lhes fôr, ficando assim sem effeito a 
designação, que pela Portaria de :13 do mez passado, 
se havia feito para as mesmas reuniões, por não ser 
conforme á Lei uma tal designação. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em i 7 de Abril de !833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão • 

••• • 
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N. 189.- JUSTIÇA.- E~t 17 DE ABRIL DE ,1833. 

Manda annullar a eleição de um Juiz de Paz, feita antes da 
publica~ão do Codígo, para uma Cape lia que não era Curada. 

Levei ao conhecimento da Regrncia o officio tla 
Camara Mnnicipal da Villa de S. Sebastião ua Barra 
:Mansa, datado de 29 do mez antccrdcntc, servindo dt~ 
resposta a queixa que contr:1. e1Ja fez o Juiz de Paz 
eleito para a C·1pclla do Amparo~ e inteir:1da a mesma 
Regencia do conteúdo no dito officio Manda, em Nome 
do Imperador., pela Secretaria ele Estado dos Ncgocios 
da Justiça, declarar á sobrrdita C1mara, quo a eleição 
feita daquelle Juiz, antes da publicação do Codigo do 
Processo, se deve reputar nu lia uma vez que a Ca polia 
referida não era Curada como informa~ c quanto á 
duvida em que está áccrca da autoridade que dcYc 
presidir á eleição de Juizes de Paz no districto da 
mencionada Capella fique na intelligencia de que deve 
ser o Juiz de Paz da freguezia a que ella pertencia, 
antes de se eleger Juiz de Paz para a mesma. 

P<1lacio do Rio de Janeiro, em 17 de Abril do 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

-···-
N. 190.-JUSTIÇA.-En~ 17 DE ABRIL DE 1833. 

::A disposição dos arts. 297 e 298 do Codigo Criminal não comprc
hende as armas designadas para uniforme dos militares. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Commandante da Curveta 
.De{ensorrz re,presentado sobre a prisão feita a um Pra ti
cante da mesma Curveta por uma patrulha de Guardas 
Municipaes permanentes por ordem do Juiz de Paz 
Supplente da freguezia de Sant'Anna dessa Província 
João Baptista Gonçalves Campos, e não podendo sanar 
a illegalidade de semelhante procedimento o pretexto 
allegado por aquelle Juiz na sua resposta, de ter o dito 
Praticante sido preso por andar armado, não estando 
em serviço, visto que a disposição dos arts. 297 e 298 
do Codigo Criminal respeito a denominação de arma~ 
o1fensivas, que forem prohibidas não póde compre
hender aqucllas que as Leis têm designado para ordinario 
uniforme dos militares, e com que os ofliciaes são au-
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torizado.:; pelos seus Regulamentos, a andat· e com
parecer tanto no serviço, como fóra delle; a Regencia, 
t~rn Nome elo Imperador o Senhor D. Pedro 1I, Ha por 
bem que V. Ex. ou advirta: ao sohredito Juiz de Paz 
que se abstenlla de praticar actos tacs, ou o faça sus
pender c responsabilizar, se assim Ille parecer conve
niente. 

D::us Guarde a V. Ex..-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 17 de Abril de 1833.- Honorio Henneto Carneiro. 
Ledo.- Sr. Presi dcn te da Pro v in c ia do Pará. 

N. HH. -FAZENDA. -EM17 DE ABRlL DE 1833. 

Sobre o lan<;amcnto c matricula dos escravos e arrecadação da;< 
meia siza ; c a respeito da fórma porque os Collectores se devem 
dirigir ao Thesouro em objcctos tendentes ao cumprimento de 
suas obrigações. 

C1nclido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista da representação, 
do Collector da 19.a Collectoria desta Província relativa 
ás di1Iiculdades que encontra no lançamento, e matri
cula dos e~cravos na fórma do respeclivo Regulamento
para a fiscalisação, c arreeadação das meias sizas, e pro
pondo medidas a respeito, c conforme a resposta Hscal e 
voto do TriLunal, rccommcndar ao sobredito Collector, 
(}Uü procure por ora desempenhar o Regulamento do
modo possi vcl combinando os in ter esses da li"azenda 
Nacional com a menor oppressão ou vexame elos povos, 
emquan to se não conhece pela cxperiencia a necessi
dade de providencias: outrosim advertir-lhe que as. 
representações que tiver de fazer sobre objcctos ten
dentes ao cumprimento de suas obrigações devem ser 
dirigidas á Thesouraria da Província, á qual cumpre
fazel-as chegar ao Tribunal quando o seu deferimento. 
não esteja dentro dos limites de suas attribuições ... 
O que participa ao sobredito Collector para sua intelli
gcncia c governo. 

Thesouro Publico Nacional, em 17 de Abril de 1833.
Candido José de Araujo Yiamza. 
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N. HH.- FAZENDA. -Eu 18 l)E ABRIL DE 1833. 

Declara que o soldo de Capitão conferido ao Padre José Maria 
Brainc não pódc clevar~sc além da quantia designada no de
creto de concessão sem nova graça. 

f.andido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro PulJlico Nacional , deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do oflicio do Presi
tlente da Bahia de u de Março sob n.o lL que acom
panhou a representação elo lnspcctor da Thesouraria 
tlaquclla Província úccrca de pagamento de soldo que 
mandára fazer ao Padre José l\laria Brainer pela folha 
flUe acomp:mhou o Decreto de 25 de l\larço de !82:}, e 
conforme a resposta fiscal, e voto do Tribunal de acôrdo 
com a opinião tlo sobr~euito Presidente não approvar 
tal deliberação, pois que a mercê do soltlo de Capitão de 
t.a Jinha, conferida ao referido Padre por Decreto de ~~ 
de Fevereiro de !824, júmais, sem nova graça~ poderá 
elevar-se além daquclla quantia~ que valia o di to. soldo 
ao tempo ela mercê, não só porque essa quantia, assim 
df•signada, se julgou sufliciente remuneração dos ser
liçfrs prestados, e por is8o não admit te augmento sem 
r·eforma, €). melhoramento da mercê, mas tambem por
que o agraciado a quem se deu soldo, e nã() patente d(} 
Capitão, não póde de maneira alguma considerar-se na 
classe e circumstaneias dos OITiciaes cffectivos do Exer
cito á quem se augmcntou o soldo. O que participa ao 
Prcsiden te pua sua in telligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em !8 de Abl'il de 1833 . ..
Candido José de Araujo Vianna. 

------
N. 193.- FAZENDA. -EM 18 DE ABRIL DE 1833. 

Manda ter excrcicio na Mesa de diversas Rendas os arqucadores 
das embarcações, empregados na Junta do Commcrcio, Fabricas 
e Navegações. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, que pela Junta do Commercio-, 
Fabrica~ e Navegações, se expedissem as convenientes 
ordens aos respectivos anrucadores das embarcações~ 



para que, rm conformidatlc do dispos~o no ~ 2.
0 

do 
art. !J:7 do Regulamento das Mesas de d1ver~as Rendas 
Nacionaes 1 passem a ter exercício naquella. Hepa_rtiçã~. 
O que participa á sobredita Junta para sua mteiiJgencJa 
c devida execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 18 de Abril 1e 1833.-
Candido José de Araujo Vimuw. 

N. 19~. -FAZENDA.- E» 18 D~ ABRIL DE 1833. 

Sobre os dízimos e direitos do assucar e tabaco, na fórma do 
art. 7t> da Lei de 21, de Outubro de !832. 

O Administrador da Mesa de diversas Rendas Nacio
naes fique na intelligencia de que deve executar littc
ralmente o art. 75 da Lei de 2~ de Outubro do anno 
passado, de accôrdo com o art. Mi ~ ~.o do H.egulamento 
da Mesa de diversas Rendas, a respeito do que pediu 
esclarecimentos em reprcsen tação de t 7 do eorrcn te. 

!-tio. em 18 de Abril d.c 1833.- Candido José de Araujo 
Vianna. 

N. 195.- FAZENDA.- EM 20 DE ABRIL DE t8:33, 

Sobre o ordenado que compete aos Vice-Presidentes servindo no 
impedimento dos Presidentes. 

C~mdido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal , em vista do officio do 
Presidente da Provincia do Rio Grande do Norte, 
de 20 de Fevereiro sob n. o 17, que acompanhou a 
representação do Inspector da Thesouraria pedindo 
esclarecimentos liiObre o ordenado que competia ao 
Vice-Presidente Manoel Pinto de Castro, que se julga 
com direito a receber por inteiro o quartel por ter 
;ervido até o dia 22 do dito mez, e conforme o parecer 
do CIJn:scllH'Iro Procurador fiseal., e yolo do 'fribuual: 
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que os Vice-Presidentes em vil'tutle da Lei de 2ti de 
Setembro de t829, servindo as Presidencias em \'a
cancia ou por impedimento dos Presidente~, só têm 
d~reito ao ordenado correspondente ao tempo que ser
VIrem, não se lhes podendo estender a regra lega I 
de se pagarern os ordenados adiantados dos empregados 
providos como proprie'tarios, pois que a Lei o não 
determinou expressa c positivamente. O que participa 
ao sobredito Presidente para sua iutelligencia c exc
l'Ução. 

Thesou ru Publico Naciona I, em 20 de Abril de !8:33. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N 195.-JUSTH..,~A.-El\1 20 DE ABRIL DE !833. 

Compete ás Camaras Municipaes o pagamento do ordenado dos 
Carcereiros. 

A Regencia, a quem foi presente o officio da Camara 
J\lanicipal da Cidade de Cabo Frio datado de 26 do mcz 
:m teceden te, expondo a falta de um Carcereiro para a 
cadêa publica da mesma Cidade, Manda, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro H, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Justiça, declarar á referida 
Camara que á ella compete o pagamento do ordenado 
que se deve dar a quem sirva este lugar, visto que 
semelhante Llespcza é autorizada pela Ordenação; que o 
art. 7[j, da Lei do 1. o ue Outubro de 1.828 ordena tambem 
que as Camaras paguem aos empregados o que estiver 
de terminado por Lei, accrescendo que esta disposição 
não se púde considerar como alheia das attribuiçues 
deltas, vis to que lhes compete o reparo das cadêas o 
sua inspecção, e portanto espera a mesma Regcncia, 
que nesta intelligcncia a Camara fará cessar o unico 
obstaculo que concorre para a falta deste empregado. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Abril de 1833.
Honor i o Jlermcto Carneiro Leão. 

,· 
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N. 197.- GUERRA.- PnovrsÃo DO Co~SELHO SuPREMO 

MILITAR DE 20 DE ABRIL DE 1833. 

DPtrrmina que aos Officiaes a meio soldo, por estarem em Con
selho de Guerra, e que vão curar-se nos Hospitaes regimen· 
tac:>, se lhes não deve fazer desconto algum do meio soldo 
que percebem. 

A Hcgencia, em Nome do Imperador o Senhor n. 
Pedro 11, l'az saber a vós, Dir~ctor do Arsenal de 
Guen:1 da Curte, que tendo con~ideração ao que lhe 
foi presente em Consulta do Conselho Supremo Militar, 
ú que mandou proceder ácerca do soltlo que dcYe 
abonar-se aos Officiacs do Exercito, qtw estando respon
dendo a Conselho de Guerra vão por doeu tes curar-se 
nos Hospitaes regimcn taes: H a por bem, conforman
do-se inteira mente com o parecer do Conselho, deter
minar que aos ofliciaes a meio soldo, por estarem em 
Conselho tlc Guerra, c que vão curar-se aos Hospitaes 
rcgimen taes, se lhes não deve fazer desconto algum do 
meio soldo que percebem; mas que deve remetter-se a 
conta dos dias que nellcs estiveram doentes, á Paga
dada das Tropas, para lhes serem clcscon tados do outro 
meio soldo, quando depois de sen tcnciados tenham de 
ser indemnizados; e aquelles que condemnados perdem 
o meio soldo, em virtude da Lei, recaia a despeza de 
seu cura ti v o na Fazenda Nacional, porque, sendo mui to 
insignificante, é melhor que ella soffra, do que expôr á 
necessidade as familias de Officiaes que servem ao Es
tado; o que a Lei claramente protege, para que não 
experimente falta na sua subsistencia. Cumpri-o assim. 
A mesma Regencia o mandou pelos membros do Con
selho Supremo Militar abaixo assignados. Antonio-José 
de Souza Guimarães a fez nesta Côrte e Cidade do Rio 
de Janeiro aos 20 dias do mez de Abril do anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chf'isto de 1.833. 
No impedimento do Conselheiro Secretario de Guerra, 
Antonio Raphael da Cunha Cabral, official-maior, a fiz 
escrever e subscrevi.- Barão do Passeio Publico.
Francisco Maria Telles. 

Por Immediata Resolução de 15 de Março de !833. 
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N. 193.-JU~TIÇA.-- E'I 23 DE AB~IL DE J833. 

O.i Officiaes de Milicias que vencem soldo só podem servir na 
Guarda Nacional nos postos cujo provimento compete ao Go· 
verno, e não nos de eleição. 

Inteirada a Regencia do conteúdo no oficio que Vm. 
me dirigiu em 16 do corrente, Manda, em Nome do Im
perador o Senhor D. Pedro li~ declarar-lhe que é nulla 
a eleição do cidadão Manoel de Frias Vasconcellos para 
Commandante do batalhão da Guarda Nacional desse 
úistricto, por isso que, sendo elle Official de Milícias 
que vence soldo, se acha, segundo o Llisposto no art. 11,1 
da Lei de 18 de Ag·osto de 1831, á disposição do Governo 
para servir na dita Guarda só nos postos, cujo provi
mento compete ao mesmo Governo, e não nos de elei
ção, pot·tanto deve Vm. proceder immediatamente a 
nova eleição para o referido posto, declarando esta 
circumstancia aos Guardas Nacionaes que forem convo
cados para o sobredito fim. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 23 de Abril de 1833.- Honorio H errneto Carneiro 
Le(io.- Sr. Juiz de Paz Supplente da Villa Real da 
Praia Grande. 

N. 199.- JUSTIÇA.- Eu 23 DE ABRIL DE 1833. 

Ordena que a companhia de infantaria da Guarda Nacional da 
freguezia. da Lagôa faça parte do batalhão da freguezia de 
S. José. 

Em deferimento ao que representaram os Officiaes e 
Officiaes inferiores da companhia de infantaria da Guarda 
Nacional da freguezia da Lagôa, a Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem que 
Vm. expeça as precisas o1·dens para que a dita Compa
nhia fique d'ora em diante fazendo parte do batalhão da 
freguezia de S. José e não considerada sómente addida 
como estava, por cujo motivo deverão os mesmos Om
ciaes e Inferiores concorrer para a eleição do Comman
dante daquelle batalhão e entrar na escala do serviço 
delle como as demais companhias. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 23 de Abril de 1833. 
- Honoriu Hermeto Carneiro Leão.- Sr. Com mandante 
Superior intr.rino da Guarda Nacional. ---
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~. 20').-JüSTIÇA.;- EM 23 DE A.DIUL DE 1833. 

Designa os Juizrs que dr-Yrm rnmpt>r a Junta de Paz do 
Termo de Vassouras. 

l\hnda a ncgcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pt~:lro li, pela Seerrtaria llt~ Est;Hlo dos .Negocio:; 
da Jnstit:a, P'lrticibLil' á C:tm:ua .Municipal da Villa de 
Vassoura::; em re:;posta ao seu ofHdo datado de 1.2 fb 
Fevt~reiro dc"'te a:wo dJ wxtinrla Vilb do Paty rio Al
f e r c :; , q u ü a J t tn ta d t~ P a z d n q lll~ t t' a c ta o a r t. 8 .'' d a.;; 
Instrncçues, que acompanharam o Decreto de 13 de De
zem!Jro passado, deverá ser composta dos Jaizcs de 
Paz do seu Termo, e dos trcs do da Vil! a de Vallcnça, 
c reunir-se quatro vezes no anno, a saiJcT: duas na re
ferida ViHa, dando principio ús suas ~essues nos dias 
7 de Janeiro e 7 de Julho, c duas na de Valença nog 
dias 7 de Abril e de Outubro, e que convindo accelerar 
a proposta para os Juizes l\lunicipJl c de Orphãog c 
Promotor Publico de seu Município, muito se lhe re
commenda toda a brevidade neste objecto para bem do 
serviço publico. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 13:33. 
-Ilonorio llermeto Carneiro Lello. 

N. 201.- EYIPERIO.- E~r 23 og AURIL DE 18.33. 

Declara que os Sccrctarios dag Camaras Municipacs não p2rccbcm 
a gratilicação que lhes é marcada, quando n;1o estão no excr
cicio do emprego. 

Sendo presente á Rcgenci.1 em No me do Imperador, 
com o officio do Vicc-Presiclen te da Província do K:;pi
ri to Santo na da ta de 2:3 do mcz passado, o que I11e 
dirigira D Ce1mara l\iunieipal da cidade da Victorb, 
perguntando se o Secretario da dita C:1mara, quando im
pccliJo, perde toda a gra tif1cação, ou parte della a favor 
de quem o substituir interinamente= H.1 por bem a 
mesma Regencia dedarar ao referido Vicc-Presiclentc. 
quc3 os Secreta rios das Camaras 1\Innicipacs não vencem 
a gratiticação, quando não servem o seu emprego. O 
qun manda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Impcrio communicar-lhc para sua iutelligencia, c em 
rrsposta ao seu dito officio. 

Palacio do Rio de Janeiro, om 23 de Abril de 1833. 
-Nicoláo Pereira de Campos Verg1w.·ro. --DECISÕE:; DE 183:]. 1~ 
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. N. 202.- GUERRA.- El\1 23 DE ABRIL DE 1833. 

Rcmelte uma tabella das peças de fardamento que se deve 
fornecer á Tropa, e mais duas dos valores das peças de ar· 
mamento c equipamento. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro 11 .-Querendo remover a 
confusão que ainda existe em :llgumas das Províncias, 
relativamente ao fornacimento das peças de fardamento 
ás praças do Exercito, que são abonadas pelas Caixas 
de Administração de fundo de fardamento ; e marcar 
na copformidade da Lei o tempo de duração de taes 
peças; Manda remetter a V. Ex. a Tabella inclusa que 
em summa contém quanto determinam os Alvarás, De
cretos, Ordens e Avisos relativos ã qualidade e tempo 
que devem durar as ~obreditas peças de fardamento; 
a fim de que faça V. Ex. executar strictamente, nos 
corpos da Guarnição desta Província do Rio de Janeiro, 
quanto designa a mesma Tabella. Por esta occasião 
manda igualmente rcmetter a V. Ex., para o mesmo 
:fim, as duas outras Tabellas inclusas, que mostram os 
valores por que deve ser indemnisada a Fazenda Na
cional, das peças de armamento e equipamento que 
forem estragadas e perdidas fóra do serviço, recom
n".tendando a V. Ex. todo o cuidado neste objecto, para 
não sobrecarregar as despezas publicas com um inde
vido accrescimo, que aliás devem $Offrer os re3ponsa
veis, que deram causa ao estrago c perda. 

DRus Guarde a V. Ex.- Paço, em 23 de Abril de 
4 833.- Antero José Fe-rreira de Brito. 

N. t.- Tabella das peças de f:ndamcnto fJIIe ,·enco mtda 
uma praça de Infantaa·ia e Artilharia de rosiçào, c Ca· 
valla••Ea, e Artilharia a Cavallo, a .saber : 

Infantaria e Artilharia de Posiçrio. 

:'\o pr:tzo de seis armos. 

i Capotf'. 

Dito de quatro annos. 
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Dito de dous annos. 

i Farda. 
t Penacho. 
:1 Cordão de bar retina. 
5 Pares de sapatos. 
4 Camisas de linho, e sendo de algodão cinco. 
3 Calças de linho, e sendo de algodão quatro. 
:1 Gra..va ta de couro. 
:t Barrete de quartel. 
t Banda de Sargento. 
:t Barretina de pello afunilada. 
2 Pares de polainas de panno preto. 
i Di to de ditas de brim. 

130 

{.Jaqueta de Policia de panno azul forrada de anbgem. 
i Manta de algodão. 

Dito de tres annos. 

l Escova. 

Dito de um anno. 

I Par de dragonas. 

Dito de seis mezes. 

l Esteira. 
Os recrutas logo que assentam praça recebem o se .. 

guinte: 
1 Par de sapatos. 
1 Par de calças de brim. 
i Jaleco. 
1 Camisa. 
:l Barrete de quartel. 
t Manta de algodão. 
t Esteira. 

Cavallaria e Artilharia a CavaUo. 

No prazo de quatro annos. 

I Capote. 
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Dilo de ll'es annos. 

I Par de esporas de ferro com corrê a. 
1 Escova. 

Dito de dous annos, 

! Farda. 
t Penacho. 
i Cot•dão de barretina ó 

5 Camisas de algodão, e de linho quatro. 
i Barrete de quartel. 
1 Camisa ele algodão grosso , com calças largas do 

mesmo. 
i Barre tina- de peHo com fundo de sola. 
i Jaqueta de Policia de panno azul. 
i Manla de algodão. 
t Banda aos Sargentos. 

Dito de um anno. 

i Grava ta de couro com fechos. 
i Par de calças azues. 
i Dito de I inho, ou algodão forrada~ 
i Dito de bolins. 
~ Remontes. 

1 Esteira. 
i Par de sapatos. 
! Pardesolas. 

DHo de seis wczcs. 

i Par de corrêa para CSJJOras. 
f Par de meias. 
i Par de luvas. 

Os recrutas, logo que asscn tam praça, recebem o se• 
guintc: 
i B1rrete de quartel. 
i Camisa. 
:1 Camisola. 
:l Par de sapatos. 
1 Esteira. 
i Manta. 

Secretaria de Estatlo dos Negocias da Guerra, em 23 
dç Abril de 1833.- José I,qnacio da Sih1ll. ~ 
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'fabella das peças .de fJUC se rompõe mna espingarda 
. do adarmc t "2' e seus t~ompetlmtes -valores. 

1 Cano.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3b000 
1 Baioneta........................... . . . . 21)000 
1 Vareta' ... ·........•..................... ~800 
i Chapa de couce.......................... bfi40 
2 Parafusos dà dita........................ 6400 
1 Guarda'-mato......... .. . . . . . . . . • . . . . . . . • ~640 
2 Parafusos do dito........................ b200 
2 A velhos................................. $640 
i Canudo de trombeta..................... p400 
1 Di to pequeno.. . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . ~52í0 
:I Di lo de mola......................... . . . ,)180 
l Dtsarmadol'. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . • J>320 
1 Chapin·ha de dito........................ hinO 
! Dita de boca de coronha................. 6320 
1 Chapa de feclws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2iWOO 
1 Cão ... '.................................. 1r)OOO 
1 Fusil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1t5000 
1 ·Nóz ..• ·........•......................... p900 
1 Ponta de nóz............................ ~800 
1. Peça de armar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~00 
1 Mola real. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . l 1S000 
1 Dita de fusil.................... .. . .. . . • J;Gf!O 
1 Dita de armar........................... ~)320 
7 Parafusos dos fechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~íOO 
2 Di tos de a travessa r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~:320 
1 Di to ele cu l:t tra.......................... ~~ltiO 
1 Contra-chapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b400 
1 Martcllinho . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 6480 
:I Saca trapo............................... !;320 
1 Coronha. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;~r100 

Secreta'ria de Estado, em 23 de Abril de !833.- José 
Jgnacio da Silva. 

Tabella ~as pc~as de armamento e equipamento que se 
forne~e ã tropa com os seus respectivos -valores. 

l::'JFANTARIA. 

Arnwmeuto. 

Espingarda lle atlarmc l7 ....... ........... . 
ll.efle. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .............. . 
~Iartcllinho , .• o ••••• o o o • , , , • o • o o • o o o o o, ••• 

86nOO 
255000 

h180 
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Saca trapo ...............•.•..............• 
Espada ..•............•................... 
Patrona •.............•.•...........•....•. 
Cartucheira da dita .......................• 
Corrêa ela di ta ......•...•....•........•••.• 
Bandoleira... . . . . . •....•......••..•.••...• 
Cinturão com canana............ . ....•...• 
Cartucheira da dita ..................•....• 
Guarda-feíxos ......................•.....•• 
Bainha da espada •......•................•.• 
Dita da baioneta ..•.•....•.......••••..••.• 

Equipamento. 

Cantil. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1~000 
Corrêa do dito. . . • .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . • ~320 
1\foxiJ la. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • . . • • . • 1~280 
Corrêa da dita............................ 1~500 
Mallote................................... $500 
Corrêa de mallote ........ ~·............... 6~80 
Saco de marmita de rancho................ ~~00 
Bornal...... . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • • . . . • ~õOO 
Marmita de rancho para oito praças.......... 1~800 
Dita de folha para uma dita. . . . . . . . . . . . . • . . • f~OOO 

CAVALLAR1A. 

Armamento. 

Clavina ...•.........•..................... 
Um par de pistolas ......•.......... _ ...... . 
Martellinho .•.........•.....•.........•..• 
Saca trapo ......•................•..•...•.• 
Espada .............................•.....• 
Fiador .................................... . 
Bandoleira ou corrêa .................•...• 
Patrona .•................................• 
Cartucheira da dita .•...•...••......•.....• 
Malas ..•...............•......•..........• 
Talim, ou boldríé ......................... . 
Carteira .................................• 

Equípammt o. 

ôt5~00 
6~~00 
~5480 
6320 

2$800 
$160 
1~~60 
1~360 
~320 
16~00 
36200 
1~200 

Cantil ...•...............................• :lbOOO 
Srlim, .. , .... , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20~000 
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Trcs garupas de capote a 200 rt'•is.. . ... : .... 
Dita de cantil .•..........•................. 
Um par de estribos .......•.......•.......• 
Um dito de lóros ....................•..... , 
Coldres com silha mestra .....•..........• o o 

Dons tranquetes a GO réis ...............•..• 
C a pellados ...... · .........................• 
1\Iala de soJa ....•..•........••.......•....• 
Duas garupas da di ta 1 200 réis ............. . 
Uma dita ele marmita .............. , .....• 
Porta-clavina com fiel ..•..•....•.•..•.....• 
Pci tora I •.....••••.....••.....•..•........ 
Rabicho ..••...•..•...•......... ·~ ••....... 
Freio ••..............•..............••.... 
Cabeçada de freio com rcdeas .........•.•••.. 
Um par de esporas ele ferro •....••••........ 
Um dito ele ditas de latão ....•...•.•......•• 
Si lha de panno •....•. o ••••••••••••• o ••••••• 

Cabrestilho com correntes ••.••.•.•....••••. 
Saco de viveres ........••.•.•...•......•..• 
Fouce ele cortar capim ..................... . 
Bornal para o cavallo .•..... o •••••••••••• o •• 

1\fanta do cavallo ...•.••......•.••...•.•..•• 
Apparelho de limpeza ..........•.•.. o ••••••• 

Bolça de apparelho .•.....••.•.•..........•. 

hôOO 
~~320 

3.-~000 
~)31.0 

4-~000 
~~120 

!,)GOO 
3;)GOO 

D400 
~200 
6000 
6800 
~800 
4~500 
4,)000 
2EOOJ 
!;)200 

b9f10 
2~000 
~640 
~:560 
~400 
~950 

!8000 
66í0 

N. B. O que pertence á artilharia de posição está 
comprehendido deb::tixo do titulo Infantari:l, e Arti
lharia a cavallo, na cavallal'ia. 

Secr·etaria de Estado, 23 de Abril de 1833. -José 
l[Jnacio da Silva. 

N. 203.-GUERRA.-EJI 21 DE ABRIL DE 1833. 

Providencia sobre o embaraço á sahida das lanchas e botes, 
que o tentarem sem licença. 

111m. e Ex.m. Sr.- Para obstar á repetição dos 
abusos ele sahirem fóra da barra pequenas embarcações 
que se fazem suspeitas, como rcpr·esentou o Comm3.n
dante da Fortaleza ele Santa Cruz no ofiicio, que acom
panhou o de V. E 'L de 22 tlo corrente~ lembro a 
V. Ex., qu·~ c.:danr.lo em YÍ8"0l' as ordens a respeito, 
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devem ser cm1J:;raçll1as ;i sahid 1, as lancius e boles q11e 
O tentarem sem liCCBÇ l, ~~ for,~;H ~;u;;pei ta~, fazen io
:::e-lhes da Fortali~Z:l, d!' q:w passareiH mais perto. tiros 
(e espingarda, ou manda a do su da qtw ti 'ler cmba reação 
J"li'Oillj:la cxamin:1r se ha mo ti v o lle desconfiança, p:.~ra 
ser retid 1, c participada a l'etenção. 

Pelo que respeita, porém, i·> cmh:1reações, que se 
demoram on fundeam fóra da !Jarra sem motivo plau
sivel vou tomar outras providencias. 

Deu" Guarde a V. Ex.- P;tÇ(), 8lll 21 dr- Abril de 1833. 
-Antero Jo.'l.; Ferret'ra de Brito.- S.t;. • .àbnoel da Fon
SCLa Lima e Silva. 

N. 20!~.- JUSTIÇA. -Eu 21 DE .'t.n:UL DE 1813. 

Reputam-se vagos os postos dos Olftciacs 1la Guarda Naciom,l 
que sêlo ele i los Juizes de Paz. 

F:.Ji prescn te ú Regenci:l o sc11 offieio dJ 10 do cor
rente em qne pergunta se ticararh vagos os postos de 
C:tpitães da Companhia do Batalhão do son Commanclo 
por terem sido cleito::l Juizes de Pn dessa frcguezia os 
citl:l<Lios que os occupavam, e bem assim o quo deve 
praticar-respeito a pedir a C·u11ara que o oflicial in
ferior c Gt1arda Nacional nomeados por clla para sup
plentcs dos flscacs sejam isentos tlo serviço cb dita 
Guanb, Manda a mrsm1 Regcnci;l, em Nome do Impc
dor o Senhor D. Pedro Ir, ~·cspowlcr- he que ::e devem 
reputar v::~gos os rcfcritlo.s postos dos OU1ciacs que 
foram nomeados Juizes de Paz, r portanto proecder á 
nova eleição para clles, c qun quanto as dispensas exi
gidas pela Camara l\lunkipal Vm. llw fará constar que 
as deve solicitar pela Repartição do lmpcrio para que 
por abi sejam requisitadas ú esta Secretaria de Eslado 
a tim de se expedirem então as ord cns urccssaria s. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio dt.' Janeiro, em 
~<i de Abril de 183:3 ·- Ho.:wr~·o /ltrnttto Can~eiro LNlo. 
-Sr. Tenente-Coronel C·Hlnnamlante do hatalh\o da 
Guarda Nacional da Villa do 1\Iaricú. 

····-
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N. 20~. -JUSTIÇA.- EM 24, DE ABRIL DE 1833. 

Declara como se deve proceder ao alistamento da Guarda Na• 
cional , c a quem compete a pres:dencia das eleições para 

t Officiaes. 

A'ccrca das duvidas offerecidas por Vm. no officio 
que me dirigiu em l7 do corrente, a Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, .Manda de
clarar-lhe que o alistamento para a Guarda Nacional se 
deve proceder em catla districto dessa freguezia, ha
vendo em c:ula um delles um livro de matricula; c 
quanto ás elei<;ões dos Officiae;; para as Companhias do 
Batalhão da dita Guar·da, que devem ser presididas pelo 
Juiz de Pn do lugar que tiver sido marcado para a pa
rada da comp:n1hia, na fórma ordena<la no art. 51 da 
Carla de Lei de 18 de Agosto de 1831, que não manda 
ser presidida pelo Juiz mais velho em idade como Vm. 
erradamente diz no citado officio. 
D~us Gu:trde a Vm.- Paço, em 24 uc Abril de 1833.

/lonorio !JermetoCarneiro Leão.- Sr. Juiz ele Paz do 1. 0 

districto Llo Sacramento . 

. ···-
N. 206.-JUSTIÇA.- E~I 25 DE A.llHIL DE 1833. 

l\l:mda dispensar um Sacerdote estrangeiro, do excrclcio das 
funcçõcs de Parocho. 

Exm. c Revm. Sr.-Tendo chegado ao conhecimento 
da Camara dos Deputados uma representação da Carnara 
Munieipal dessa cidaue dirigida pelo Presidente de;;sa 
Província contra o exercício em que se acha de touas as 
funcçõe.; de Parodw da Igreja de Nossa Senhora da Con
ceição de,·sa mesma cidade um clel'igo estrangeiro com 
nota vel infraeção da Constituição e havendo a sobrctli la 
Camara rccommendado ao Governo a3 providen ~ias ne
ccssarias sobre este objecto, a Bcgencia em Nome do 
Impcr:ulor o Senhor D. Pedro 11, ordena que V. Ex. na 
conformidauc do Aviso Circular de 2~ de NoYc:niJro de 
1830, faça despcd ir ao sobrctli to Sa:~crdotc do cxcreicio 

II~CISOEB llK 1833. 19 
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em qu~ s'e acha, observanuo para o futuro a sua dispo
siç~o. para que de uma Yez cessem as representações a 
tal resjieít'o. 

Deus Guarde a V. Ex. - Péi la cio do Rio de Janeiro, 
em !5 de Abril de t83:J. - llonorio Jlermeto Carneiro 
Leaõ.- Sr. Bispo do Maranhão. 

N. 207 .-JUSTIÇA.-El'tl 25 DE ABRIL DE 1833. 

Ordena que a companhia de eavallai"ia das Guardas Nacio11aes 
e parte da Secção, pertencente ao districto da nova Villa da 
Barra .Mansa, fiquem desligadas do corpo a que pertenciam. 

I!lm. c Exm. Sr· .-A Regencia em resposta ao o f
fiei o de V. Ex. datado de 2() de Janeiro pa:;:sado, Mand:1, 
em Nome do Imper;~dor o Srnhor D. Pt:·dro li, declarar 
a V. Ex. que a comp:mhia de cavallaria das Guanla~ 
Nacionacs, e parte da Sccçfio, que pertencem ao dis
tricto da nova Villa da narra 1\Iansa, deverão íl~ar des
Jigadas do Corpo do Commaudo de V. Ex. de que 
faziam parte antes da c reação da sobrcdi ta Vi lia. 

Deus Guarde a V. Ex.. - Palacio do Rio de Janeiro, 
em !5 de ALril de 183:~ .-1-lonor'io Hermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Visconde de B:lCpendy. 

···-
N. 208.-JUSTIÇA.- EAI 26 DE ABRIL DE 1833. 

Na disposição do art. õ9 da Lei de 18 de Agm.to de 1831 estão com
prehendidos os postos de nomea<:ão dos Commandantes de 
batalhões. 

Accuso a recepção do ofticio de Vm. datado de hontern 
acompanhando o requerimento em que 1\lanocl José da 
Silva Castro e Abreu, eleito 2. 0 Sargento da 3.a compa
nhia do 2. u batalhão das Guardas Nacionaes e nomeauo 
pelo chefe que foi deste batalhão para servir de Quar
trl-mestre delle, queixa-se de ter sido demittido de uin 
e outro emprego pelo Com mandante interino do mesmo 
corpo~ e em resposta tenho a dizer-lhe que sendo os 
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Officiaes e Officiaes inferiores t\:1::; Guardas Nacionaes 
em conformidade do at·t 59 da Lei de 18 de Agosto de 
!831 ele i to:; para servirem por q na tro annos e não sendo 
desta regra exccptuados os postos de nomeação dos 
Commandantes, mas só mente o Chefe o Major de Legião 
eomo ~e dcprchende do final elo citado <ll'tigo, devcr<i, 
Vm. ordenar ao Commandan te interino do sobredito 
hat:llhãu que reintegre ao supplicantc, fazendo-o res
ponder a conselho uc disciplina, no caso de não ter 
preenchido como deve~ as funcções dos referidos cmpre· 
gos. 

Deus Guarde a Vm .- Pat~o. em 26 tlc Abeil de 1833. 
-Honorio Hermeto CarneirÓ Leão.- Sr. Commandan!e 
Superior interino da Guarda Nacional • 

.... , .. 
N. 209.- JU6TIÇA.- Elt 26 DE Annu, D& um3. 

Quando um tlistrieto comprehcntler duas ou mais freguezias
cada um dos Parocllos formará Junta para o alistamento de Ju· 
rados na respecti\·a Parochia. 

Havendo a C:tmara Mnnicipal da Villa de Itaguahy 
por offieio datado de 20 deste IllPZ sobre o requerimento 
de ~hnoel A.!tl.onío dos Sautos M(mde~ Juiz de Paz Sup
rlen te da freguesia de Mar a picú~ informado quo esta 
freg-nczia fura comprehend ida na tli visão do 2. o dis
tr·kto do seu l\lunicipio, mas que e~tava em duvida á 
qual do~ Parodws deveria pertencer a formação d:.~ listas 
para o~ Jurados; vi~ to que o Districto é composto de 
pf)vos pe!'trnccn tes á freguesia da mesma Vi !la e a de 
Marapicú: l\bnda a Hegencia, em Nome do Imperador 
O Senhor D. Pedro 11, pela Sccr·etaria de Estado dos Nc
g·oc.ios da Justi(:l. declarar ã sobr·cdita Camara que faça 
a divisão que julg-:1r conveniente, ou conserve a já feita 
so as~im o rntewler ju~to, e que Hque na intelligcncia, 
que comprchendendo um dislricto !luas ou maig fre
;.-uczi:Js. ambos os Parochos, ou seus Substitutos, na 
fôrma das Instrncçuc:-, tlcvem formar a Junta para o 
alistamento dos Jurados cada um em sua respectiva Pa
rochia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Abril de 1833.
Jionorio Hermeto Catneira Leiio. 
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N. 2t0.- JUSTlÇ~.- EM 26 DE ABRIL DE {833 

Solve duvidas sobre competencia para isentar do serviço da 
-Guarda Nacional aos Officiaes das extinctas milícias, Orde

nanças e Guarda de Honra ; e sobre os addidos à mesma Guarda. 

Fiz chegar ao conhecimento da Rrgencia o officio 
que Vm. me dirigiu hontcrn expondo algumas du· 
vidas sobre as quaes a mesma Regcncia, em Nome 
do Imperador- o Senhor D. Pedro li, Manda responder
llhe o seguinte: que os Officiars das ex ti netas mi
iicias, OnleHanças c Guardas de Honra só devem ser 
dsentos do serviço da Guarda Nacional pelo Conselho 
de Qualificação, ou pelo Jury ele revista ; devendo 
ser chamados para elle os que tiverem siJo alistados 
ainda que allcguem essas qualidades até que sejam 
competentemente passados para a reserva; c que os 
cidadãos addidos ús companhias da dita Guarda devem 
ser despedidos uo serviço se ultimado o alistamento 
não forem nelle incluidos: quanto á requisicão feita 
pelo Juiz de Ptlz 1Jo 2. o di:;tricto da freguezia do Sa
cramento de 6 Guardas de Cavallaria e um Inferior, 
c que a isso se uão prestaram com o pretexto de 
que, se os quatro Juizes ele Paz da dita freguezia 
quizessem fazer o mesmo serviço das rondas que 
aquellc, não poderia a Secção de Companhia della 
dar semelhante força conforme represcn tou o Com
mandante de Cavallaria ~ Ordena a Regencia que Vm. 
faça constar ao sobredito Commandante, que ellc devia 
~mnuir á rcq uisi<~ão daquclle Juiz, fazendo que os 
Guardas pedidos fossem tirados de todo o Corpo de seu 
Comrnando, c não sómcn te da Secção da Companhia 
da meneionada freguezia. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 26 de Abril de 
1833. - Honorio Hermeto CIJrnciro Leão. -Sr. Com
mandante Superior interino dJ Guarda Nacional. 

N. 2U . - JUSTIÇ.\- EM 2() DE AllBIL J)E 18;)3. 

li•'•· Iara a f}UPill rolllpctc a Prcsidrnr~Ia tlo Ju1 y tlr. revista na 
falta tlo .Juiz tle Direito da Comarea. 

Para obviar as duvidas~ que expõe a Camara l\Iu
niripal ela \'1lla ele São João do Principc no scn oincio 
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de i3 de~te mez sobl'e a pt~ssoa que devo presidir ao 
Jury de revista, Manda a Regencia em Nome do Im
peratlor o Senh?r D. Peclr~ li, pela Secr:etaria .ele Es
tado dos Ncgocws de Justiça, declarar a refenda Ca .. 
mara, que .o Juiz. M~micipal, quando não esti':e~ na 
Vilh o Juiz do D1re1to da Comarca, deve prosidlr ao 
Jury de revista, e estando impedido por (er servido 
no Conselho de Qua I i fi cação nesse easo a mesma Ca
mara nomeará um Juiz .Municipal interino tão sómcnte 
para o rrferido fim. 

Palacio do lHo de Janeiro, em 26 de Abril de 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

- " .. 
N. 212.- GUERRA.- EM 26 DE ABfiiL DE 18:33. 

Declara que os Commantlantes de Forlalezas que não tiverem 
confirmação Imperial, podem ser removidas por proposta do 
Commandante das Armas, c approvação da Presidcncia. 

Illm. c Eun. Sr.- Em solucão ao seu ofncio 11. 0 H 
incluindo o do Commandante das Armas, que solicita 
confirmação do emprego de Commandan te <la~ Armas 
da praça de Macapá para o 1\Iajor do K5tado l\laior do 
Exercito, Francisco de Siqueira Mon tenegro e Mello 
da Silveira, por elle nomeado para isso, tenho de com
municar a V. Ex., que o referido official póüe conti
nuar no commando emquanto convier ao serviço, e 
ser dellc removido quando se julgue nccessario, pre
cedendo propo:;;ta do Commandante das Armas, e appro
vação de V. Ex.; o que ficará em regra a respeito de 
todos os Commandantcs de Fortalezas que actualmente 
não tiverem confirmação Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do lHo 1le JanBiro, 
em 2ü ue Abril de 18::!3 .-Antero José Ferreira de Brito. 
-Sr. Presidente da Provincia do Pará . 
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N. 213.- JUSTIÇA.- E:\1 27 m~ ABRIL DF. 1833. 

Declara que subsistem as eleições dos Offieiacs da Guarda Na
cional feitas antes da publicação do Decreto de 25 de Outubro 
de :i832. 

Illm. c E'{m. Sr.- A Hegencia em Nome do Im
perador o Senhor D. Pcd!·o li., manda declarar a V. 
Ex. ~obre a duvida que oiTereceu no seu offlcio de 21 
de Fevereiro passado, relativamente ús eleições dos 
Officiae~ da Guarda Nacional~ que a intelligencia do 
Conselho a tal respeito ú exacta porque n;ip tendo a 
Lei cll'cito rr•tro:Ictiro, a~ eleiçõc~ feita~ antes da pu
hlica~.:ão do Ikrre!o ue ~5 dn Outubro do armo passado 
devem subsistir c praticar-se JHHa o futurn na confor
midade tio citado Decreto. 

Deus Guard.e a V. Ex.- Palacin do Hio de .lanei ro, 
~m 27 de Abril de 4833.- Uonorio Jlermeto Carneiro 
Leci!J.- Sr. Pre~iden te da Provincia do Pad. 

Ilcdara rpw as f'lllhatT.açúes purtnguez~1s estã.o sujeitas ao im
posto 1k qnc trat11. o ~ 4 .• o do art. 78 d:t te i de 2i de Outubro 
de 1832. 

O Administrador lia Mesa de diversa~ Hcndas N;scio
naes H que na in telligcncia de que as embarcações por
tugurzas estão snjcitas ao imposto tle que tra!.:l o.~ !Je. u 

du art. 78 da Lei de 21 de Outubro de 18:32, a que 
:;;e refere o~ 4." do art. !:,8 tloRcgnlamentodc2Gde 
Março ultimo, devendo portanto diligenciar na sua 
arrecad;1çüo. 

Paço, em 27 uc Abril de 1833.- Condido José de Araujo 
llianna. 
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N. 215.- FAZENDA.- EM 27 DE AB&lL DE !833. 

iobre arrecadação do imposto da aguardente; e se as Thes::m~ 
rarias são obrigadas a cumprir ordens transmittidas pelos 
Prcsident8~, provindas do diversos }Iinisterios. 

C:mdido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bun:ll dí) Tlwsouro Publico Nacional, deliberou e1n 
sessão do mesmo Tribunal, em vi~ta tlo~ ofllcios do Pr'f'
~idente da Prodncia do Rio Grande do Sul, de .fS de 
Mar<;o pto.ximo passado, rpw arompanltou os do Inspeclor 
da J't'Spccti va Thr~ouraria. de n c ll do lll!'SlllO mez: o 
L o deste sullrc a ~uTeeadação do imposto na aguanlente. 
e o 2. 0 exigiitu0 que sr lhe deelare s:~ a Thewuraria é 
obri.~·ada a cumprir as ordens transmiltidas prlo Pre
sidente da Provincia, provindas de diversC'S Mini~terio~, 
sem interven~ão do d(l Fazrnda: quP~ quanto ::to primeiro 
('aso: fica providenciado com a ohservancia do art. 4~ 
§ ~." do Rc8'ulamenlo uc 2() de .Março t.lest:~ anno; e 
quanto ao segundo que, posto seja m~1is legal c regular 
receberem as Thesoui'a rias toda.: :1s ordens relativas ao 
dcSL'mpenho de suas attrihuiçoes sórnente pelo Tribunal 
doThesou r o a que siio subordina 1las~ e na fól'ma do art. 85 
da Lei de 4, de Outubro de 18lt, com tudo convem a 
bem do scrvi(o n;1cional, que qu:mclo C1lte em algum 
r~aso a sobredita reg-ularidade, as 'fhesoul'arias tomem 
c;u·go do qne notoi·iamcnte für de ~ua competl'ncia, 
1>vihndo-se dest.'arte prejuízo;; consideraYc!s. O que 
panicipo ao refel'ido Prcsitlentc par:1 sua intclligencia 
e ex.ccução. 

The~ouro Puhlieo NacionaL em 2i dí• Abril de t83~~ 
- Candido Jostf de Araujo YimÍna. 

N. 2tô.- FAZENDA.- Êll27 DE .\BRIL DE 18:3:3. 

Sohre o proYimcnto dos empregos de Juiz das Alfandegas de 
Porto Alegre c Rio Gl'ande~ 1le qne tem propriedade o Visconde 
de S. Leopoldo. 

Cwdido Jo"ô de Araujo Vianna, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou 
em sessão do mesmo Trihunal, em vista do ofllcio 
do Presidente da Província do lHo Grande do Sul~ de 
26 de Janeiro destr anno sob n. () 10, áccrca do provi" 
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mento dos empregos de Juiz das Alfandegas de Porto 
Alegre e Rio Grande, de que tem propriedade o Visconde 
de S. Leopoldo, que marcanuo o art. 96 da Lei de 4 de 
Outubro de 1831 a maneira de se pt·overem os officios 
de Fazenda que vagarem, e sendo os offi~ios de Juiz tias 
Alfandegas indubitavelmente oflicios de Fazenda, devem 
por consequencia ser providos nos termos da citada Lei. 
O que participa ao referido Presidente para sua inteHi
gencia e expedição das ordens necessarias. 

Thesouro Publico Nacional, em 27 de Abril de 1833.
Candido José de Araujo Vianna. 

N. 217.- FAZE~DA.- EM 27 DE ABRIL DE 1833. 

Sohre a incompatibilidade do exercício dos empregos munid
paes, pelos empregados do l\Iinisterio da Fazenda. 

Candillo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pl'esi
dente da PI'ovincia do Rio Grande do Norte, de 13 de 
Março passado n. o 23, e da representação do lnspector 
da Tllesouraria respectiva, de 2o de Fevereir~.~ ultimo, 
que sendo incompa ti v eis as obrigações dos empregados 
da Thesoural'ia e mais Repartições· de Fazenda, com as 
de membro das Camal'as Afunicipaes, por não ser pos
sível exercitarem-se conjunctamente, e estando legal
mente designadas para as sessões das ditas Camaras ás 
mesmas horas que os empregados de Fazenda devem 
occupar no exercicio de suas funcções, e que llws não 
póde ser licito·alterar, muito principalmente quando a 
aiLeração não podendo, nem devendo ser geral, de ma
neira que a!3ranja todas as Repartições e todos os empre
gados de cada uma dellas, destróc a regularidade, e 
unidade do serviço, que as leis tanto procuram estahe 4 

lecer, e sustentar, os empregados de Fazenda devem, 
pois, escusar-se dos empregos municipaes pelo motivo 
que reconhece o art. 16 da Lei do 1. 0 de Outubro do 
4828. O que participa ao referiJo Presidente para sna 
intelligencia e expedição das oruens ncccssarias. 

Thesouro Publico Nacional, em 27 de Abril de 1833.
Candido José de Araujo Vianna. 

-···. 
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N. 218. -IMPERIO. -EM 27 DI ABRIL DE 1833. 

Declara que as cedulas dos votantes na eleição de Vereadores 
não podem ser assignadas a rogo por estrangeiros; e que não 
lla obrigação de remetter-se á Camara 1\Iunicipal as cedulas 
da eleição para Juizes de Paz. 

Em resposta ao officio da Mesa Parochial da Freguezia 
de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba na data de 25 
do mez passado, Manda a Regencia em Nome do Impc· 
rador·, pela Secretaria de Estado dosNegocios do lmpe
rio declarar-lhe: 

Quanto á primeira parte do seu conteúdo, que sem 
duvida é inconveniente que os estrangeiros tomem 
qualquer parte ou ingerencia, por mai~ pequena que 
seja, nas eleições, e que se aceitem as cedulas dos 
cidadãos assignadas pot estrangeiros a seu rogo, de
vendo deduzir-se a exclusão dest.e facto, que aliás pare
ceria simples, fl sem con:;equencia, da propria expressão 
do art. 7. o da Lei do L o de Outubro de i828- e que 
será assignada no verso ou pelo mesmo votante, ou por 
outro a sen rogo-, isto é, por outro votante. 

Quanto á 2.• parte, que ha por bem approvar a deli
beração da referida ?.lesa, em se julgar de:;obrigada de 
annuir á requisição da respectiva Comara l\Junicipal na 
rcme~sa das cedulas da eleição de J uizeslde Paz, porque 
a Lei a não ordena, nem ella:é precisa'para algum fim, 
havendo a providencia do art. 2. o do Decreto de 13 de 
Setembro de 1830. -

Palacio do Rio de J:tneiro, em 27 de Abril de !833.
Nicoláo Pereira de Campos Vet'gueiro. 

--···-
N. 219.- IMPERIO.- Eu 29 DE ABRIL DE 1833. 

Manda observar a Resolução da C:tmara dos Deputados, decla
rando exorbitantes das attrihuições das Camaras 1\lunicipaes 
os impostos creados pela da Villa de Resende da Provincia 
do Rio de Janeiro. 

lllm. e Exm. Sr. -'rendo a C1mara dos Depu ta dos 
resolvido .que seja communicado ás Camaras Municipaes 
do I~nperza o parecer da commissão de impostos, que 
se d1gnou de approvar, sobre requerimento dos ne
gociantes moradores no Município da Villa de Resende 
desta Província : A Rcg€ncia em Nome do Imperador 

IIGIIOKS t•B 1S33. iQ 
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manda remetter a V. Ex. -por copia o mencionado 
parecer da sobredita Commissão de impostos, para que 
o faça transmittir ao conhecimento das Camaras Mu
nicipaes dessa Provinvia. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 29 de Abril de 1833. -Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho. - Sr. Presidente da P1·ovincia de .•.• 

Pa•ecer da Com missão de impostos da Camara dos De• 
putados, a que se refe1•e a Circular de ~9 de Abril de 
t833. 

Os negociantes mo1·adores da Villa de Re:;ende da 
Província do Rio de Janeiro queixam-se a esta Au· 
gusta Camara das imposições com que os sobrecarregou 
a C:1mara Municipal por via de posturas, e consistem: 
1.0 de t~OOO por licença annual para vender ferragem, 
louça e cêra; 2. a, de 2~000 para fazendas ; 3. a, de 
.&:~000 pela primeira vez, e metade pelas demais, para 
as casas de seccos e molhados, botequins, e casas de 
pasto; 4.•, de 12~000 para os mascates nacionaes, e 
estrangeiros ; 5. a, a multa de 6~000 pela primeira vez 
o duplo pela 2.a, e pela 3.• o triplo aos compre
hcndidos na La, 2.», e 3.• imposição; e de :1.6~000 
pela primeira vez\ o duplo pelo 2.•, e o triplo pela 
a.· aos comprehendidos na 4.• imposição; 6.• final· 
mente de 1~200 por cabeça de gado quese matar no 
Município, e de 2~000 aos contraventores; e concluem 
pedindo serem desonerados de uma imposição que fere o 
~ l. o do art. 36 da Constituição que só concede ;~ esta 
Augusta Camara a iniciativa sobre impostos. A Com~ 
missão de impostos julga attendivel a queixa dos Sup
plicantes, e que a Camara Municipal exorbitou de suas 
attribuições, quando creou essas imposições, que im
portam um vet'dadeiro tributo, e não assim as multas, 
que lhe compete impôr por infracções de suas posturas; 
e é de parecer que não precisa de medida legislativa 
a respeito, bastando que se remetta o requerimento 
dos Supplican tes ao Governo, com a copia deste pa
recer, a fim de que este o communique á mesma Camara, 
recommendando-se-lhe mais o faça ás demais Camaras, 
para que de uma vez cesse esse abuso, e violação da Cons
tituição, que cumpre respeitar e manter. 

Paço da Camara dos deputados, em H1 de Abril de 
1833.- AZ.ves Branco.- Montesuma.- M. N. Castro 
o Silva.- Estâ conforme- Theodoro José Biancarde. 
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N. 220.-JUSTIÇA.-E~129 DE ABRIL DE 1833. 

Os Sacerdotes estrangeiros encarregados de Cura d'almas só são 
considerados como Parochos para o exerci cio de funcções me· 
ramente espirituaes. 

A Regencia a quem foi presente o officio da Camara 
:Municipal da Villa de S. João do Principe, datado de 15 
do mez passado, expondo a illegalidade com que o 
Cura do Cm·ato de Nossa Senhora da Piedade do Rio 
Claro, sendo estrangeiro fez parte da Mesa Paroch ial 
do dito Cura to por consentimento do Juiz de Paz: 
Manda a Regeneia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria ele Estado dos Negocios 
da Justiça, responder á Camara Municipal que faça 
constar ao referido Juiz que entendeu mui restricta e 
litteralmente as disposições das Leis, que chamam os 
Parochos a assistir ás Me8as Parochiaes, sem haYer 
occorrido, para ser providenciado, o caso de serem 
estrangeiros; pois que estes quando por mo ti vos de 
necessidade sejam encarregados de Cura d'almas, só 
serão considerados como Parochos para o exercício 
de funcções meramente espirituaes. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 29 de Abril de 1833. 
- Honorio Hermeto Carneiro LN1o. 

N. 221.-JUSTIÇA.-E~l 29 DE ABI\IL DE 1833. 

Ao Juiz de Paz do lugar em que tiver de se reunir o Jury per· 
tence o recebimento dos processos de que trata o art. 36 das 
Instrucções para execução do Codigo do Processo. 

1\landa a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos Negocias 
da Justiça, que a Camara Municipal desta Cidade faça 
declarar ao Juiz de Paz do lugar em que tiver de se 
reunir o Jury, ser elle o Juiz de Paz da Cabeça do 
Termo, e á quem pertence o recebimento dos proces
sos, de que trata o ar·t. 36 das Instrucções para a exe
cução do Cotligo do Processo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Abril de 1833. 
-Honorio Hermeto Carneiro Leão. 
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N. 222.- MARINHA.- EM 29 DE ABR\L DE t833. 

Determinando que os Officiaes que frequentarem a Academia Ml· 
· litar, apresentem de tres em tres mezes certidão de frequencia 
para ter lugar o pagamento do respectivo soldo. 

Resolvendo a Regcncia, em Nome do Imp~rador, que 
aos Officiaes, que frequentarem a Academia ~lilitar se não 
paguem os respectivos soldos, sem que apresentem 
todos os trcs mezes uma certidão de fteqtJencia ; assim 
o pll'ticipo a Vm. para sua in telligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm. Paço, em 29 de Abril de 1833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Jo:HJuim de Gouvêa. 

N. 223.-JUSTIÇA.-EM 30 DE ABRIL DE 1833. 

A's Camaras Municipaes compete aceitar ou recusar as listas 
parciaes de cidadãos que pelos Juizes de Paz deixarem de.sel' 
comprehendidos no alistamento de Jurados. 

Sobre o conteúdo no officio da Camara Municipal 
desta cidade, datado de 20 do corrente, dando conta 
de que a eleição dos Ju'rados do 1. o districto da fre· 
guezia de S. José não fôra feita com a legalidade pre· 
cisa; 1\landa a Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça, responder á mesma Camara Mu· 
nicipal. que eJia deu occasião ao procedimento irre· 
guiar do Juiz de Paz daquelle districto, por ter de· 
morado extraordinariamente a designação dos membros, 
que deviam formar a Junta para o alistamento dos ditos 
jurados, demora esta contraria aos interesses publicos, 
á letra das lnstrucções e á recommendação especial que 
pela referida Secretaria de Estado se lhe fez de promover 
semelhante alistamento, advertindo aos respectivos 
Juizes de Paz para assim praticarem com urgencia, 
parecendo portanto ao Governo que o procedimento 
do mencionado Juiz, bem que irregular, não é nullo, 
porém que nenhuma decisão dá o mesmo Governo a' 
este negocio; visto que, tendo a Camara de fazer a 
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ultima apuração, compete-lhe aceitar essa lista par
cial do districto em questão, ou recusal-a, se por ven
tura assentar que para a sua formação não se obser· 
varam as formulas essenciaes da Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Abril de 1833.
Honorio Hermeto Carneiro Leão . 

--
N. 22-í.- FAZENDA.- EM 30 DE ABRIL DE 1833. 

Declar.t não deverem pagar direito algum os gencros desti· 
mrdos a aprorisionar os navios de gucna estrangeiros. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao a\'iso de V. Ex. 
de 13 de Março proximo passado~ pcdimlo-me, que o 
habilite a responder á Nota Confidencial do Encarre
gado de Negocios dos Estados- Unidos da America sobre 
a isenção de direitos de entrada dos generos remd
tidos para aprovisionar os navios de Guerra ele sua 
Nação; lenho a dizer~ que J-'ara sb combinarem os in
teresses poli ticos com os financeiros, e se pôr·em de 
accôrdo nos seus devidos termos os princípios do Di
reito das Nações com os do Direito particular do lm· 
perio, se satisfaria com uma declaração, que tivesse 
por b:tsc: Que nenhuns direitos paguem os generos~ 
que em qualquer navio vierem com positivo, e otlicial 
destino para o uso da Armada Estrangeira estacionada 
em algum dos Portos do Br·asil, uma vez que para ella 
sejam immediatamcnte baldeados, debaixo da inspccção 
dos respectivos otliciaes da Aifandega, e a requisição 
dos Encarregados Diplomaticos ~ continuando porém a 
pagar~se os direi tos de consumo de todos aquelles ge
neros, que depois de entrados e descarregados nos Portos 
forem comprados para qualquer Armada, ou embal'
cação de guerra. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço, em 30 de Abril de 
!833.- Candido José de Araujo Vianna. -S:·. B:;::~o 
Silva Lisboa. 
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N. 22t>.- FAZENDA.- EM 30 DE ABRIL DE 1833. 

Ordena a remessa do balanço de receita c despeza do cxercicio 
de f83i-f832, que deve ser organizado conforme o art. 32 da. 
Lei de !5 de Dezembro de 1830, tendo-se em vista os balanços 
impressos do Thcsouro. 

C:mdido .José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tomando em 
consideração não se haver até agora recebido oba
lanço dessa Província do anno financeiro passado, e a 
falta que delle se experimenta para a organização do 
Balanço Geral do Imperio por onde a Assembléa Geral 
Legislativa, é o Governo tem de conhecer da execução 
da respectiva Lei do Orçamento, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal estranhar muito severamente aos 
cmpregado3 responsaveis daquella omissão o deleíxo 
com que se houveram no desempenho de um tão essen
cial dever do seu emprego, e or~ienar que se remelta 
sem demora ao Thesouro Publico o mencionado b:1lanço 
organizado conforme o art. 32 da Lei de in de De
zembro de l830_, mandauo observar pelos arts. n3 da 
Lei de in de Dezembro de 1831, e 99 da de 21 de Ou
tubro de 1832~ c tendo-se em vista os balanços im
pressos que do Thesouro se têm rcmettido. O que par
ticipa ao Presidente da Província de Minas para sua in
telligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 30 do Abril de :1.833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 226.- FAZENDA.·- Er.1 2 de MAtO DE 1833. 

Dá instrucções para melhor organização dos balanços c orça~ 
mentos das Provincias. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tomando em con
sideração o que representou a Contadoria Geral da 
revisão- sobre ·os balanços e orçam eu tos das Províncias, 
solicitando providencias para sua melhor organização, 
resolveu em sessão do dito Tribunal, que nas Thesou
rarias de Fazenda se observe o seguinte: 

Lo Que do anno financeiro de 1833- 183~ em diante 
se façam dous balanços e dous orça me a tos annuacs-
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um das Rendas e Despezas geraes-outro das Rendas e 
Dcspezas provinciaes. 

2. o Que nos b::tlanços se não altere a denominação, que 
deram aos impostos e rendas, as Leis e ordens, que as 
estabeleceram ou as que delles trataram. 

3.0 Que se declare com distincção o que entrou na 
Caixa da Thesouraria de cada artigo de renda, evitando
se a reunião, que de ordinario se faz de impostos de mui 
di versa natureza, como a siza de bens de raiz com a 
meia siza dos escravos, o imposto do sello de heranças 
e legados com o sello de papel, os direitos de baldeação 
com os de reexportação, c os diversos impostos denomi
nados do Banco uns com os outros, os quaes devem vir 
com distincção do que pertence ás lojas, st>ges, ao annual 
das embarcações que navegam de barra fóra ou das que 
navegam no interior, c os õ "/o das compras e vendas das 
embarcações, etc., etc. 

4. 0 Que a columna da receita orçada contenha sóm~nt.e 
a que foi orçada pelo Thesoul'o, e a da despeza a que foi 
votada na I. .. ei do Orçamcn to, e nas de creditos supple
rnentares, segundo a distribuição feita pelos respectivos 
Ministerios: que nas columnas do que se deixou de ar
recadar e pagar, se comprehenda unicamente o que devia 
entrar e sahir no anno do Balanço, passando para o 
quadro da divida activa a antel'ior ao dito anno, e para 
a passiva fluctuante a de 1827 em diante. 

5. o Que nas observações á receita se decla rc a som ma 
arrecadada pelas Alfandegas, e pelas administrações de 
renda~, separadamente. 

6. 0 Que se continuem a remetter os Balanços mensaes 
como até agora, fazendo-se nelles as mesmasdistincções~ 
e dec1araçõe8, que se exigem nos arts. Lo, 2. 0 e 3. 0 a 
respeito dos annuaes, a fim de ::JUe se possa fazer no'fhe
souro a e~cripturação rccommendada na Lei de 4 de 
Outubro de 1831: e para que na parte relativa á despeza 
elles possam trazer classificados os diversos artigos de 
ca<la 1\linisterio, as Thesourarias exigirão de todas a~ 
Pagadorias subalternas a prompta remessa no principio 
de cada rnez da classificação da despcza que pagaram no 
mez antecedente. 

7.° Como para se fazerem assim os B:.1lanços mensacs 
serão neces:;arios mais alguns dias, e convenha por outra 
parte, que o 'fhesouro tenha conhecimento do estado 
das caixas das 'fhesourarias, logo que acabar o mez ellas 
deverão remetter o balancete com as som mas sómen te 
da receita e despeza geral e proTincial, e os saldos exis-
tentes, e as especios e valores que o formam, bem comq 
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os Orçamentos em resumo de que terá de receber, c des
pender no mezscguinte~ sendo assignados pelo Inspector 
e C0ntador, e não precisando vir aco~npanhado de of
flcio. 

8. o Que as Thesourarias não consintam demorar-se 
n~s mãos do.; recebedores os dinheiros publicos que ti
veremarrecadado, e na~ dos pagadores maiorc3 sommas 
<lo que as imlispcnsavcis para as dcspezas correntes a 
sen cargo. 

9. 0 Que o orçamento annual da receita, deverá sct· 
fei Lo com as mesmas uistincções recommendadas para 
o Btlanço, e nos artigos de renda orçada se tomará o 
i I liquido sem desconto das dcspezas de arrecadação, as 
quaesseorç:trão na despeza separando-se a de cada artigo 
de renda excepto as arrecadadas pelas Alfandegas, ou 
Administrações cuja despeza é a que se faz com estas 
E.;tações. 

10. Que nas ohJervações ao Orçamento da receita se 
declare a Jnsc que se tomou para o calculo. 

il. Que na despeza de expediente de cada Estação se 
distinga o que pertence ao pessoal, cscripta, e outro 
<Jua !quer. 

J2. Que o Orçamento das Terças, Pensões, Monte-Pio, 
e Orclenado3 de aposentados, jubilados, c empregados de 
Repartições ex ti netas venham acompanhados de relações 
nominaes dos individuos que a percebem. 

i3. Finalmente que os Balanços e Orçamentos annuaes, 
e os quadros da divida a c ti v a e passiva se apromptem, e 
remcllam ao Thesouro o mais breve possivellogo depois 
de findo o anno tinanceiro. O que participa ao Presidente 
da Província da B1hia para sua in telligencia e execução. 

Thc3ouro Publico Nacional, em 2 de Maio de !833.
Canclido José de Araujo Yionna . 

..... 
N. 227. -FAZENDA. -E.~ 2 OE iliAIO DE 1833. 

Manda estahelecer em cada município uma Collectoria de rendas 
geraes; autoriza a creação de um Agente do Collector e Ajudante 
do Escrivão; e dá diversas providencias sobre as mesmas Col· 
lectorias. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Naciona I, reconhecendo a conve
niencia de se adoptar para as Collectorias desta Província 
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a divisão judiciaria ultimamente decretada, e a neces
sidade de providenciar sobre a substituição nos impe
dimentos dos Collectores, e.seus Escrivães, deliberou em 
sessão do Tribunal : 

:f.." Que em cada município, excepto o desta cidade, haja 
uma Collectoria de todas as rendas publicas, que por Lei 
não estiverem a car·go de Collectores especiaes,'a qnal 
tomará a denominação do respectivo município; 

2. o Que os Collectores possam ter um Agente por ellcs 
afiançado para fazer as suas vezes, e os Escrivães um 
Ajudante, os quaes serão por elles propostos, e approva
dos pelo Inspector da Thesouraria; 

3. o Que haja em cada comarca uma Collectoria geral; 
4. o Que o exercício destas Collectorias pelo que respeita 

á arrecadação dos impostos de lançamento começará com 
o do anno financeiro de 1833- 183-í e quanto aos não 
lançados começará do i. o de Julho deste anno; 

5. o Que logo que se crear um novo município, se no
meie par·a elle uma Collectoria, cujo exercicio quanto 
ás rendas não lançadas principie com o quartel seguinte 
á posse do Collector, e quanto ás lançadas, com o anno 
financeiro seguinte, quando o lançamento do corrente já 
esteja principiado por outr·o Collector; 

6. o Que logo que se crear uma nova Comarca, se nomeie 
para ella uma Collectoria Geral cujo exercício princi
piará do mesmo modo que o dos Collectores dos muni· 
cipios de novo crcados; 

7. o Que as Collectorias desta cidade, e seu termo tomem 
a denominação da Freguezia, ou Freguezias a que per· 
tencerem. O que participa ao lnspcctor· de Fazenda dessa 
Provincia para que assim o execute. 

Thesour·o Publico Nacional, em 2 de Maio de t833. 
Candido José de Araujo Vianna • 

........ 
N. 228. -FAZENDA. - EK 4 DE MAIO DE t833. 

Rt>gula o preço da aguardente para pagamento dos direitos de 
consumo. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tl"i· 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, que o preço de aguardente para o 
pagamento dos direitos de consumo nas Administrações 

llt:C:ISOU DI 1833. 21 
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de rendas se regule pelas pautas semanaGs. ou mensae~, 
estabelecidas para regular a cobrança do dizimo, e direito 
de exportação, na fórma do Regulamento de 26 de Março 
deste anno, continuando, pelo que pertence á arref:adação 
a cargo de Collectores, a regular-se pelo preço arbitrado 
pelas Camaras Municipaes na fórma do respectivo Begu
lamenlo. O que participa ao Presidente da Província de 
.... para sua intelligencia e expedição tlas ordens ne
cessarias. 

Thesouro Publico Nacional, rm ~ rlr ~l::lio de 1813.
Candido José de Ara11jo Yirtnna. 

~. 229. - MARINHA. - E~l !.t, DE 1\IAIO DE 18:33. 

Ordt>na a remessa ela fé de oficio fios Officiaes da Arma1la que 
tenham de r·esponrler a Conselho de Guerrn. 

Em conformidade do officio que Vm. me dirigira com 
tlata de 2 do corrente, r. da representação do Desembar
gador Auditor Geral da Marinha, que o acompanhava, 
se tem nesta data ordenado ao Intendente da Marinha in
terino, que faça extrahir, e remetter a esse Quartel-Ge
neral a fé de officio do Voluntario Antonio Xavier de 
Noronha Torrezão, devendo praticar outro tanto a res
pci to dos Officiaes da Armada, que tenham de responder 
a Conselho de Guerra, todas as vezes que assim lhe fôl' 
deprecado por esse mesmo Quartel-General. O que parti
cipo a Vm. pa1·a sua intelligencia, e governo. 

Deus Guarde a Vm. Paco, em~ de l\Iaio de 1833 .-Joa
quim José Rodrigue.c; Torres.'- Sr. Francisco Bibiano de 
Castro. 

-···-
~. 230. -JUSTI~,~A. -E~I !~ DEi\IAIO DE 1.833. 

Hecommcnda :is Camaras .\Iunieipaes que não appron•rn as no· 
meações [para lnspeetores de Quarteirão de cidadãos alistados 
no serviço a~tivo das Guardas Xncionaes- especialmente or .. 
Hciaes, Inferiores e Cabos. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D, Pedro 11 , pela Secretaria elo Estado dos N egocios ela 
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Justiça recommendar ã Cõ1mara l\lunicipal desta ciuade 
que no caso dos Juizes de Paz, não obstante as ordens 
que nesta data~ se lhes tem dirigido, nomearem para 
lnspectores de Quarteirão~· cidadãos que estejam alis
tados no serviçoactivo das Guardas Nacionaes, especial
mente omciaes. Ofíiciaes InferiOI'CS e Cabos, não appro
ve taes uomeac,:ões~ antes faça ver aos mesmos Juizes que o 
serviço publico exige que citas recaiam em indivíduos 
que por sua idade, ou molestias ou qnaesquer outras cir
Ctimstanei<.~s tenham sido eomprehendidos na reserva das 
mesmas Gual'tlas, a tlrn de não serem estas desfalcadas. 

Palacio do Hio de Janeiro. em -1 ele l\Iaio de ts:J3. 
- Jfonorio 1! ermeto Carneiro Leao. 

N. 2:Jl.-Jtr8TIÇA.-E.\I n nE ~L\Io DE 1833. 

Hcsolve duvida sobre os recursos dt' tfUC tratam os arts. 48 e 300 
do Codigo do Proeesso Criminal. 

A Hegencia, a Quem foi presente o oflicio, que a 
Camara Municipal desta cidade dirigiu pela Repartição 
do lmperio na data Lle 27 do mez antecedente. expondo 
a duvida, que lhe occone sobre a dispensa de Inspecto1· 
de Quarteirão. que lhe foi reLfuerida por Henrique José 
dos Santo~. :Manda, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secl'etaria de E~tado dos Negocios da 
Justiça, declarar á referida Camara, que os recursos, de 
que tratam os arts. ~8 c 300 do Codigo ::lo Processo Cri
minal, têm lugar quando os recorrentes deixam de ser 
att.endídos pelos Juizes ue Paz c Camaras respectivas, 
as quaes o Governo entende que podem deferir a taes 
escusas, quando reconheçam que as causas allcgadas 
pelos requereu tes são legaes c justas. 

Palacio do Hio de Janeiro. em 6 de Maio de 1833.
Jlonorio Hermeto Carneiro Lello. 

N. 23~.-JU8TIÇA.-E.u 7 uE l\IAIU DE 183:J. 

Os postos da Guarda Nacional uáo e:::cu'<am os ddall<los dos 
eargos e i Y is para 'l uc possam ser nomeatlos. 

Foi p1·esente á H.Pgencia o of'licio tle ~2. de Abril pas
sado, que a Camara Municipal da Villa de Mangaratiha 
dirigiu pela Repartição dos Negocios do Imperio) dando 
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parte de que, tendo sido eleito para Juiz de Paz do se• 
gundo anuo do 1. o districto do seu municipio Joaquim 
João Pinheiro, recusára prestar o devido juramento, a 
pretexto de ser Capitão das Guardas Nacionaes; e 1\Janda 
a mesma Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro ll, pela Secretaria de Estado dos Ne .ocios da 
Jm:tiça, declarar á referida C:~mara, que os postos da 
Guarda Nacional não escusam a cidadão algum dos 
caJ'g-os civis para que possam ser nomeados, c que nesta 
conformidade deverá novamente chamar o sobredito 
Juiz eleito a prestar o juramento, declarando~lhe isto 
mesmo e que no caso de não obedecer faça remessa dos 
documentos que houverem ao Juiz de Paz que estirer 
servindo para o processar como desobediente. 

Pahtcio do Rio de Janeiro, em 7 de Maio de 1833.
Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

N. 233.-JU~TIÇA.- EM 7 DE lUAIO DE 1833. 

O vencimento dos Instructores da Guarda Nacional deve datar 
do dia em que entram em exercicio. 

Não se achando exacla a folha dos vencimenlos dos 
Instructores da Infantaria da Guarda Nacional por Vm. 
remetlida com o seu oficio de :.:) do conen te~ não fó 
pela irregularidade dos a ttcstados dos Com mandantes, 
eomo pela falta de exacção nos vencimentos~ a reenvio 
a Vm. a tim dA a organizar· de novo Qlll conformidade 
.-lo Dect·eto de 31 de Outubro de t83! e Aviso de 19 de 
Julho do mesmo anno, e enviai-a novamente, preve
nindo-o pm· esta occasião que o vencimento dos lns;. 
truetores deve datar do dia em que entram em exercicio, 
c não do da requisição á Repartição da Guerra, c no
mea,;ão por esta Secretaria de Est.ado como em alguns 
se observa, para o quo será conveniente que Vm. tenha 
um registro exacto pelo qual não só evite este incon
veniente como a duplicação dos vencimentos já incluidos 
em folhas antecedentes. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 7 de Maio de 1833.
Hono,.io llermeto G1rneiro Leão.- Sr. Instructor Geral 
:1e Infantaria. 
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N. 23~.- JUSTIÇA.- EM 10 DE 1\IAlO DE 1833. 
I!! 

O Promotor Publico não póde accumular a este emprego o de 
Juiz . 

.Manda a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado do~ Negocio~ da 
Justiça participar á Camara Municipal da Vílla Real da 
l'raia Grande, em resposta ao seu otiicio de 2 de Abril 
passado, que o Promotor Publico não póde accumular a 
este emprego o de Juiz, devendo a referida Camara 
assim o fazer constar ao dito Promotor. 

Palacio do Rio de Janeiro, em lO de Maio de 1833.
Honorio Hermeto Carneiro Leão. 

--
N. 23;).-JUSTIÇA.-E~I ti DE MAIO DE 1833. 

Declara que os Escrivães estão isentos do serviço da Guarda 
Nacional. 

Em resposta ao seu officio de 4 do correntr, .Manda 
a Re.gencia, em Nome do Imperadot· o Senhol' D. Pe
dro Il, declarar a Vm. que os Escrivães, sendoOfliciaes 
de Justiça, estão isentos do serviço das Guardas Na
cionaes. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
ll de 1\laio de 183:3.- Honorio Ilermeto Carneiro Leão. 
-Sr. Jui~ de Paz suppl<~ntc da FI eguezia de l\langa
ratiba. 

N. 236.-JUSTIÇA.- Eu ll DE MAIO DE 1833. 

:Manda dispensar da Relação o DBsembargador nomeado A u
ditor Geral da Marinha, por ser incompativel o exerciciu du:' 
dous lugares. 

Manda a RegPncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos Negocios da 
Justiça participar ao Presidente interino da Relação 
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desta Cidade que o Desembargador José Maria Monleiro 
de Barros fil'a dispensado do exercício da mesma Re
lação em quanto estiver emprcg:Hlo no lugar de Auditor 
Geral da .Marinha, por ser incompa ti vel o exerci cio 
deste lugar tle primeira instanda ~om o da referida 
Relação. 

_Palacio do Rio de Janeiro, em 11 de 1\Llio de 1833.
Honorio Hermeto Carneiro L~·ào. 

--·-
N. 237.- JUSTIÇA.- E~l tl DE ~L\10 DE .1833. 

São nullas as clei~ücs para Ofticiaes da Guarda Nacional quo 
rccahircm em Oíliciacs do Exercito. 

A H.egeneia, a quem foi presente o seu offieio de 30 de 
Abril passado, q uc acompanhou a copia da aet.a da 
eleiç<io a que se procedeu para o posto de 1\Iajor do 
hatalhão das Guardas Nacionacs dessa freguezia, tendo 
sido o votado para cxer~cr o referido posto o Ajudante 
de J.a linha Luiz José Fet·namles Coutinho: Manda, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, participar 
a Vm. que quando taes eleições re<.:aliem em Olliciacs 
do Exercito, se tornam as mesmas nullas, devendo-se 
proGedet· logo a outra. 

Deus Guarde a Vm.- Paf;o, em H. de l\laio de 18:33.
llonoriu Ilermeto Canwiro Ledu.-Sr. Juiz tle Paz da 
fregut>zia da Santi~sima Trimladc de Macacú. 

-----
N. 238.- GUEIUL\.- E.u 1l DE MAto DI!: 1833. 

Manda que os Almoxarlfes das fortalezas c fortificações que não 
forem Officiacs do Exc1-eito, sejam considerados i. os Sargcnlos 
de artilharia c como lacs tenham os rcspectiYos YCIH:imcntos. 

lllm. e Exm. Sr .-He.sol vendo a llegcncia, em N ouw 
do lmpel'adot· o Senhor D. Pedro li, que os Allnoxat·ifes 
das fortalez:1s e fortifh:ações, quando não tenham pa
tente de Offlcial, sejam considerados 1.' s Sargentos de 
artilharia de posição, c como tacs teuham unicamente 
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os respectivos vencimentos, ficando additlos aos corpos, 
ou desl.acamcntos das Provincias em que estiverem; o 
participo assim a Y. Ex. para seu conhecimento e 
execução. 

Deus Gua rdc a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 11 de Ma i o de 1833.- Antero .To.~é Ferreira de Brito. 
-Sr. Pr~sid•'n te da Provi nci:l de ... 

-111 I 

~. 23fl.-M:\RINHA.-E:u U DE i\HIO DF. 1833. 

:.\l:lTHla p:~gar a ronta (]() supprimrnto frito prlo Consulado do 
Impt'rio Pm tontlrrs a vnrios marinheiros brnsHPiros dPs
gT:u.::ulos, e declara que crsse o pagamento de despezas srnw• 
lhantrs por falta de í[Hola na respectiva Lei tio Or~arnento. 

Transmitto a Vm. o Aviso da Repartição do; Nego" 
rios Estrangeiros, d:~t.ado de 7 elo corrente, e b.~m assim 
a conta que o acomp:mhou <lo supprimcnto feito pelo 
Consulado deste Impcrio, em Londres, a varios man
nhciros brasileiros desgraçados~ a t1m tle ser aceito c 
pílgo por essa Intemlencia o saque, qne do mesmo Avi~o 
ronsta haver-se feito por aquellc Consulado, ficando 
porém Vm. na intelligencia de que d'ora em diante 
ficará sustado o pagamento de despezas semelhantes; 
Yisto que na Lei do Orçamento não existe quantia 
alguma pa1·a e lias designada. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em U (}e 1\l:lio de t833.
Jortquiln José Rodrigues Torres.- Sr. Joaquim de Gouvê;.1. 

-- ... .-.. 
N. 240.- MAPliNHA.- Eu 11 DE 1\IAIO DE 1833. 

D."lermina que o recrutamento a que se rstá procedendo para 
o corpo dP artilharia da nwrinha e marinlw.gem, ~eja feito 
pt>la In~prcção do Arsl'nal da i\Iarinlla. 

Resolvendo a Regencia, em Nome do Imperador, que 
.o recrutamento, a que se está procedendo tanto para o 
corpo de ar ti lha ria da marinha, como para a ma ruja-, 
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passe a ser feito d'ora em diante, e unicamente por 
essa Inspecção; c tendo·se para esse fim deprPcado da 
Repartição da Justiça as ordens necessarias, a bem de 
se pór á disposição de Vm. um Inferior, e uma escolta, 
composta do numero de soldados, que Vm. indicar, do 
corpo tle permanentes; as~im o participo a vm. par·a 
(1 ue nesta conformidade haja de encarregar do dito 
recrutamenlo a um dos Officiaes da Armada, empre .. 
gados nesse Arsenal, ordenando-lhe, que em tal dili
gencia se regule pelas lnstrucçõe3 de 10 de Julho 
de 1822. 

Deus GnardP. a Vm.- Paço, em H de l\faio de 1833.--
Joaquim Jostf Rodrigues Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de Castro. 

-·-
N. 241.- MARINHA.- EY 13 DE MAIO DE !833. 

Declara que não se engaje marinheiro algum estrangeiro para o 
serviço da Armada, sem que apresente do seu Consul attestado 
de não estar occupado em serviço de navios de sua nação. 

A Regencia, em Nome do Imperador, para evitar 
quaesquer contestações, ou reclamações que se possam 
suscitar·, por motivo do engajamento de marinheiros 
estrangeiros para o serviço dos navios da nossa Ar
mada, Ha por bem, reiterando as anteriores or<lens a 
semelhante respeito, que nenhum <le tacs marinheiros 
~cja admit titio a engajar-se, sem que apresente do seu 
Consul a ttesta<lo de não estar occupado em serviço de 
navios de sua nação. O que participo a Vm. para sua 
intelligencia, e devida cxecu~ão. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 13 de ~laio de 1833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de C:tstro. 

--
N. 24'~.- MARINHA.- EM 13 DE MAIO DE 1833. 

Determina que na matricula das tripolações dos navios do com· 
mercio se exija, além das declarações do estylo, a da nação 
de que é subdito o individuo que se matricular. 

lllm. e Exm. Sr.- A Regencia, em Nome do Impe· 
rador, Ha por bem que na matricula das tripolações 
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do~ navios do commercio se c'<ija, além das drcl:lrações 
do e~tylo~ a da n:-~ção tle que é snbtlito o individuo. qun 
~~\ mat1·icnlar. O que panicipo a V. Ex. para assim o 
fazer CXPt~u ta r nessa Província. 

Dens Gu:-~rdc a V. Ex.- P.1lacio do Rio de Janeiro, 
rm 13 de l\Ia i o de 1H33.- .Toaguim José Rodriques Torres. 
-Sr. Presidente d:J. Província de ... 

N. 243. -JUSTIÇA.-E~I 13 DE .!UAIO DE 1833. 

Cnnrrdr Brnrplacito p:1ra rxeenr,ií.o dos Drevrs de Concessões ~~ 

Facnl1lallPs lfHC aro1np:mllaram o de Confirmação do Dispo 
Ph'ito de Pcmamhuco. 

Illm. c Revm. Sr.- A HeQ"cncia manda rrmrttrr a 
V. Ex. o B!'rve inrluso da Confirmação qne o Santo Patlrt~ 
J>re .... itJcnte da Universal Igreja de Deus fez da nomracão 
e apresentação de V. Ex. no Bispatlo dr. Pern:nnlmeo, 
acompanhado dos Breves de Concessões e Fneuldades que 
são do costume: A totlos m sobreditos Breves h a a mesma 
Ht~gencia !lO!' hem, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, accordar o Imperial Bencplacito e nuxilio 
para qne s~ possam executnr, com declaração port~m qw~ 
úcetca da Dulla do Juramento, deve V. Ex. tlcar na in
tl~lligencia de que, sendo ellc muito justo e necessario 
para tudo o que respeita aos Direitos do Reinado do 
Summo Pontifice, não seja nunca visto fazer o menor prt>
juizo aos da Temporalidade da Corôa do Imperio, para 
dcsnn tu r a lisa r á V. Ex:. cl::ls oht·ig-ações de suhtl i to do 
mesmo Imperio e ficar pela deg-radação delle in habi I i ta do 
para possuir Beneficios, que só mente são permi ttidos aos 
Cidadãos Brasileiros. 

Dnus Gnanle a V. Ex.-Paço, rm 1:1 de ~hio de 18:1:1. 
- llonnrio 1/Prmeto Canuiro LP{io. -Sr. llispo eleito 
e Vigario Capitular de PernamlHlCO. 

N. 2íí.-FAZENDA.- E:u 13 DE liAIO DR f8:1:1. 

Dr>dara indrYiclo o pag:mwnto <lf' forrag-rm para cavalg-adura a 
lllll 0fl1cial prrso, CJH IO!}S('<!IIPIH'ia tle pronunda. 

C:1111li11o .Tnst'~ 1ln 1\ranjo Yiann::~, Prrsitlf'nlr 1lo Tri
hllnal do TIH·souro Puhlit·o N:Jcional" t.kliberou em 

DECISt-lES DE 1S3~~. :l:! 



f70 DECISÕES 

~~Rsão do mesmo Tribunal. em consequencin 'do Aviso 
da Secretar-ia de Estado dos Negorios tla Guena de 
10 do eorrente, que o PrcsidPnte da Provinc1a do Pará 
expeç.a as convenir,ntes ordeus para que srja indem
II izada a Fazenda Naciona I da qnan tia i ndevidameA te 
pal!a pela P\tineta Junta da Fazenda da dita Província 
~•o Tnncnte Cqroncl do ex.tincto batalhão W." de La liuha 
Francisco ~brques tl'Eivas Portuval tle forragem para 
nma cavéilgadur:-t, quando aquclle Olllciéll se acha preso 
rm conseqnencia i:lc pronuncia. O que participa :-~o 
~olH·rtlito PrPsitJ(•nte para sua inlelligeneia e Pxccu(âo. 

Thrsonro Puhliro Nacional, em 13 de Maio de 18~3.
CanJülo José de Araujo Yiamw. 

N. 2''a.:i.- MARINHA.- Co'\SULTA no Co'\SF.LIIO Sm•RE)IO 
~hLITAfi DE 14 DE i\IAIO DE ·J833. 

Defere a :rrrtcn(~ão de Francisco José Larnrgo, 2. o Sargento do 
~orpo da artilharia da marinha, reformado, de ser pago dPsde 
a época da reforma, dos 20 réis de ctapc, que venciam as 
pra~as da.quellc corpo • 

. SENHOR. -Mandou Vo~sa 1\Iagcstadr, Imprria 1, por 
J>or.taria da Secretaria de EstatJo dos Negodos da Ma
rinh3, de 2~ deste mez c anno~ que o Conselho Supremo 
Mi.Ji ta r consLt:.fte com eiTeito, o q iJe parecer sobrt~ o rc
qucr·imcnto junto de Francbco José Lame~o, ~.o Sar
gento QO c.orpo (l<t artilharia da nlarinlla reformado, f'lll 

que pede s.f'r ,pago de~dc a t'~poca da rdonna ~ dos 
20 rNs de c tape, QUC veiJciam as praças daCJuclle corpo, 
em attenção aos longos annos de serviço. que prestavam 
sem nota, tendo em vista tanto o oflkio do Connnan
<bntc do corpo de at·tilhat·ia da marinha, como as copir~s 
das ordens, por virtude das quacs foram rdonnatlos 
o ~argento Florendo Jost' de Oliveira, c o soldado An
t.ouio de Souza Porto, hem como das que lhes mandaram 
abonar os r-e;;;pectiv<ls vencimentos. A' vista das copias 
juntas, expedidas pela Scerf•taria de :Est:~do dos N(·gorios 
da Mariulta, :-:ohn~ pn~ten(õrs jgnacs á do supplicnntc; 
!Jarn·e ;:o Conselho, qnc o me~mo supplicantc se acha 
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em hlen ticas circumstancias para ser deferido, como 
pretcudc. 

llio de Janeiro, 2ü de Abril de 183:L- Moreira Telles. 
-Almeida Sunpa·o.-de Lamare.- Brito. 

A Regrneia r,m Nome do Impcrador.-Como parece. 
Paç(), 14 de Maio de 18:J3. 

Fn.\'\Cisso nr~ Lpu E SILVA • 
. los É IH Cosr.\ CAn v A LHO. 
Jo.\o lllUULlO .Mu~IZ. 

Joaquim José llJdrigztes 1'urres. 

N. 2}6.-MARINHA.- E~t l~ lJE MAIO DE 1833. 

Uecommenda a cxacta. ohscrvancia dos arts. 70, 71 e 72 do 
Cap. 2. o do Regimento Provisional. 

Sendo mni frequentes as descrçt1es dos inllividuos 
das equip.1gcns dos navios de guer-ra; e constando 
ainda agol'a pela lereeira ob.,ervação da parte do es
tado da fragata I'nJ'eratriz datada de H do corrente, 
Jtaverem desertado delta quatr·o marinheiros; 1\lant.la a 
Heg-encia. em Nome do Impm·adot·, t·ecommenual' 
muito a Vm. a exacta observancia dos art. 70, 71 e 72 
do Ctp. 2. o do Re~imento Provisional; ordenando 
outl'05im que informe &obre o motivo, por que se não 
tem dado execução aos referido~ artigos. 

Dm1s Guanle a Vm.- Paço, em 1~ de Maio de 1833. 
- Joaqnirn .José Radri]ltcs 'forres.- St·. Francisco Bi .. 
lJiano úe Ca::;ll'o. 

N. 2~7.-JUSTIÇA.-EM li DE ~UIO DE iS33. 

Resolve duvidas ácerca do alistamento c passagens dos. 
Guardas Naciouacs. 

Pelo officio que Vm. me dirigiu, em 2:.> dú mcz pa~ .. 
Sldo, licou a Regencia inteirada da tHvl't·gencia ltavida 
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Pntre os membros do Conselho de Qualificação ~ícerca 
dos cidadãos que deviam srr alistados para o serviço da 
Guarda Nacional c do que Vm. pondera a respeito das 
duvidas que encontram os Guardas Naciouaes •1uando 
querem passar da arma de cavaJiaria para a de infantaria, 
ou vice versa, por não terem um superior a quem re
corram~ visto que nessa villa só existem duas companl11as 
da dita Guarda com os seus respectivos Capitães, sendo 
uma de infantaria e outra de cavaJlaria: e Manda a mesma 
Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor O. Pedro li, 
responder-lhe, quanto ao primeiro objccto, que o so
brrdi to Conselho deve comprchcnrler· no a li stamen to 
todos os cidadãos que tiverem as qua I idades exigidas na 
lei ultima, embora não tivessem sido contemplados no 
alistamento passado, ou tivessem sido postos na lista 
da reserva; e quanto ao segundo, que Gumprindo ils 
Camaras 1\luniripaes fazer a divisão da mencionaú:1 
Guarda em companhias e batalhões, a ellas igu"lmrnte 
toca fazer as passagens de que se trata, quando as julgue 
convenientes, ou uteis. 

Deus Guarde a Vm.- Palaeio do Rio de .Janriro. em 
1-i de 1\fa i o de 1833.- Iionorio Hermeto Carneiro Lr::llo. 
-Sr. Juiz de Paz do Lo districto de ltaguahy. 

N. 24:8.- JUSTIÇA.-Eu :l~ DE MAIO DE 1833. 

Os pronunciados, soltos sob fiança, podem votar, mas não ser 
votados para Ofliciaes da Guarda Nacional. 

Em respo-;ta a€· officio que Vm. me dirigiu, em 5 do 
corrente, sobre os acontedmentos que tiveram lugal' 
na Igreja de Santa Anna no a c to da eleição do3 Officiaes 

, da 4.a companhia do Õ. 0 batalhão das Guardas Nacionaes, 
e elas duvidas que oiTcrece, tenho a declarar-lhe, que o 
Decreto de 20 de Outubro do anno passado só exige qua
lidades de eleitor para ser eleito Otncial, mas não requer 
para ser guarda todas essas qualidades, mas simples
mente a renda, e, portanto, os pronunciados não est:To 
inhibidos de votar, com tanto que se achem soltos sol) 
iiança, mas ncllcs não podem recahir votos para OIH
ciaes, nesta intelligcnda Vm. convocará os Guardas 
Nacionac~ para a mencionada eleição, levando os seus 
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Ofliciac~, ou fazcnflo manter a 01·dem ou proce~sando ~~ 
}JJ'Cildcndo na fórma da lt~i aos que a perturbarem. 

Deu~ Guarde a Vm.- l'at~o, em l!i de Maio de u;:n.
Jfonorio Ilennrto Carneiro L;,do.- Sr. Jui:t úe Paz do L o 

districto Lia F'rcguezia de 8anta Anna. 

N. 2.íU.- MAIUNHA.-E.\1 Ui DE ~JAlO DE 18:33. 

Ddt•rntina a rclltt>ssa cm cada semestre do anno financPirn, da 
e.lHla das dcspczas feitas cru eatla Provincia, cout os naYio~ 
arJHados. 

111m. c Exm. Sr. -~endo mui conveniente que :-ts 
roillas das despezas feitas nessa Província com os navio:-> 
at·mados, em conformidadn do disposto nos A.vbos de 1í 
e 11 de l\larço de 1831, sejam regular, e C'<.:u:tamento 
enviadas para e~ta Curte uo fim de cad:J. trinwslre dn 
anno financeiro; -:\Ianda a Heg·cncia, em l\ouw do lm
Jlerador, que V. Ex. lutja de dat· as provillenrias ueces
sarias, para qne assim pontualmente se observe. 

Deus Guarde a V. E~.- Palaeio do Hio de Janeiro, 
em Ui de l\laio de H~:tL- Joaquim Jusé llodrigtte~ 1'orrcs. 
-.Sr. Presidente da Proviucia de •... 

N. 2::>0.- MARINHA.- E~r 17 DE ~IAIO DE 1833. 

Dá prnyidt>ncias para qne se envie rPgulanm•ntc á SP(Tdaria. 
da )larinlla rcla(:ücs das (~lll!Jarcar,ücs cutradas c sallidas, CIU 

eada um auno, dos respectivos portos. 

lllm. e Exm. Sr. -Não tendo algumas Províncias 
enviado regulanncntc ú esta Secretaria de Estado as 
relttções das embarcações cn tradas e sal! idas, em cada 
um anno, dos respectivos portos, com declaraç:::o das 
suas toneladas e tripolaçües, que se exigiram por .Aviso 
circular tlc :28 dê Janeiro de H);2;): l\1auda a Hegencia, 
em ~omc do Imperador, que V. Ex. reitere as su:1~; 
urdeus c providencias, para que, 11a partn que resp(·ita 
a essa Pruviuda, :se Jê a maior puntualiJaLle 11a remessa 
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d1.• tac;-:; ~clações logo no principio de cada armo~ pois do 
contr:H'hl eonlinu:.H·:'t o Governo a 11car inhibido de 
oiJLei: o importante Hm a que se dirige uma tal provi
lll~ncta. 

Deus Gnar·de a V. Ec- Palaeio do Rio de .Taneir·o, 
em 17 de ~b i o de -183:L- Joaquim, Jo:~é llorlrigues 1'orre8. 
-Sr. PrcsiJcntc tla Proviu~ia t.lo l\larauhão. 

N. 2:.>1.- FAZE~ DA.- Eu 17 D~<; :\1.-\IO DE 1833. 

llá rc•gulatucnto fl~l'a as linha<; ele harrdras estahclt~l'idas na 
pt·ovineia do 1\io de Jaucil'o para cobrauc;a dos direitos de 
port~qcm. 

C:1ndiclo José de Araujo Yi:mna, Presidente do Tri .. 
huua I do Tllesouro Publico N·1ciona I, di' I iiJerou em se~s:io 
do dito Trilmn:~l~ p:tra melhot· ex<~cu<;ão tl:t Hcsolução 
de :1 de Novembro de 1S:l~, o seguinte: 

A1·t. l. o As duas linhas ele barreiras mandall:ls esta-
1Jelcccr· nesta Província par a a colJrança dos u ireitos de 
r,ortagem, uma junto á Serra do lado do mar~ e outra 
junto aos portos e povoações, serão uivididas em tn~s 
secc;ões, uma do norte~ out1·a do sul, c ontr·a do centro: 
:1 secção do centro comprchnntlerú as bar-reiras collo
radas nos districtos desta cill:ldc, lguassú~ Vassouras: 
as do norte e sul comprchcndc~rão as barreiras que se 
colloc:Jrern de um c outro lado da secção do centr·o até 
aos limites f1 esta Pt'O\'incia. 

Art. 2. o C Hla uma das referid 1s tres secções terá um 
lnspector, quu será nomeado pda Tltesouraria da Fa
~enda desta Província~ c cada barreira os cobradores, 
cpiC o respectivo Inspcctor julgar neccssarios~ os quacs 
serão da sua csr,ollta e nomeação, c pagos á sua custa. 

Art. :L o o~ lnspeetores das harrciras tendo em vista 
as informaçõt•s havidas das Cunaras .l\lunir~ipaes eseo
lherão os pontos mais pr·oprios para a colloea(ãO f.hs 
l1arreiras, e fazendo o orçamento tla despcza IIecessaria 
c·om o primeiro cstabt~lecimento deltas o remellerüo ú 
Thcsonraria para qun~ jnlg·amlo-o razoavel, ponha á 
dispo:-:i:ão de e:tda Insprt:lor· as quantias pt't'cisas, que 
saltirãu tlo rendimrnlo dos re!..!"islros ora existf•nlt•s. 

Art. t1.u O expediente da aiTC(':ldaç;lo dos direi los de 
porla3"Clll s~·r:t fei tu llOl' meio ue l.Jilltdc;:;: OU recibos UC 
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talão imprr~~o~ na Typographi:l Nacional, r rnratlrr~ 
nados em I ivros, que serão fornecidos pela Tltc~oura ria 
nos Insprctcrrs segundo as requisiçõe:r;, que elles fize
rem~ c se lhes abril'ú ronta dos que recrbcrem, e dos 
talões que na mesma Thesouraria entregarem quando 
prestarem as sua~ contas. Para cada taxa~ ou parle dclla 
haverá um livra, o qual no principio e Jirn lf'fá um 
tenno assignado pelo Conta dor da Tllesoura ria ('lll q1w 
se declare o numero de fol11as que contiver (qun nJf> 
:;erão rnbr·ieados \ ~ a taxa por i nleiro, ou os tlous terços, 
ou terço, e a linha, c secc:ão a que pertence. 

Art. ;). o Os Lilltctcs serão uumcrados succes~iv:~
mcnte, terão impr·essa a secção~ u liHlla dr. barrPir·as, a 
importancia da taxa em ;tlgarismo, o anno financeiro em 
f}ne serve, a figura do ob.kcto em que rPcaiH•, c uma 
tarja que os ~cparc do talfio, o qual terú ~úmente o 
mesmo numero do recibo, o anno financeiro que lhe 
pPrtence e a imporlancia da taxa, tuúo conforme o mo
delo junto. 

A1·t. ü." O cobrador trndo contado as pessoas~ c olJ
jectos sujeitos ú taxa assentará no bilhete por baixo do 
algarismo Lia mesma taxa o numer·o de objectos escripto 
por exten~o. e repetido em algarismo desta fúnna v. g. 

80 
- qua lro ~-que multiplicará ali i mesmo, rubricar:'1, 

;)20 
c assentará no tnlão, que fica, a mesma quantidade de 
oiJjrclOS por extenso, C CIU algarismo <'SSim- quatro 
- 4 -. Feito isto cortará o bilhete do talão pe~a vi
nheta que o~ separ·a, e o entregará á parte tlepois de 
havPr reeebido dl'lla a sua importancia. 

Art. 7. o A pessoa, ou conduetor de ohjcctos, que 
passar em uma das Iinh:1s de harreir~1s pagará a taxa por 
iuteiro quando não apresentar o bilhete de talão, que 
niostre h a rer-se pago urna parte de! la. 

Art. 8. o A pessoa, ou cotHlnclor de objcctos snjeitos 
á taxa, que passar em qualquer b;ureira entrt'gará ao 
cobrador deJia os bilhetes de talão, que trouxer ue outra 
llarreira, e o cobr<Hlor os guardará para entregar ao sPtt 
I nspector, e r.ste üS remcltcr;'t todos os mczes, se fôt· 
po:o;sivel, aos Inspcctores uas banei1·as onde foram en
tregues ao~ eontt·ibuintes, a tim de os conferirem com 
os talões (J'onde foram cortados, c reeonhecer a titlcli
dade dos couradores quanto ao numero de objcclos as
scn ta dos crn cada bilhete pelo cobrador. 

Art. 9. o O lnspeetor· da seet_:ão do cPntro prrcelH~rú 
ti por cento do t]Ut' arrt·cadar, o do sul l:J, ~'o do norlt~ 
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Hi, c farii~ á sua cnst:1 todas as despczas de ::~neradaçiTo, 
<~de costeiO, c conscrvacão das bar-reiras. A commissfio 
dos Inspcctores, depois êrue houver conlwcinwnto da 
r1~nda, e dcspez1 do primeiro anno de exercício das bar
reiras, será augmentada, ou diminuída de modo, que o 
Inspcctor tenha rendimento que dê para as dcspezas, e 
lhe fique um salario corrcspondeHte ao seu traLalho, c 
responsahilidade. 

Art. 10. O rendimento liquido das barreiras firar(t 
rm poder dos lnspectores para ser entreg-ue á ordem uo 
l\linistro c Secretario de Esta·-Io dos Negocios do lm
perio, Hcanda as pessoas, que o receberem, obrigados a 
pr·cstar contas na Thesouraria do emprego que dcllc 
tlzeram. 

Art. 11. Os Inspectorcs por todo o mez de Ag-osto de 
cada anno remetterão ú Thesourari:t os livros de talões 
que serviram no financeiro antecedente acompanlwdos 
dos bilhetes que l1cllcs se h ou verem corlallo, e tiverem 
sido recebidos nas barreiras, tudo (ICOmpanhado de uma 
conta corrente do rendimento c drspeza das b:1rrcir;1s 
naquellc anno, especificando o rendimento total das dit'
fcrentes taxas em cada uma, os di versos artigos de d<'s
pez:t que fizeram, e as quantias entregues á- ortlem da 
Sl'Cretaria do Imperio para a factura c reparo de es
tradas e pontes, e costeio de barcos de passagem. 

Art. 12. Iguacs contas correntes da renda e despeza 
de cada trimestre remcltcrão os Inspectores á Secretaria 
(lo lmpcrio, e á Thesouraria no mez immediato acompa
nhada elas ordens, e recibos elas entregas, que 1izer<lll1 
por onlnm da referida Secretaria. 

Art. 13. Pelos tnlõcs que acompanharem as contas 
eorreu tes annuaes, c pelas ordens, c recibos, que ucvem 
acompanhar as contas de cada trimestre, as Thcsonrarias 
tomarão as contas do anno anterior aos Inspectorcs das 
b:1rrciras. 

Art. i~. Para que não haja falta elo livros de talõrs 
p:-~ra o expediente das l>arreiras os Inspectorcs os re
quererão ú Thcsouraria com a neeessa ria anti c i pa(ão. 

Art. HL Os Inspectores nrcstarão fiança á impor
t:mcia do fJHC renderem as llHrciras rm um semcstr1~~ 
on depositarão na Thesouraria uma quantia em apolires 
da divida publica, qnc a mesma Thcsouraria julgar 
equivalente á (1 i ta fiança. 

Art. 1G. Log-o que entrarem em cxcrcicio as nov::l~ 
b::~rrciras cessarão os registros existentes. 

Rio de .Tanc~iro, 17 <le Maio llc 1833.- Canrlido Jm;d 
de Araujo Vimma. 
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MODELO 

DO 

.BILIIETE I)E T,\L.i<l. 

N. I ·1833- 1834.. N. 

1833- !834. ~SECÇÃO DO CENTRO. 

30 I BARREIRA DA SERRA. 

(QUATRO -4) ~ ( O 

IIIO>IEM DR ·~ ; QUATRO 1~ 

~ ( Appel/ido do Colwadm·.) 

Os bilhetes serão impressos, tendo em claro o numero 
do talão, e o elos objectos para se encher de mão no acto 
do pagamento. Na falta de figura pôr-se-ha o nome dos 
ob,jectos. 
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N. 2ti2.-IMPERIO. - E~t 18 DE 1\IAIO DE 1833. 

Declara que os Administradores dos Correios das Províncias 
ficam desonerados de remetter ao Thesouro os livros e do
cumentos das contas das Administrações, salvo quando foC: 
rem exigidos. 

Sendo presente á Regencia o officío de 11 do corrente, 
em que Vm. participa terem-lhe sido pedidos pelos 
Administradores das capitaes das Províncias os neces
sarios esclarecimentos sobre a remessa ao Thesouro 
de livros e documentos r ela ti vos ás contas da sua ad
ministração, como se acha no art. Hl5 do Regulamento 
de õ de Março de 1829, visto que elles lhes são indis
pensaveis para as contas que têm de prestar nas The
sourarias ,Provinciaes, para dilucidação de quaesquer 
duvidas occorrentes, e mesmo para certificarem qual
quer objecto requi5itado pelas pL~rtes, além do risco 
de se perderem ou extraviarem na sua vinda para esta 
Côrte; Manda a Regencia em Nome do Imperador de
clarar a Vm. que, tendo os Administradores de prestar 
as suas contas nas Thesourarias das Províncias, ficam 
desonerados de remetter os livros e os documentos ao 
Thesouro, quando por este não forem exigidos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 18 de Maio de !833. 
~Nicoláo Pet'eit'a de Campos Vergueiro.-Sr. Luiz Fran
rl~ro Leal. 

N. 2n:3.-JUSTIÇA .-EM ts nE :uAw oE 1833. 

o emprego de Official de Justiça não é obrigatorio. 

Tendo o Guarda Naciona I da secção de cavallaria 
dessa freguesia Tristão Soares de Lima pedido ser 
dispensado de aceitar o emprego de Official de Jus
tiça para que fóra por Vm. nomeado, e se~llo seu re
querimento deferido por não poder o suppllcan~e ser 
constrangido a servir o referido emprego, e á vista _do 
que informou o Tenente Commandante daquella secçao, 
no officio que acompanhou o dito requerimento, aRe
genr.ia~ em Nomr do JmpPraflor o Senhor ]). Prilro H, 
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assim o manua COIDfllUllicar a Vm. para l"Ua intelli
gencia, rrcommend:mdo-lhe toda a harmonia e zelo 110 
serviço publico. 

D(~ll" Guarde a Vm.- Pal:lcio do Hio de Jauuiro, em 
i~ de l\laío de ·1833.-.Canllido José de Araujo Vianna.-
8r. Jltíz de Paz do 2." Distrieto d~ Freguezia de S:t
quarema. 

N. 25~.-l\lARINHA.- E~l 18 DE MAIO DE 18J3. 

Deten.nina que sejam visitados todos os Paquetes Nacionaes, que 
sahirem deste porto, a fim de evitar-se o abuso de se ad
mittir nelles cÇtrga superior, c de carregar-se nos altos cargas 
pesadas. 

A 1\egencja, em Nome do Imperador, Ha por· bem 
mandar qu,e Vm .. faça visitar, on visite todos os Paquetes 
Nacionaes, que daqui sahirem, a llm de evitar-se o 
abuso de se admittir nclles porção de carga superior á 
que podem receber, e tle carregar-se nos altos cargas 
pesadas. O que participo a Vm. para sua intelligencia 
e execução~ 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 18 de Maio de 1833.
Jo.aqnim José Rodrigues Torres.- Sr. Francisco l3i biann 
de Castro, 

N. 25~.- MARINHA.- EM 20 DE 1\L\10 DE 1833. 

Estabelece condições, e d~ instrucções áccrca do engajamento 
de marinheiros para a Armada. 

A H.egencia, em Notne do Imperador, Tendo em vista 
o bem do serviço, ordena o seguinte : 

Art. i. o Nenhum marinheiro será de ora em diante 
engajado, para servir a bordo de qualquer Navio ar
mado, senão pelo tempo de dous anno'3, contados do 
dia em que assentar praça a bordo da embarcação, em 
que fór servir. 

Art. 2. o Cada primeiro marinheiro, assim engajado, 
receberà, como premio de seu engajamento, no dia, em 
que assentar praça, a quantia Lle vinte mil réis em 
moeda corrente. Cada segundo marinheiro veucerá 
pela mesma fórma a quantia de doze mil réis. 

\ ,;. 



Art. ·>. A' c.\ccpção deste premio, não llaYcrá dis
tincção entre os vencimentos dos m<Jrinheiros engajados, 
voluntarios, ou recrutados ela mesma classe. 

Art. 4. o Nenhum marinheiro estrangeiro será enga
jado, para assentar praç3 a bordo de qualquer Navio 
do Imperio, se não apresentar de seu respectivo Consul 
um documento, com que mostre não estar empregado 
em serviço de embarcação de sua Nação. 

Art. 5. 0 Todas as vezes que seja preciso engajar 
uesta Côrte qualquer numero de marinheiros para o 
serviço das embareações de guerra, será pela compe
tente Secretaria de Estado expedido aviso ao Intendente 
da Marinha, designando o numero de primeiros e se
gundns marinheiros, que se devem engajar para cada 
Navio, a 11m de que este faça entregar ao respectivo 
Commissario a quantia necessaria para taes engaja
mentos, da qual, conforme o estylo, passará o Com
missario conhecimento em fórma. 

Art. 6. o A cada primeiro ou segundo marinheiro, 
que se engajar, ordenará o Commandante que o Commis
sario entregue o premio de seu engajamento: estas 
ordens deverão ser por escripto, e assignadas pelo Com
mandante; e ao Commissario do Navio se não abonará 
em sua conta semelhante despeza senão á vista das 
ordens do Commandante, e da conformidade dcJlas com 
os assentamentos do Livro de Soccorros. 

Art. 7. 0 No assentamento, que nos Livros de Soc
cotTos se tlzer da praça de cada marinheiro, declarar-se
hão não só os signacs, idade, nome, naturalidade c 
Nação, a que elle pertence, e o dia, em que assentou 
praça.; mas lambem se é engajado, voluntario, ou re
crutado, c no primeiro caso, o premio, que por seu 
t•ngajamento rcceheu. Estes assentamentos serão as
sig·nados pelo Commissario do Navio, c rubricados pelo 
Commandante. 

Art. 8. o O Official encarregado do expediente do 
Quartel-General da Marinha irá, sempre que puder, c 
uma vez ao menos cada mez, passar mostra ás equi
pagens dos navios existentes neste porto, tanto armados, 
como desarmados, e nessa occasião, chamando um a 
um todos os marinheiros, confrontará os seus signaes, 
pome, idade, etc., com os designados no Livro dos Soe
corras, a fim de reconhecer se cada um delles é o mesmo 
individuo, cujo assentamento alli se abriu; e do re
sultado destas visitas dará mensalmente conta ã Secre
taria de Estado dos Negocios da Marinha. O que parti-
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cipo a Vm. para sua intelligencia, e execução na parte, 
que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 20 dr l\Iaio de 1833.
Joaquim José Bodrigucs Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de C:tstro. 

N. 256.-JUSTIÇA.-Ell 20 DE MAIO DE 1833. 

Manda. crcar uma companhia de Guardas l\1unicipaes Perma
nentes para a Villa de S. Francisco de Paula no Rio Grande 
do Sul. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Camara Municipal da Vi lia 
de S. Francisco de Paula dessa Província representado 
a urgente necessidade que tinha aquclla Villa de uma 
guarnição de trinta a quarenta praças de Guardas Muni
eipaes Permanentes, para manter a Policia ddla; manda 
a Regencia, em Nome elo Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, declarar a V. Ex. que em virtude do art. 2. o 

da Lei de i O de Outubro de 1831, póde V. Ex. dar a 
providencia que reclama a rererida Camara, aeando 
mais uma companhia das ditas Guardas para fazerem a 
policia não só dclla, como da do ll.io Grande, como V. 
Ex. pondera no seu o.fficio de 28 de Abril do anno pas .. 
sado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
20 de Maio de 1833.-Candido José de Araujo Vianna.
Sr. Presidente da Província do Hio Grande do Sul. 

N. 257.- IMPERIO.- EM 20 DE MAIO DE 1833. 

Approva a deliberação que tomou a Camara 1\funicipal da Villa 
de !lfaricá, de dispensar do exercício do cargo de Vereador, em .. 
quanto exercer o de Juiz de Paz, os ciqadãos eleitos para 
ambos. 

A Regencia, em Nome elo Imperador, app.rovando o 
que a Camara Municipal da Villa de .Maricá em seu o.fficie 
de 30 de ~arço ultimo participa ter praticado a respeito 
dos Vereadores, que foram eleitos Juizes de Paz, dando-. 
se-lhes posse deste emprego, e dispensando-os do serviço 
de Vereadores pelo tempo sómente que durar o exer
cício de Juiz de Paz, findo o qual tornarão a occupar 
o seu lugar na Camara, por lhe parecer incompatível 
p serviço de ambos os empregos conjunctamente: Assim 
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o l\lmda pela Secretaria de Estado dos Negocios do 
Jmperio declarar á referida Camara para sua in lel
ligencia. 

Palacio do Rio do Janeiro, em 20 de Maio de 1833. 
- Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. 

N. 2~8.- GUEHRA.- EM 20 DE l\fAIO DE 1833. 

Manda fornecer ás Fortalezas, no principio de cada semestre, os 
artigos necessarios para o expediente a cargo dos respectivos 
com mandantes. 

Resolvendo a Regencia, em Nome do Imperador o Se· 
nhor D. Pedro li, que no principio de cada semestre, 
isto é, em Janeiro e Julho, se forneçam ás Fortalezas de 
Santa Cruz, Lage, S. João e Villegaignon, os artigos ne
cessarios para o expediente a cargo dos Commandantes 
dellas; remetto a Vm. a inclusa Tabella, por copia, 
a fim de que a ponha em execução, sem dependencia de 
outra ordem. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 20 ele Maio de 1833.
Antero José Ferreira de Brito.- Sr. José de Vasconcel ... 
los 1\lenezes de Drumond. 

'I'abella a que se refere a ortlem Peima, tlos artigos de 
que precisa cada uma d"'s Fortt\lezas ab~\i~o desj~n;\das 
no espaço de seis uaezes para todo o expediente a eargQ 
dos Commandantes, e mais empa•egados dellas. 

FO~TALEZAS. I 
/-~-~ l ~ • o 

ARTIGOS. ~ ;.-; 
~ 8 
u o <j 

c.:> 
~ >4 •< I'Ll E-< ::; ~ z ~ 

~ ~ ~ 
rJ.i ~ c:n > 

Resmas de papel almaço ...•..... 3 2 2 7 
Ditas de dito de peso , • , ....... , . i i i l 
Pennas •.•.. , ..•.•..••.•.. , ....... 25 25 25 50 
Quartilhos de tinta .............. 2 2 2 4 
Maços de obrêas., ••. , ••.. , .•..•.. 3 3 3 6 

Quartel General do Campo da Honra, em i8 de l\faio de 1833 ....... 
~lanoel da Fonseca Lima. 
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no COVEl\l'iO. 

N. 2~)\).- FAZENDA.-El\1 21 DE l\JAIO DE 1833. 

Declara que a contribuição da Junta do Connnercio não deve ser 
eobrada do assuear e tabaco , mas de outros generos a clla 
sujeitos. 

C:mdido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em ses
são flo mesmo Tribunal, em vista do officio do Inspector 
da Thcsouraria da Província da B::thia de 26 de Abril 
sob n. 0 20, relativo á contradicção que parece dar-se nas 
disposições do art. 7õ do Titulo 3.° Capitulo unico da 
Lei de 24 de Outubro do anno passado, e do art. 78 ~ 4. o 

do Titulo 4. 0 , como representou o Administrador da 
.Mesa de Diversas Remias; e conforme a resposta fiscal, e 
voto do Tribunal, declarar que seria bem fundada a du
vida, se, além do assucar e tabaco, nenhuns outros gene
ros fossem sujeitos á contribuição da Junta do Commer
cio ; mas como ainda afóra aquelles generos outros ha su
jeitos á dita contribuição, claro é, que, havendo ainda de 
que se cobre, nem é ocioso o enumcrar-5e a dita contri
buição entre as addições da Receita Geral, nem se con
tradiz a Lei nas suas disposições dos referidos artigos, 
visto que ambos podem subsistir-lhe livre e desembara
çadamente, e ter elle a sua devida execução; cobrando-se 
a contribuição dos mais generos e não do assucar e ta
baco, que foram isentos. O que participo ao Presidente 
da Província da Bahia para sua íntelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Maio de 1833.
Candido José de Araujo Vianna . 

.... 
N. ~60.-FAZENDA.-E~I 21 DE 1\IAIO DE 1833. 

Declara que aos Collectorcs em razão de seu officio nenhuma 
diligencia compete para execução da Lei de 7 de Novembro de 
i83i sobre o contrabando de escravos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista da representação do Col
lector Geral da 2. a Collectoria Geral desta Provincia de 
t3 de Abril, em que pretende seja alterado o Regulamento 
df' R àP Frn~rriro àA tR32 na parte relativa a hu~ca~ 



a fim de podnr evitar os contr:1bandos contra o disposto 
na Lei de 7 de Novembro de 1831, que em razão de seu 
otncio nenhuma tliligencia lhe compete para a execução 
daquella Lei; mas na qualidade de particular pódc u~ar 
fla facultlade de denuncia r na fürma da lei. O que par
ticipo ao sobredito Collcclor Geral para sua intclli
gcncia. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de M:1io 1lc !833.
Carutitlo José de Aranjo Vianna. 

__ _. 

N. 2{31.--FAZENDA.-El\1 21 DE 1\IAIO DE 1833. 

Sohrc o ordenado do Secretario do Governo de Mato Grosso A. 
L. P. da Silva l\Ianso, e despeza com abertura do trilho para. 
a. estrada projectada da mesma Provincia á de S. Paulo. 

Candido Josóde Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Pu!Jlico Nacional, deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal, em conscquencia do A viso da Secretaria 
de Estado rios Negocios do lmperio de H do corrente, re
lativo ao o meio da Junta da Fazenda da Província de Mato 
Grosso de 2i de Dezembro passado, que ao Secretario do 
Governo daquella Província, Antonio Luiz Patrício da 
Silva Manso, se pag·ue por inteiro o seu ordenado, não 
obstante ter-se demorado na viagem desta Córte para o 
seu destino, porquanto havendo sido encarregado por 
aquella Secretaria de Estado da abertura do trilho para 
a estrada que deverá seguir da dita Província á de S. 
Paulo~ occupou·se em fazer as observações, c tomar os 
apontamentos necessarios, do que deu conta; e pelo que 
respeita ás despezas que com a dita obra devem ter lugar~ 
o seu supprimento será feito pelo producto das subscrip
ções voluntarias que se abrirem para aquelle fim, e prin
cipalmente pela consignação da Lei do Orçamento para 
Obras Publicas, entre as quaes deve esta ter preferencia, 
como a mais interessante á Província. O que participa 
ao respectivo Presidente para sua intclligencia e execu
ção. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Maio de t83:l,
Candido .Tos é de A ranjo Vianna. 

-·-
• 
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N. ~G2.- JFSTIÇA.-E.u 21 DE MAIO D~ 1833. 

DL'elara que o Desembargador em ex{'rcicio do lugar de Auditor 
de l\Iarinlla deve ser contemplado no quadro dos Desembar
gadores, segundo a sua antiguidade. 

l\bnda a Regcncia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. PcLlro H, pela SecTetaria de Estado dos Negocios da 
Justiç.a, em deferimento ao incluso requerimento do 
Descmbarg·;ulor José l\laria Monteiro de Barros, d<'
clarar ao Presidente interino d:1 Relação desta cidade, 
f!UC o supplil:ante, em conscqucncia da Portaria de 
ll do corrente, não perde o lugar, que lhe foi de
~ignado anteriormente de Desembargador da mesma 
Relação, antes deve ser nelle contemplado segundo 
sua antiguidade na fórma <la Lei; porque em virtude 
ua citada Portaria 8Ó foi dispensado do cxercicio da 
refcriLia Rrbção cmquanto se conset·var no de Auditot· 
Geral da 1\larinha, c que, tendo ellc escolhido os ven
cimentos de Desembargador, por lhe competir em tal 
caso a op,;ão c nJo poJcr accumular o daquclle outro 
lugar, delles deverá ser pago á vista do attestado Lia 
H.epartição da Marinha. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 21 de Maio de 1833.
Gandido José de Araujo Vianna. 

N. 2G3.-JUSTIÇA.-E~I ~:l DE 1\IAIO DE 1833. 

Providencía sobre a substitui~ão dos Juizes Municipacs por mo~ 
tivo de suspeição ou recusa. 

Chegando ao conhecimento da H.cgcncia o officio da 
Camara Municipal da villa de ltaguahy, datado de 2J 
do mez antecedente, ponderando a duvida em que en
tr·ava respeito á maneira por que tlevc ser su1Jstituido o 
Juiz 1\Iunicipal daquclla villa por motivo Li e suspeição, 
ou recusação~ visto que o art. 33 do Codigo do Pro
cesso Criminal não especificava as faltas repcn tinas 
pelas quaes deve ter lugar a nomeação de um, que 
~irva interinamente : l\landa a mesma H.cgencia, em 
Nome elo Impcratlor o Senhor D. Pedro II, pela Se
cretaria de Estado dos Ncgocios da Justiça, declarar ã 
sobredita C:nnara Municipal, para sua intclligcncia, 

DECISÕES DE 1833. 21. 
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(fUC a pro v it1encia <Jada naqucllc artigo do Cotligo do 
Procel'lso procede tamhrm sobre a suspeição ou recn
sação tle semelhante Juiz, pois qne não se intlicando 
no meneionado Codigo nenhum outro meio tle reme
t.liar a sua falta em casos tacs, não pódc ter lugar para 
elles a nomt'ação fei La nos termos regulares JlOr que se 
nomeam os proprietarios. 

Pa l:lcio elo Rio flc Janeiro, em 21 tle l\larço d~ 1833.
Candido José de Araujo Yiamw. 

N. 2Gí.-JUSTIÇA.-Eu 21 DE l\IAIO DE 1833. 

Os Juizes de Paz, durante o exercicio, não devem ser alistados 
pala Jurados. 

A Regencia, a quem foi presente o seu officio datado 
de 22 do mez antecedente, Manda, em Nome do lm
pcratlor o Senhor D. Petlro li, tlcclarar a Ym., para sua 
intclligencia, que os Juizes de Paz se acl1am incluídos 
na excepção do art. 23 do Codigo do Processo Cri
minai, e que por isso não devem ser alistados para 
Jurados durante o tempo de sna magistratura. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
21 dr. Maio de 1833.- Candido José de Araujo Yianna.
Sr. Juiz. de Paz ua Cillatle de Cabo Frio. 

'N. 2ü5.- FAZENDA.-E:\1 22 DE 1\fAIO DE 1833. 

Declara que est.ando extincto o Juizo dos contrabandos, devem 
os interessados recorrer aos meios ordlnarios. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 
13 do corrente, em que exige providencias para com 
brevidade se concluir o negocio relativo á porção ~e 
cordoalha pertencente á escuna de Guerra E'!ltrepnse 
dos Estados-Unidos da America, cumpre-me dtzer a V. 
Ex., restituindo os papeis que acompanharam o dito 
A viso, que estando e' tine to o Juizo dos contrabandos~ 
não póde ter lugar a nomeação do Juiz que se pretende, 
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deverlllo em tal caso o interessado neste negocio rc~ 
col'rcr 30S meios ordinarios. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço, em ~2 de Maio de 1833.
Crmdúlo José de Anwjo Vimwa.-Sr. B~nto da Silva 
Lisboa. 

N. 266.-rtL\RINHA.-E~I 22 DE MAIO DE 1833. 

Manda pur i disposição do Presidente de Pern:tmbu.co no de
curso do proximo futuro anuo financeiro a fllWntia de 3~000,~ 
para o engajamento de marinheiros a fim de se completar a. 
guamição dos navios da Armada ahi estacionados. 

lllm. e Exm. Sr.-A Regencia, em Nome do Impe
rador, Tomando em consideração o que V. Ex. repre
sentára em seu officio de 13 do mez passado~ tem 
ordenado que á disposição de V. Ex. se ponha no de
curso do proximo futuro anno financeiro a quantia de 
3:0005000 para ser applicada ao engajamento dos ma
rinheiros, qllc faltem, ou venham a faltar para com
pletar a guatnição dos navios da Armada ahi estado
nados: Mandando por esta occasião enviar a V. Ex. 
a inclusa copia do Regulamento ultimamente aqui 
expedido áccrca de taes engajamentos, para que V. E~. 
o faça ahi executar, salvo no 1ue respeita á Qll::tntia 
marcada para ptemio dos marinheiros engajados, que 
V. Ex.. poderá allerar como julgar conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex..- Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 22 de Maio de 18;j3 .-Joaquim José Rodrigues Torres. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 2G7.- JUSTIÇA.- E:\1 23 DE MAIO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito da eleição de Ofliciaes da Guarda 
Nacional. 

Em resposta ao officio de Vm. datado de 7 do cor
rente que acompanhou o do Commandante do batalhão 
das Guardas Nacionaes da Freguezia do Sacramento, 
expondo as rluviclas que se suscitaram no tHa 16 do 
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(~orrcntc no :lclo da rcunLTo dos O:llciaes e lnl'eriore~ 
para a cleiç:io do .Major do mesmo 1Jatalll5u, se mn 
uffcrcec dizer-lhe: 1. 0 One os O;liciars e Inferior,.s tle 
que se rompõc o Est:Jtlo-mainr e mL'TJOt· do-> cor-pu~ 
dcvrm votar na c lei cão do5 Ol11ciaes tio E"tado-maior; 
2. o Que derem iguaimcn te votar na eleição dos Of
ticiaes Inferiores das companhias onde foram ali-::tados c 
;t que pertenceriam, se não estivessem no Estado-maio1· 
ou InPl10t"; 3.° Finalmente rruc os omciacs e omciae~ 
Infcriorc."' suspensos não podem votar emquanto durar 
a s.u.:;pcnsfio. 

Deus Guanlc a Vm.-Candido Jm:rf dr Arau}o Vianna. 
-Sr. Commawlantc Superior da Guarda Nacional. 

N. 2o8.-JUSTIÇA.-E~I ~4 DE l\Luo DE 1833. 

Não é licito á Camara Municipal reprovar uma proposta para. 
Escrivão, que por clla tenha sido já approvada. 

Tendo levado á presença da Hcgcncia o oficio (Ja 
C1mara Municipal da Villa de Rezende~ dat:Jdo de ~O 
üe .Março ultimo acompanhado da correspondencia, que 
teve lugar rn tre a di ta C a mar a e o J utz de Paz do 
CUI·ato de S. José relativamente ú suspeição do Es
crivão claquellc Juizo Antonio José Teixeira: Manda 
a mesma Hcgcncia~ em Nome do Imperadot· o Senhor 
D. PeJro li, pela s~crctaria de Estado Llos Negocias 
l!a Justiça, declarar ú C;unara Municipal que~ tend() 
e\la approvado a proposta que o Juiz í1zera do seu 
Esc ri vão, já não 1 lle é li c i to tornar a chamal-a ao seu 
conhecimento para rcproval-a, restando-lhe sómcnte 
o meio de accusar o dito Escrivão, se por ventura 
clle não fôr idoneo on commeltcr prcvJricações. 

Pala cio do llio de Janeiro, em 24 de Maio de 18:33. 
- Candido José de Araujo Vianna .• 

N. 269.- JUSTIÇA.- Elll 2í DE 1\IAIO DE 1833. 

Os Officiaes da Guarda Nacional deixam vagos os postos quando 
são nomeados Inspcctorcs de Quarteirão. 

A RegRnria, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, Manda declarar a Vm., em resposta ao scrr 
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oHkio tle 22 do corrente: quanto ~l primeira parte, 
Jogo que 1indnm os trinta dia~ púdc nomear outro 
Cirurg1ão Ajudante, visto qm~ o do batalhão sahiu sem 
liccnca; e quanto ú se.~unda, (~ evidente ú vista th lei 
que os lnspcctores de Quarteirão d'~ixam vagos os postos 
qu;~ tenh:1m na Guarda Nacional. 

Deus Guarde a Vm.-Pa~.:o, em 21 tln 1\I do de 183:~. 
-Candirlo José de Araujo Yianua.-Sr, CJmmandantc do 
batalhão do Sacramento. 

N. 270.- JUSTIÇA.- El\1 ~1 DE l\Ie\.10 DE !S3~L 

O Comm:md:mtc Suprrior da:- Guardas Nadonacs é '~ompetenlc 
para conceder licença aos seus subalternos. 

Em resposta :10 o01cio de 21 do corrente, em que 
Vm. refere a pcrtinaeia com quo o Comman:lantc in
terino do 2. o b:ltalhão da Guarda Nacional tem re
cusado cumprir as ordens expedidas pHa reintegração 
do 2." Sarp;cnto Qn::lrtcl-l\1 ~strc ~bnocl Josó da Silva 
Castro e AbrPu, c se oppuzera á I icença por Vm. cem
cedida a um Capitão do referido batalhão, se me olfcrccc 
dizer-lho que deve proceder na conformidade ela Lei 
contra os seus subalternos todas as vezes quo des
obedecerem ás suas ordens c que na qual idade de 
Commandantc Superior das rcfel'idas Guardas pódc 
indubitavelmente conceder _as licenças que llw re
tJUererem. 

Deus Guarde a Vm . ._Paço, em 21 de Maio de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna.-Sr. Commandante 
Superior interino da Guarda Nacional. 

N. 271.-FAZENDA.-E:u 2-i DE l\IAIO DE 18:33. 

Declara que as obscrva~ões que se devem fazer no assentamento 
dos empregados se referem sómcnte ao que occorrer depois da
admissão dos individuas nos actuaes empregos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
lmnal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
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do mc~mo Tribunal, em vista do officio do Presidente 
da Provincia de Santa Catharina de 27 <-lc Março 
sob n.o 18, que acompanhou o do interino Inspector 
da Thcsouraría relativo ás observações que cumpre 
fazet-se nos assentamentos dos empregados scgunuo 
as Instrucçõcs de 26 de Abril do anno passado, e 
conforme as inform<Jções, rC'sposta fiscal, c voto do 
Tribunal, que as sobreditas observações só elevam tct· 
lugar ao qnc occorrer depois da admiss;.1o dos indiví
duos aos actuaes empregos. O que participa ao sobre
dito Presidente para sua intelligcnpa e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 2'1 de 1\bio de 1833. 
- Candiao Jose de Araujo Vianna. 

-·-
N. 272.-MAHINHA.-EJI 2'1 DE }!AlO DE :1833. 

Declara que a despeza de cêra encontrada no ajustamento de 
contas do Commissario da corveta Regeneraçti:o deve ser des
contada, dos vencimentos dos rcs_.)ectivos Conunandantc, c 
Capellão. 

Em solução ao que Vm. reprcsentára em seu omcio 
(lc 17 do corrente, ácerca da dcspeza de cêra, encon
trada no ajustamento das contas do Commissario da cor
veta Regeneração, e feita em con travcnção da Lei e 
ordens a tal respeito: Manda a B.egencia, em Nome do 
Imperador, declarar a Vm. que a importancia de se
melhante despeza deve ser descontada, na fórma da 
mesma Lei, dos vencimentos do Commandante, c do 
Capellão da referida corveta, para o que Vm. clara as 
providencias nccessarias. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em ~4 de Maio de 1833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Joaquim de Gou
vêa. 

N. 273.-JUSTIÇA.- El\1 25 DE M.\.10 DE 1833. 

O Juiz de Paz eleito deve prestar juramento e tomar posse embora 
esteja já exercendo o cargo como Supplentc. 

Hcprescn tando a Cama r a 1\funicipal da vi lia de S. 
João elo Príncipe em ofiicio de ü de Fevereiro deste 
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annó que Frlishrrto Ribeiro Franco duvidava tomar 
posse do lugar de Juiz de Paz da frcguezia ue Santa 
Anna de Pirahy para que fôra eleito, a pretexto de 
estar já exercendo o de Juiz de Paz Supplente da mesma 
freguezia: M:mda a Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça, declarar ú soln'cdila Camara 1\Iuni
('ipal, qne não podendo o dito Franco ser havido por 
Juiz de Pn, nem executar as attrilmições deste cargo 
para que fôra eleito, sem prestar juramento e ser de
vit]amente empossado, não lhe bastando o juramento 
que deu e a posse que teve de Juiz de P.1z Su pplen te, o 
faça novamente intimar para ir prestar o juramento 
ex ig·ido, sob pena de ser processado e punido com as do 
Codigo Criminal, se a isso aimla se oppuzer. 

Pa lacio do Rio de Janeiro, em 2;'5 de 1\laio de 1833.
Canrlido José de Araujo Yianna. 

N. 274.-FAZENDA.-E:\I 2ü DE MAIO DE 1833. 

Declara que nas imposições abolidas pela alteração La do art.~~ 
da Lei de J.t; do Novembro de !831 não se comprehende o 
dizimo, nem qualquer:outra imposição do interior, que ainda 
não esteja por outra lei abolida. 

Candido José do Araujo Vianna, Presidente do Tri
htmal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em conformidade com o parecer 
do Conselheiro Procurador Fiscal c voto de seus 
:membros, a respeito da representação do Administrador 
da .Mesa de diversas Rendas Nacionaes, pela qual consta 
que em algumas Províncias se tem entendido extensiva 
ao Dizimo a disposição do art. üi, alteração 1. a da Lei 
de iü de Novembro de i83J, declarar que nas impo
sições abolidas por essa alteração, se não comprehende 
o Dizimo, nem qualquer outra imposição do interior, 
que ainda não esteja por outra lei abolida. O que par
ticipa ao Presidente da Província da Bahia para sua in .. 
telligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 29 de Maio de 1.833.
Candido José de Araujo Yianna. 
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N. 27~.- CUEHllA.- El\1 29 Dg 1\IAIO I>E 1833. 

Manda organizar na Província de Pernambuco o -1. 0 corpo de 
~ntillwriadc posição de La linha. 

I IIm. e Exm. Sr.- Convindo desde já levar a cfTcito 
a formação do 4. o corpo de artilharia de posiçào de 
1. a linha, Determina a Hegcncia, Plll Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro li, que o mesmo corpo seja 
organizado da maneira q uc se acha r c sol v ido nas ordens 
anteriores, já communicau:1s a V. Ex., que fará entregar 
o commando delle a um Tenente-Coronel, ou Coronel 
desla arma; não obstante haYcr-se determinado que 
fnssc conflaua tul commissão ao Tenente-Coronel José 
Joa1uim Coelho_, que 11ca reservado para outra com
missão. 

Deus 3uarde a V. Ex Palacio do Rio de Janeiro, 
f'm 29 de l\Iaio de 1833. - Antfro José Ferreira de 
Lrito.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 27ô.-l\IAlliNHA.- E:u 29 DE MAIO DE 1833. 

Previne que os assentamentos das praças de marinhagem, dever<lo 
ser assigna.dos, em vez do Commissario, pelo Escriv<lo do navio, 
c rubricados pelo Commandantr. 

Previno a Vm. <le que os assentamentos das praças 
de rnarinhagem. de que trata o art. 7. o elas Instruc
ções de 20 deste mcz, dcver:io ser assignaclos, em vez 
do Comrnissario, pelo Escrivão do Navio, e rubricados 
pelo Commandantc. 

Deus Guarde a Vm.- Par,o, em 2.9 de Maio de 1833. 
-Joaquim José Rodr·igues Torres.- Sr. Francisco Di
biano de Castro. 

N. 277.- ESTRANGEIROS.- E~I 29 DE 1\UIO DE 1833. 

Sobre a não admissão de estudantes estrangeiros na Universi-
, dade de Bolonha. 

llm o Exm. Sr.- Tendo resolvido o Governo Pon
tificio que nenhum Estrangeiro srja admittido n-1 Uni .. 
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vel'sitlatle de llulouha; e convindo que isto se publitjue 
para conhecimento de quem convier, evitando-se que 
outros Brasileiros sotfr·am os incommodos de irem 
áquella cidade sem poderem matricular-se, como acon
teceu aos tres que o nosso Enc<1rregado de Ncgocios 
em Roma, Luiz .Moutinho Lima Alvares c Silva, men
ciona no seu ollieio; rogo a Y. Ex. haja de expedir 
as ordens convenientes a este respeito. 

o.~us Guarde a V. E'<.- Paço, em 29 de Maio de 
t83:l.- Bento da Silva Lisbôa.- Sr. Aureliano de Souza 
e O li v eira CJu tinho. 

N. :t78.- FAZENDA.- E~l 30 DE MAIO DE 1833. 

Explica a ordem d~ 28 dt• Junho Jo anuo passado que mandou 
~ontar os juros da diYitLt inscript:~. tla data da respectiva 
inscrip~ãu. 

Candido José tlc Araujo Vianna, Presillcntc do Tri
Lunal do Thcsotuo Pablico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal. em vista do omcio do Pre
siucntc da Provincia de Pernambuco de 29 de Janeiro 
sob n. o 2, em que pede esclarecimentos sobre as du
vidas que occorrem em conscqucncia d~ ordem expe
dida em 28 de Junho do anno passado, para que o juro 
da divida inscl'ipta se conte da datada insc.rip.ção, sendo 
a i. a acharem-se já algumas inscriptas com a decla
ração de o vencerem do L o de Janeiro de 1827, con
forme fura ordenado, c destas ~lgumas pagas; e 2. a a 
fórnu de contar; e inscrevrl' os juros vencidos c não 
pagos de qualquer uiviua. que os vencesse anteriormente 
ao nm do ~nno de !826; e 3. a quacs as verbas ou 
dat·ezas~ que se devem adoptar com as inscripçõcs re
lativas ao meio soldo de vi uvas, que ficaram sem ciTei to 
pelo Decreto de 't2 de Novembro de !831 ; c ,confor
me a resposta fiscal, informação da Contadoria Geral, 
c voto do Tribunal, que quanto ao 1. o objecto csb 
dependente da resolução da Assembléa Geral Legis
lativa;quanto ao2. 0 queem cumprimentada Lei de 
t;j de Novembro lle 1827 deve-se fazer a inscripção do 
e~pital accumulando-se os juros venciJos até o 11m do 
anno de 1826, a cujo novo capital se d:.rá o mesmo 
juro an ter ior·m.rn he con t rarf:lll o : q nan to liua I me n lt> :10 

llL bul:' LL 15~U ~;j 



:LU, qw~ depui:-; de cas;-;ados os conltecimrntos das ínscr·ip
çt1cs se lavre um termo no livro auxiliar, em que se de
r,Jare que da imporlancia de tanto da somma da columna 
fla divida fluctnante se deduz a quanUa de ..•. pelas ins
cripções n. cs •••• que estão nullas em consequencia da 
Resolução de 22 de Novembro de i831, e que passa por 
transporte na pagina seguinte o liquido de ... ; e então se 
proccder3 ás novas inscripções~ ficando para esse effeito 
inutilisadas as do n.os .•... O que participa ao Presiden
te da Pl'ovincia de PernamLuco para sua intelligcn
cia c execução. 

Thesouro Publico Nar,ion;-~1, em 30 llc Maio de 1833. 
- Canrlido Jos1; de Araujo Vianna. 

N. 27H.-F.AZE~DA.-E.il :10 llE MAIO lJE J83:L 

DPrlara isrntas do dizimo as rannas drstinaflas ao fabrico tla 
aguardr~n lt•. 

Candido José de Araujo Vianna~ Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do otlicio do Pre
sidente da Província de Goyaz do f. o de Abril sob n.o (), 
relativo á duvida occorrida em Conselho do Governo 
sobre dever ou não cobrar Dizimo das cannas de~ti
nadas ao fabrico da aguardente; c conforme a res
posta fiscal e voto do 'Tribunal, que devem ser isentas 
tlo Dizimo a;; can:1as destinadas ao fabrico da aguar
dente, que só deve ser sujeita nos impostos expres
samente declarados na Lei. O que participa ao so
l>rcdilo Presidente para sua intelligcncia c execução. 

Thesouro Pnblico Nacional, em 30 de l\laio de i833 .. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 280.-WAZENDA .-EM 30 DE l\JAIO DE 1833. 

Declara que a multiplicaÇ,ão para a arquea~ão das cmharra~<ie~ 
deve ser de 0,6. 

Candido José de Ar:mjo Vianna, Prcsidento do Tri
bunal <1o Thesonro Publico Nacional, deliberou em 
:-;ps:-:.~o do ll1l'smo Tribunal pr1•venir ao Pr,..qi,tt•Hti' d:1 
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Pro v incia ue .... : que a multiplic~u:áo, por 7/w rrcom
memlatla no art. 4:7 do Heg·ulamcnto de 2ü de 1\larço 
ultimo p:tra a arqueação das eml~arcaç?es de:n s~r 
por Gj10 ; v isto que por e no de copta. a:'sl m se Imp.n
miu odito H.t>gulamcnto. O que parttctpa ao referuln 
Presidente para sua iulelligcncia c expedição das ordens 
11cccssarias. 

Thesonro Publico Nacional, em 30 de ~Iaio de ts:n. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. ~Bl.-DlPE.iUO .-E~l 30 DE :\!AlO DE 18:~3. 

Dclt•nuina qne se de posse a um ridad;lo rio ~~ar;~o de Vereador 
para qur. foi eleito, visln que a sua an'icneia temporaria do 
l\Iunieipio nao iuduz a falta elo domieilio que a lei exige. 

A Ilcgcneia~ em Nome do Impcr:nlor, attcntlemlo ao 
que lhe represeut.ou Francisco Pires Nobre sobre a 
arbitrariedade, n illcg·alirladc~ com que a Camara :Muni
cipal da Villa de Paraty rc~olrcu cxcluil-o tla posse 
e cxercieio do cargo de rercadot·, para que havia sido 
cleit,o~ prrtcxtando não ter o supplicante os dons annos 
de domicilio no lugar marcados na Lei: Ha por bem 
que a referida Camara ele posse ao snpplicantc, como 
cllc pretende, pois que, all·m de verificar-se ser elle 
natural daquella Vi lia, (~ ali i casado, e estabelecido ha 
muitos annos, com a nnica interrupção temporal'ia por 
mo ti v o de molcstia, c eom l il;cnça do Governo, accresce 
que a lei não declara dcvet· ser considerado o prazo de 
dons anno.s de domicilio iuunediatamcntc anterior á 
cl('ição, conconcndo mais a circumst:mcia do haver 
sillo nomeado c lei lo r com grantlo maioria ele votos. O 
que Manda peta Secretaria de Estado dos Negocias (lo 
Irnpcrio declarar ú referida Camara, para sua intelli
gcncia c cxecw;ão. 

Palacio do Hio de Janeiro. em ;~o tle ~Iaio de 18:}:J,·_ 
-Aureliano de So't~-:r( (' Ulite-i}'(' CoNt iuf1(J, 



N. 282.-.JUSTIÇA.-EM :JO J)E lU.UO DE 1KJ3. 

A falta de assisteneia dos Paroclws nas Asscmhlóas Paroehiaes 
nao 6 bastante J,ara annullar o acto. 

Representando Luiz de Souza Brandão haver-se proce
dido ú cleiçiio de Juiz de Paz do d.istricto do Rio Preto 
e Paqucquer, do Termo da Vil la de Nova Friburg-o, sem 
ser a c !la prcscn te o· Parocl1o respectivo: Manda a 
Hegcncia~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça de
darar ú C:nnara Municipal da sobredita Vilia, para 
sua intelligrncia, c para o fazer· assim constar, que 
apezar de se exigir a assistencia do Parocho, ou de 
outro Sacerdote, que suas vezes faça, nas Assemhléas 
Parochiaes, o qual vem a ser um dos membros da 1\lesa, 
eomtudo a sua falta não é bast:mte para annuHar o 
ar to, em que aliás se tinham verificado as mais circum
i;ktlleias legacs. 

Palncio do Hio de Janeiro, ,.m :30 de :\ltlio de U<JiL 
- Cr.r.wlulo Jo::.é de Arauja riaww. 

N. 2t{~L- JUSTIÇA.~ E:-~1 JO m~ l\IAIO DE 183J. 

Declara o dístrícto em que deve 1icar o Cartorio do Juizo de Paz 
da frcguczia de Saquarcma .. 

A Heg-cncia~ em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, a quem foi presente a representação que 
Vm. dirigiu em 13 do corrente, pedindo esclarecimentos 
f-ofJre o local em que deve ficar o Carlorio do Juizo de 
Paz, pelas duvidas que offerccia a divisão dessa fre
guezia em tres districtos; Manda declarar a Vm. que 
ellc deve existir no districto em que estiver a .Matriz, 
onde principalmente esteve sempre. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 30 de :Maio de 1833.- Candido José de Araujo l'ianna, 
-Sr. Juiz de Paz do 3. (I distrirto de Saquarcma, 

ue 
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N. 28L- JUSTIÇA.- E~l 31 DE l\IAIO DE 1833. 

Podem votar conjunctamentc Desembargadores ligados por 
cunhadio. 

A H.egencia, a quem foi presente o officio do Presi
dcn te in ter i no da Relação desta Cidade. expondo a 
duvida alli suscitada áccrca de podet·, ou não votar em 
uma prejudicial de um Feito C1vel o Desembargador 
Nicoláo da Silva Lisboa conjunctamentente com os seus 
cunhados os Desembargadores Antonio Augusto Mon
teiro de Barros c José Maria Monteiro de Barros, 
Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Il, 
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça 
responder ao sobredito Presidente interino, para sua 
intelligencia, que não havendo declaração expressa na 
Lei, respeito a semelhante objecto, o cunhadio não 
deve obstar á votação conjuncta. 

Palacio do lHo de Janeiro, em 31 de ~laio de 1833.
Candúlo José de Anwjo Vianna. 

:\'. 28:5.- JUSTlÇA.-E:\1 31 DE MAIO DE 1833. 

~landa responsabilizar a Camara Municipal da Villa da E~tancia 
por desobedieneia á ordem pela qual lhe foi declarado que a 
divisão do territorio devia preceder á nomeação das Autori~ 
dades territoriaes. 

A Regencía, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, ficou inteirada do c.onteúdo no otllcio do 
Vice-Presidente da Província de Sergipe, datado de 20 
de Abril uI limo, e l\Ianda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça, que o referido Vice-Presidente 
faça responsabilizar, na fórma da Lei, a Camara Muni
cipal da Villa Constitucional da Estancia pela escanda
lo.:;a _desobedicncia á ordem legal que lhe dirigiu a lG 
do Citado mcz, pela qual c em declaração á sua Circular 
de 29 de Março, lhe fazia ver que á nomeação das 
Autoridades territoriacs devia preceder a divisão do 
terr:itorio, pois que nem de outra maneira podia ser 
devulamente executada a Lei de 29 de Novembro do 
<~nno proximo findo. 

Palario do Hi0 (lc hneiro. 1•m 31 de )!aio ele 183:) 
f.'andülo Jost' r{t' Jrrmjfl l'iar/i/11' 
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N. 28G.-ll\IPEHIO- El\1 31 DE MAIO DE :1.833. 

D:Jclara que a nomeação dos Professores de primeiras letras, 
feitas pelas Prcsidencias de Província, não dependem de con
firma<_:ão da Rcgencia, mas que devem dar conta á Asscmuléa. 
l~cral Legislativa da creat,:ão das cadeiras e da Hxação dos 
seus ordenados para a competente approvação. 

Illm. c Exm. Sr.- Tentlo alguns Professores, no
meados, c pt o VI dos pelos Presidentes em Conselho, na 
fórma da legislação a respeito, mandado solicita r por 
e-, ta Secretaria de Estado a confirmação uc seus titulos, 
achando-se mesmo essa clausula nos ue alguns dos ditos 
Pt·ofessores: Ha por bem a Hcgcncia, em Nome do Im
perador, declnrar ífUC, em vista do art. 18 da Carta de 
J~ci de 14: de Jnnho de 1.831, que marcou as attribuições 
da mc.-;ma Rcgencia, tal conflnna1}io é dcsnecc~saria, c 
IJUC apenas 1lcvem set· dirigidas á Asscmbléa Gr~ral as 
participa1,;õcs das cad1~iras crcadas" c dos ordenados que 
pelos referidos Prcsiilentcs em Conselho lhes tiverem 
sido marcados, para serem co1npetentcmente appro
vados, porque assim o dispõe a Lei de H de Novembro 
de i8:H, quando) fazendo extensiva a todas as Provincias 
do Impcrio a disposição do Decreto (le 25 tle Junho do 
mc:;mo annol manda proceder em tuclo na conformidade 
da Lei de Hi tle Outubro (le f827 ua creacão das cadeiras 
de primeiras letras. O que participo a V. Ex.. para sua 
intelligencia e execução 111. parte que lhe toca. 

Palacio uo Rio de Janeirol em :H de Maio de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente 
da Província de .... 

N. 287.- DIPEHIO.- E:\1 31 DE l\IAIO DE 1.833. 

Sobre isent,:ão de um Vereador, e que não se deve esperar uom 
scrvi~o dos que repugnam os cargos para. que são eleitos. 

A Regencia, em No me do Imperador, tomando. em 
consideração o que lhe representou l\lanoel Luiz de Ltma 
~obre a rcpugnancia, que tem manifesla!lo a C'tmara 
Municipal cl:t Yilla lle ltaguahy, ele lhe aeeitar a e~cusa 
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do cJrgo de YL~n·adot·, para que fur·a Pleito, apczar do.;; 
motiros, que paul esse fim allegúra: !Ia por l1cm 1pw a 
dita Camara~ em Yista das dill'ercmes atlesla(;nes, quf' o 
supplicanlc aprescnt:L. e que mostram a graYe mol1•stia 
que padect', aceite a sua pscusa como elle pretende, pois 
ainda mesmo IJLle não oceoiTcssc este ponderoso moLiYo, 
júmais se poderú esrwrar !Jom serviço tlaquelle, qun por 
sua repugnancia em excrcet· o Gargo, para IJUe fura e lei to, 
não corresponde á opinião, (JUC delle se fez JlO acto da 
Plei(;i\o. O que manda pela Secretaria de Estado dos 
Negocias do Impcrio, parlidpar á referida Camara para 
sua intelligen(·ia e execução. 

Pa lado do Ui o dP Janeiro, rm :1 t tlr Ma i o dr 183:1.
Aul'l'liano di' Suu:a t' Ulireim. Coutinho. 

-- -···-

N. 28fL- DIPElliO.- E.\1 31 DE :\IAitl DE 18:33. 

lJPcl:ua qnt• ns eidatFtus elf'ilos .Tl!izrs tk Paz pndt•m pr·pslar 
jnrarne11to du cargo pur procurador. 

Em resposta ao of11cio da C·1mara Municipal da Yilla 
de Cantagallo da data de 1;) do corrente, no qual pedt~ 
que se lhe declare, se púdc empossat· de seus cargos a 
alguns J uízcs L11~ Paz de sru te1·mo por meio de seus pro
curadores, visto que llles é mui diHkil aprescnl<tl'l~lll-Sé 
para af}Uellc !im, <'Jll conscqucncia das grandes dislan
l'ias dos lugares em que llaiJitam, pcssimos caminhos,~~ 
rios sem pontes, sendo cllcs além disso acl1acados de 
molc.;:.tias: 1\Ianda a Hcg1~neia, em Nome do Imperador, 
pela Secretaria d(~ Estado :los Negocias do Imp!'l'io de
clarar-lhe, que attcnta a disposição gcnerica da Carta 
de Lei de 2~ de Set1~mhro ele 1820, podem tacs Juizes, 
qnando se verifiquem as 11ypotl!cses acima mencionada.", 
tomar posse por procnr:-~ç;1o 1 assim como é llCt'llliltido 
aos demais empregados. 

P a In c i o do IH o d c J a n r i r o, r m 31 de l\J a i o d n 18:1: ~ . -
Aun·liano dP Son::a "Oliuira Co11lin/io. 
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N. 'Zd9.- JU.;TlÇA.- E\11." DE JUNHO UE 1S:i!L 

D~sign~t os Juizes que deyem compôr a Junta de Paz Ja Vil!a de 
Itaguahy. 

Manda a Regencia. em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, pela Secretaria dr, Estado tlos Negocios 
(la Jwüica partieipar á C:tmara Municipal da Yilla de 
llaguahy, em re~posta ao que cxpôz no seu officio de 
i4 do mez p:tssatlo, que a Junta de Paz de que trata o 
llrt. 8. 0 das Inslrucçües que acomp:mhat·am o Decreto 
de t:J de Dezcmhro passado~ deverá ser composta dos 
tt·es Juizes de Paz do sen Mnnicipio, em exercício e.ste 
:Jtmo~ c dos tres do anno futuro, e na fcllta de qualquer 
dclics dos immediatoQ,, a qual dcn;rú rt:nnir-sc na rc
ft1I'iila Yilla f1Uatr-o Yezcs no anno, comcç.:~ndo JS suas 
s;~ssõcs nos dias 7 de Julho, Outubro, Janeiro e Abril~ 
tle,·endl) a mesma Camara cnYiar quanto aulcs a pro
posta para os lu<.rarc~ de .lnize~ de Orphãos, Municipal 
e Promotor Publico na fórma do Codigo 1 a lim de se 
cxpcLlirem os despachos ncct~ssarios. 

Palacio do Rio clr Janrirn, rm Lo de Junho di' l8Ja. 
-Candirlo José de Araujo Vianna. 

N. 29J.- FAZE~DA.- E\I Í. 0 OE JU~HO DE 183:L 

Declara que o pagamento dos ordenados ~~~~ lotlos os empregados 
publicos, civis, fiscacs, littcrarios e cclesiastieos, providos 
depois da Lei de q, <lc Outubro tlc !831, devt~ ser fdto a quartt'is 
depois de vencidos. 

C·mdido José de Aranjo Viann:1, Presidente do Tri
hunal do Thcsouro Puhlieo Nacional. deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do offic10 tlo Pre
gitlcn te da Província da Pilrallyb:t do Norte, ~lc :10 de 
Abril sob n.o 22~ que acomp:mhou os da extineta Junta 
da F'az.enda. pcllindo esclarecimentos sobre as duvidas

1 

que orcorrcm ao pagamento do ordcn;Hlo do sobredito 
Presidente e do Ouvidor c Juiz de Fúra, em conscqucncia 
da Lei ~lc 4 tle Outubro de '18U ; e conforme a resposta 
fiscal c voto do Tribunal, declarar que o pagamento 
do~ ordenados de todos os empregados pnhlicos, civis, 
fisc:~e.s, litterarios, c ccclesiastico~ rm cxl:'cução da 
rdcrída Lei, deve sct' fl'ito ao~ Quarll~i::; dapoi::: de 
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'iú11cidos, cxceptuaJos, mn virtude das disposições do 
art. rJ~ da Lei de 15 de Novembro do n:esmo anno, 
a·quelles que se consªrvarem nos mesmos empregos, que 
tinham antes da sobredíta Lei, e de que recebiam orde
nados adiantados, s'éndo desta maneira que se tem enten.., 
dido, e deverão entender-se as disposições das mencio
nadas Leis; em consequencia dcllas deve o Presidente se1· 
pago aos quarteis depois de vencidos, hem como os 
Magistrados, e quaesquer outros empregados providos 
depois da citada Lei de 4 de Outubro de !831. O que par
ticipa ao mesmo Presidente para sua intclligencia c 
execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em Lo de Junho de 1833. 
-Candülo José de Araujo Vianna. 

N. 291.- FAZENDA.-El\tl. 0 DE JUNHO DE :1833. 

Dcrlara dispensadas das formalidades e rrgras ordinarias as 
primeiras nomeações dos empregados precisos para se mon~ 
taxem as thesourarias. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do officio do Presidente 
da Província do Rio Grande do Sul de 30 de Abril sob 
11. 0 3~~, que acompanhou a copia da acta do Conselho 
do Governo sobre a sua intelligencia relativamente :'t 
nomeação effcctiva elo Inspeclor da Thcsouraria da Pro
víncia; c conforme a resp(i)sta fiscal e voto do Tribunal, 
declarar que prevalecendo o direito, que reclama o Con
selho para ser exerci ta do nas futuras propostas do:;; 
Inspectorcs da Thesouraria, nenhum tem agora para 
obstar á definitiva nomeação do actual Inspector, que 
sendo a primeira, indispensavel para organização da 
Thesonraria, foi feita com attenção ás disposições do 
art. 6. 0 ~ 9. o, dos arts. 89, 93, 9õ da Lei de .1 de Ou
tubro de 183!, segundo as quaes bem se entendeu serem 
dispensadas (las formalidades e regras ordinarias a:; 
primeiras nomeações dos ~mpregados precisos para se 
monta rem as Thesourarias. O que participa ao sobre
di to Presidente para sua intolligencia c execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em i. o de Junho de 1813. 
- Caniido Josd de Ara.njo Vianna. 
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N. 'iU2.- DIPElHO.- Eu 3 DE JUNHO DE 1833. 

Deetara qnc não se deve dar posse do cargo de Juiz de Paz ao 
cidadão, que ao tempo em que foi eleito estava sentenciado 
á prisão, cmbm·a no a c tu da posse esteja livre, por ter cum• 
11rido a seu tcn~a. 

Srndo presente á Regrncia o officio da Cam3ra l\luni .. 
cip:d da villa de Gantagallo na data de 14 do mez pas ... 
Mdo, em que pede se lhe declal'e; si póde dar po~se do 
l~mprego de Juiz de Paz de um dos districlos do seu 
'l't'rmu a nm eidaJão, tpie ao tempo da sua elei<:;ão 5C 

achava sentenciado á pri$ãO, uma vez que mostre llavcr 
cumprido a sentença: 1\landa a mesma Hegencia etn 
nome do- lmperarlor pela Secretaria de Estado dos N e
goeins do lmperio dechlrar-lhe, que não tem lugar a 
11osse, por set' nulla e de nenhum etieito a eleição do 
dito cidadão, visto que, achando·se ao tempo deHa pro
nunciado, c sentenciado, e suspenso o exercido dos seug 
uireitos políticos, uão era por isso elegível. 

·P:llaei'> do lHo de Janeiro, em 3 do .Junho de 1833~ 
- Attteliano de Souzc' e Oliveira Cotttinho. 

N. 203.- JUSTIÇA.- Ell 4 DE JUNHO DE 1833. 

1\landa proceder contra os membros da Camara Municipal da 
Parahyba e o ex-Ouvidor da Camara, pela resistencia opposta 
ao cumprimento de um ~ccreto do Governo. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento da Regencia 
o officio de V. Ex. de 6 de Maio proximo pas~ádo, e os 
papeis, que o acompanharam, relativos á formal des
obediencia do ex-Ouvidor dessa Comarca o BJcharcl 
Joaquim Tt~ixeira Peixoto de Albuquerque e á estranha 
ingerencia da Camara Municipal na execução do Decreto 
de 16 de Dezembro de 1832, que removeu aquelle Ba-

• charel para a Comarca do Rio Negro. Não se dando 
razões, que justifiquem a resistencia opposta ao cum
primento Jo dito De(Tcto, por se não verificarem a 
respeito delle as circumstancias, nem do art. 14 ~ 5. o, 
nem do art. H>õ do Codigo Criminal, como bem pon
derou V. Ex:. no seu officio de 10 de Abril, e estando 
por conseguinte cahidos em crime tanto o referido Ba.-
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charcl, como os membros tla mencion:Hla Cam!'lra c cri m{e 
müilo mais indesculpav~l por manterem a sua illeL('ai 
opposição com a manifesta eontradicção de nJo reco
nhecerem a existencia actua I da Ou viciaria da Coma r c~ 
do Rio Negro, ao mesmo passo que pugnam por 5ns
tentar a conservação da dessa Provinda, á qual obs
tariam as mesmas razões por· elles allegadas, se pro· 
cetlen tes fossem ; A mesma Hegcncia, em N orne do 
Impera-dor~ I-la por, bem que V. Ex. matHJc proceder 
immediatamente tanto contra o Ouvidor~ que em vit·
tude do mesmo Decreto de J6 de DezemiH'O jú não póde 
~h i exercer jurisdicção, como contra os mem llros da 
Camara, remettendo ao Promotor Publico copia dn 
Jlecrrto, e os papeis inclusos, que a esse fim revertera 
its m~os de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de J:mrirn~ 
em t! de Junho de 1833.- Canrlülo José de Araujo Yianna. 
-Sr. Pl'esident.e da Provincia da Parahyha. 

N. 29i.-JUSTIÇA .-Ei\l 4 DE JUNHO DE 1833. 

Manda contemplar o Escrivão da Provedoria de Capel1as e ncsi ... 
duos na. distribuição geral das appellações. 

Em d.eferimento ao que representou João Pinto de 
Lacerda, Escrivão da Provedoria das Capellas e Resi
<Juos, Manda a Regencia, em Nome do Imperador u 
Senhor D. Pedro II, pela Secretaria de Estado dos Ne· 
gocios da Justiça, declarae ao Presidente interino da 
Relação desta Cidade que o supplicante deve ser con
templado na distribuição geral das appellaçõrs, como 
foram os Escrivães dos Feitos da Corôa e Fazenda, 
po.rqtle, se assim se entendeu de razão e justiça para 
com e5tes por já serem. anteriormente Escrivães das 
appellações, que privativamente se dirigiam á Mesa da 
Corôa e Fazenda, a mesma razão e justiça existe a favo c 
do supplicante que tambem era Escn vão das appel
Jações em ma terias da Provedoria dos Resíduos e Cape lias 
que não devem ficar sendo privativas delle. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Junho de !833.
C.andido José de Araujo Vianna. 

-···--



N. 295.- MARINHA.- CoNSULTA Do CoNsELHO SurREl\Io 
.l\1JLIT.\R DE JUSTIÇA D-E ~-DE JUNHO DE 1833. 

Explica a maneira pela qual devem ser averbadas as deser~õc~ 
dos indivíduos do corpo da artilharia cL1. m:uinha destacados 
nos navios de guerra fóra deste porto. 

Senhor.- Manda Vossa ).I;:~gestadc ImperinL em Por
taria da Secretaria de Eslado dos Negocios da Marinha} 
de Iü do Abril proximo passado, que o Conselho Sn
premo Militar de Justiça, consulle com cffeito, o quo 
parccee ácerca da maneira. por que devem ser aver
badas as deserções dos indivíduos do corpo da arti
lharia da marinha, que se acharem destacados nos 
navios de guerra fóra deste porto, na fórma que requer 
o Com mandante do mesmo corpo na represen ta~:ão .i unta. 
Não podendo averbar-se nota de desertor a itHlivicluo 
algum, sem proceder a Conselho de Disciplina na fúrma 
de terminada no artigo unico ela Ordenança de 9 de 
Abril de 1805, segue-se que tudo qu-anto se afastar desta 
determinação é nullo, illegal, e improcedente; para 
evitar pois que isto aconteça com os inclividuos do 
corpo da artilharia da marinha, que se acharem desta
cados nos navios de guerra fóra deste porto ; parece ao 
Conselho que a tacs indivíduos, quando desertarem, se 
deve fazer declaração do dia, mez-, e anno_, em que de
sertarem, no livro dos soccorros. do navio, em que 
estiverem destacados, especificando as circumstancias da 
deserção_, c com ellas o nome de tres praças destacadas 
do mesmo corpo, que possam servir de testemunhas 
no Conselho de Disciplina. Recolhido quD seja o navio da 
Armada a este porto? o Commandantc elo destacamento 
darú log-o p:1rte de tudo ao Commandante do corpo 
da artilharia da marinha, que immcdi:ltamcntc fará pro-
ceder a Conselho de Disciplina~ e seguidamente a todos 
os mais actos, na conformidade da sobredita Ordcnanc:a. 

Hio de Janeiro, 22 de .Maio de i833.- Almeüla.
Sampaio.- Antonio Luiz Figueira, Pereira da Cunha.
Antonio Augnsto Afonteiro de Barros.- José Antonio de Si
queira e Silva.-Foi voto o vogal Luiz da Cunha Moreira o 

A Regcncia em No me do Imperador. -Como parece a 

ra~o, em ~ de Junho de 1833. 
FIL\NCISCO DE LDIA E SILVA. 
Jos1~ DA CosTA r..\RVALHo. 

Jo.\.o BnAULlO l\luNIZ. 

Jeaqnim José R'Jdriaucs Torrc5, 
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N. 2!JG.- Il\IPERIO.- El\1 7 DE JUNHCJ DE 1833. 

Declara f{ne os Presidentes das Províncias devem fornecer aos 
Conselhos Gcraes os documentos que por estes lhes forem pe~ 
didos para desempenho de suas funcções. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Camara dos Deputados por 
officio de seu Secretario de 5 do corrente pa.rtici paclo a 
esta Sccl'etaria de Estado que, em conscquencia de uma 
reprcsen tação do Conselho Geral dessa Província, na 
qual fazendo S<!hor haver-lhe sido por V. Ex. negado 
o documento, quo exigira, sob-re a creação illeg;ll de 
uma cadeira de primeiras letras, pediu se lhe de
clarasse si os Presidentes das Províncias eram ou não 
obrip;a:l~-, a dar aos respectivos Conselhos as infor
mações que este:; soliei tassem; resolvêra a mesma 
Camara se fizesse constar a V. Ex. que, ainda quo 
se reconheça rrue neste caso particular não havia urgente 
necessidade do documento exigido, por ter V. Ex. decla
rado na sessão da abertura do Conselho a referida 
creação, comtudo, como é de utilidade geral que os 
Conselhos tenham todas as informações de que dependa 
o inteiro conhecimento dos negocios, não devem os 
Presidentes negar-lhes as que precisarem para o bom 
desempenho do su:Js attribuições. O que communico 
a V. Ex. para sua in te li igencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 7 de Junho de 1833. -Anreliano de Souza e Oliveirm 
Coutinho.-Sr. José Joaquim ~1achado de Oliveira. 

N. 297.- UIPERIO.-Eli 7 DE JUNHO DE i833 .. 

Sobre os regulamentos policiacs para os Cursos Jurídicos do 
Olinda e de S. Paulo. 

Scmdo ele absoluta necessidade que os alumnos dos 
Cursos Jurídicos deste Impcrio, ao mesmo tempo que 
recebem a instrucção da Facul\Jade a que se dedicam, 
adquiram o habito elos 1Jons costumes, c aquella gravi
dade de caracter proprio de pcRsoas, quo têm ele exercer 
:ls altas funcçõcs de Juizes, c defensores das honras, vidas. 
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c fazcnuas de seus concidadãos, c de occupar os cargo~ 
mais e!Ilinentes do Est(ldo, e havendo a Assembléa Ger(IL 
Legislativa, pela Resolução de 7 de Agosto do anno 
passado, incumbido, par<\ arruelle fim, ás respectivas 
congregações de Lentes a organizaç;io dos rcgulamen tos 
policiam• : Manda a Hegencia, em Nomn do Imperador, 
que Vm. informe sobre o estado de adiantamento em 
que se acha aquelle trabalho, cuja execução muito re
commenda ao patriotico zelo das sobreditas congTe
gações. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio (le Janeiro, em 
7 de Junho de 1s:j:1.- Anreliarw de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Dircctor do Curso Juriuico de ..• 

N. 2;)8.- FAZE~DA.-E~r 7 DE JUNHo nE 1833. 

Dcclar~uc os Conferentes só .tem direito á difTerença nos casos 
de accrescimo, explicando o modo de verificar-se o peso ou me
dida das mercadorias; e que só depois da sentença podem os 
Conferentes fazer seus os generos extraviados aos direitos. 

C1nditlo José uc Araujo Vianna, PresitJente do Tribtl
nal do Thesouro Publico Nacional, reconhecendo a ne
cessidade de remover as duvidas, que se tem suscitado 
f.:obre a intclligencia do ~ lo do art. 18 do Regula
mento de 2() de l\Iarço deste anno, deliberou em sessão 
do Tribunal declarar que os Conferentes das Admi
nistrações de Rendas, só têm direito á diiTerença que 
de mais encontrarem no numero de volumes, peso. 
quantidade, e qualirla(le ou valor dos generos além 
do declarado pela parto na nota do despacho; bem 
entendido que a conferencia do peso e medida só terá 
lugar em toda a quantidade, quando, pelo que de mais 
se achar em tres volumes cscolhido3 pelos Conferentes, 
cl'entre os que costumam ter o mesmo peso, ou medida, 
o Administrador assim o julgar necessario, ou a parte 
lh'o requerer, havendo-se respeito, emquanto ás taras, 
aos estilos c usos commcreiaes da respectiva praça; 
c outrosim que os Conferentes só podem fazer seus 
os generos depois (1e lhes serem julgados por scntcn~:t 
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no processo? que se deve fazer do extravio, para, além 
da pei'Ja, Sl~ impüt· a multa ao extraviado!'. O que 
J!artieipa ao Presitllmtc da ProYincia da Bahia para sua 
i u tdligencia e execução. 

T!1e~ont·o Publi('O NaGional. em 7 de JLtnho ele 1833. 
-Cawfitlo Josl: de .Antujo Vianna. 

N. 2\m.- F.AZENDA.-E:n 7 nE Ju~Ho nE 1833. 

SulJre o pagamento do ordenado do ex-Escrivão da extincta 
junta de fazenda do Rio Grande tio Sul Joaquim José de Araujo, 
e a respeito da autoridade dos conselhos adminis.trativos ·das 
Provindas nos ncgoclos a cargo das respectivas Tllesourarias. 

Candi(lo José de Araujo Vianna, Presidente do Trilm
nal do Thesouro Publico Nacional, <lcliberou em sessflo 
do mesmo Tribunal, em vista do oiJicio do Pres~dente da 
Província clo lHo Grande do Sul de 30 cle Abril sob 
11. o 3ft, ;~·que acompanhou a copia da acta do Conselho 
do Governo, a respeito tbs duvidas occorridas ao pa
~·amenlo do ordenado de .Jo;Jqllim José dB Araujo, ex
Escrivão c Deputado da ex li neta .Junta da Fazenda, e con
forme a resposta Hscal e voto do Tribunal, declarar, 
qaanto ao referido pagamento, que sendo mui justa e 
regularmente denegado pela Thesouraria ela Província, 
·visto não ser o actual empregado clella, nem haver 
ordem do Thesouro que o determinasse; cumpre que o 
faça cmquanto ahi se demorar até o seu regresso ao 
Thcsouro, como se ordenou em H> de Novembro tlo 
anno passado, e que eiiectnarú dentro de tres mezes 
contados 'da da ta do recebimento des La ordem : e quanto 
aos quesitos apresentados pelo Conselho,-de ser ou não 
o Inspector a elle subonlinaclo- se as partes aggravadas 
têm recurso ao Conselho- ou directamen te ao Tlle
souro, c se não tendo o Conselho esta autoridade,-qual 
a que exerci ta sobre a Thcsouraria, e em que casos; que 
os Inspectores c Thesourarias das Províncias são imrne· 
diatamente subordinados ao Thesouro Publico, e que os 
Conselhos Administrativos não têm ingerencia alguma 
em seus actos, nem por via ordinuia, nem de recurso, 
fóra üos rasos, c nos termos expressos dos arts. '!8} 8t), 
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87, e H3 da Lei de 4 de Outubro de 1831. O que parti
cipa ao sobredito Presidente para sua intelligencía c 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 7 de Junho de 1833. 
- Gandido José de Araujo· Vianna. 

N. 300.-FAZENDA.- El\1 8 DE JUNHO DE 1833. 

Declara que os manifestos de sabida devem ser expedidos pcl~t 
Administração de diversas rendas. 

Fique V. S. na intelligencia de que na conformi .. 
dado do art. 4:9 § 7. o do Hegulamento de 26 de Março 
<leste anno, os m<~nifcstos de sabida não devem ir mais 
ú Alfandcga, e por consequcncia serão c<?nfcridos, as .. 
signados, e expedidos pela Administração de diversas 
Rendas. 

Deus Gnardc a V. S. Paço, 8 de Junho de 1833.
Candido José de Arau}o Vianna.-Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfandega desta Côrtc. 

N. 30L-11\IPERIO.- Eu 8 lJE JUNHO DE 1833. 

Declara que as ordens, e convites para as funcções da Côrte, devem 
ser expedidas pela Repartição da Mordomia l\Iór, ficando a cargo 
das Secretarias de Estado unicamente aquellas ordens que de~ 
penderem da autoridade do Governo para terem cx~cução. 

Illm. c Exm. Sr.-Não havendo lei que incumba á 
Secretaria de Estado dos N egecios do lmperio a expe .. 
dição das ordens c convites para as diversas funcçõcs 
da Côrte, mas apenas um costume fundado na pratica 
quasi constante de ser o Ministro daquella H.epartição 
ao mesmo tempo 1\lordomo l\iór da Casa Imperial ; c 
tendo a experiencia mostrado que o accrescimo deste 
trabalho paralysa muitas vezes o serviço da NaçiTo, como 
proximamente aconteceu por occasião ela festividade do 
Corpo de Deus, em que foi nccessnrio transferir p:ua 
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o dia 8 do corrente, com detrimento consideravcl do 
mesmo serviço, a sahida do paquete que devia partir 
deste porto no dia 5: .Manda. a Regencia em Nome do 
Imperador participar a Y. Ex. que a expedição das 
sobreditas ordens e convites deverá ser feita d' ora em 
diante pela Repartição da Mord.omia-mór, á qual sempre 
competiu, ficando sómente a cargo das Secretarias de 
Estado aquellas ordens que, prec·edendo repre"entação 
de V. Ex., dependerem da aulüridade do Governo para 
serelll executadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 8 de Junho de 1833.
A1treliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 1\brqucz. 
<lc S. João da Palma. 

N. 302;- MARINHA . - El\1 8 DE JUNHO DE 1833. 

Ordena que não se podendo obter praças de marinhagem por meio 
de engajamento, se proceda a recrutamento, que deverá ser 
feito por Offi.ciaes de marinha. 

Illm. e Exm. Sr.- Podando acontecer que por meio 
de engajamento se não possam obter nessa Provincia as 
praças de marinhagem necessarias para colllpletar as 
tripolações dos navios da Armada, que ahi se acharem 
estacionados, ou aportarem: Ordena a Regencia, em 
Nome do Imperador, que em tal caso haja V. Ex. de 
mandar proceder a recrutamento de tantos indivíduos, 
quantos forem indispensaveis para aquelle effeito, de
vendo nesta di1igencia regular-se pelas lnstrucções de 
10 de Julho de 1822; e podendo, como se pratica nesta. 
Côrte, incumbir della especialmente a algum Official 
dos empregados no Arsenal de Marinha sob a direcção 
daquella autoridade em semelhante caso. O que par
ticipo a V. Ex. para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 8 de Junho de !833.- Joaquim José Rodrigues Torres. 
-Sr. Presidente da Província d ....• 
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~. 303.-l\IAlU~IIA.- E"18 DE JUNHO DE 1833, 

flerommenda que seja escrupulosamente rxecutada a TabrH:l 
m~wllada obsrrvar pelo Decreto de iO de Junho de 1828, soLrc
o fomecimen to dos sebresalen tes dos na v los da Armalla. 

Illm. 0 Exm. Sr.- Convindo ao bem do serviço, e 
á economia da Fazenda Publica que o fornecimento 
dos sobresalen tes dos navios da Armaua seja escrupulssa
mente rrgttl;1do pela Tabella mandada observar pelo 
Decn~to de 10 de Junho de 1828; Manda a Regencia, 
em Nmne (lo fmpcract·or, rcc·ommentltlr mui instante
mente este objecto á consideração 1le V. Ex. para qne 
se evitrm quaesquer abusos, que poss;am ahi occorrer 
á semelhante rcspei to. 

Deus Guarde a V. Ex..- Palacio do Riu de J;meiro,. 
em 8 de Junho de 1833.- Joaquim José Rodrigues Torres:. 
- Sr, Presidente da Província d .•..• 

._. .... 

~~. 30'L- FAZENDA.- EM 10 DE JUNHO DE 1833. 

A1•prova a creação na Thcsouraria de Goyaz de um livro para 
í'ontas corrente5 com os credores de dividas inscriptas que, 
lt}m de ser pagos em moeda e em prestações. 

Candido José· de Araujo Vianna, Presidente do Tfi ... 
Jmna l do Thesouro Püblico Nacional, deliberou. em 
sessão do mesmo Tribuna I, em vista do officio do Presi
dente da Provincia· de Goyaz de 28 de FeYereiro sobo 
n. o 3, que acompanhou a relação das quantias ins
~~ t•iplas no auxiHar ae- grande livro da Divida Publica 
com llistincçã·o da-s s-ommas, que têm de ser pagas em 
::tpoliees, e das que o devem ser em moeda, participandO' 
ontrosim haver-se creado na Junta da Fazenda um livr() 
para :.;e abrit· contas correntes aos credores, que têm 
üe ser pagos em moeda c prestações, de que pede 
approvação, c conforme a informação da Contadoria 
Geral, c voto do Tribunal, approvar a creação daquelle 
livro? convindo porém que elle se não limite as contas 
dos credores menores de l!OO~OOO, mas que tambem 
€:omprehenda os de maiores quantias, a 11m de lhe& 
serem debitados os pagamentos, quando tenham lugar,. 
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c po~lendo-sc com facilidade conhecnr o estado _tla 
divida pa.;siva até o flm do anno de 18:Z_G,_ pela reuntCto 
dos s:lldos das ditas contas. O que parttc.1pa ao sobre
dito Presidente para sua intelligencia c execução. 

Thesou r o Publico , em 10 de Junho de itn:1,
Candido José de Araujo Yianna. 

-···-
N. 30~.-FAZENDA.- E.ulO DE JL:'~Ho DE iB~J3. 

Manda passar quitação ao cx-Thesourriro Geral das Tropas da 
Bahia Joaquim Bento Pires de Figueiredo Camargo por n~io 

ser a. falta de certos documentos comprobatorios de suas contas, 
omissão originada das mesmas contas, mas do estado de guerra 
da Provincia. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Trí ~ 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Ins
pector da Thcsouraria da Província da Bahia de 2o de 
Abril, em que participa haver mandado passar carta de 
interina quitação a Joaquim Bento Pires de Figueiredo 
Camargo, ex-Thesoureiro Geral das Tropas daquella Pro
víncia, até deliberação do Thesouro, visto não existirem 
os conheeimentos das cargas da receita, que o dito The
soureiro tivera durante a guerra, nem existir livro 
algum além do em que authen ticamen te se cscripturava m 
na referida R e par tição, por onde se pudesse conferir 
corrt maior evidencia a re1l exactidão das quantias~ que 
recebêra; e em consequencia da informação da Conta~ 
doria Geral da revisão pela qual se considera o dito 
Thesoureiro nas circumstan:cias ele obter quitação plena 
por não se lhe poderem a ttribuir as omissões, que n:io 
se originam de suas contas, mas sim de defeitos que 
produz uma guerra, e conforme a resposta fiscal e voto 
do Tribun:1l, qne ao sobredito ex-Thewurciro se p:a~se 
quitação plena.. O que Jlarticipa ao Prei'idente da sobre
di ta Província para sua inteltigencia e cxcrução. 

Thesouro Publico Nacional, em 10 de Junho de 1833, 
- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 30G.- FAZENDA.- EM 1.0 DE JUNHO DE 1.833 . 

.Manda ficar sem etreito a nomeação de Antonio Borges da Fon
seca para o lugar de Thesoureiro da Thesouraria da Parallyba 
Twlo fado de se acllar pronunciado por crime de responsa~ 
bilidade qu:.tndo foi nomeado para o dito emprego. 

Cancliclo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
Jmnal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Presi
dente da Província da Parahyba do Norte de 6 de 
.:Maio sob n. o 24, que, acompanhando a acta da installação 
da Thcsouraria da Província, trata sobre a representação 
(la Cama.ra Municipal para que se não désse posse ao 
Tllcsoureiro Antonio Borges da Fonseca, e conforme a 
resposta fiscal, e voto do Tribunal, approvar o procedi
mento do Presidente, dcsattendendo áquelle pedido; 
mas que sendo ignorada a circumstancia de se achar 
pronunciado o dito Fonseca por crime de responsabili
dade, quando foi nomeado para o di to emprego, fique de 
:nenhnm elJcito a sobredita nomeação, pois que a falta 
de crime foi sempre, e deverá ser considerada como 
uma das primeiras habilitações para os empregos. O 
que participa ao mesmo Presidente para sua intelli
gencia e execução, ordenando ao respectivo Inspector 
nomêc pessoa nas circumstancias da Lei para interina
mente servir aquelle emprego. 

Thesouro Publico Nacional, em :lO d.o Junho, de 1833-. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 307.- JUSTIÇA.- E~l 10 DE JUNHO DE 1.833. 

Approva as instrucçõcs para a policia interna do Thcatro de 
S. Pedro. 

A Hegcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
li, Ha por bem approvar, para que se ponham em exe
cução, as instrucções que Vm. offercceu para regula
mento da policia interna do Theatro de S. Pedro c 
que a este acompanham assignadas pel'o Officiall\Iaior 
desta Secretaria de Estado dos Negocias ela Justiça, com 
o aecrcscimo que vai mencionado no fim à o art. 3. o 

Dt~ns Gnarcle a Vm.- Paço, em 10 de Junho de 1R:J3. 
- Anreliano de Souza e Oliceirrt Continha. -Sr. Juiz 
de Direito Chefe de Policia da Córte. 
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RQ"gnhuuento tia policia intet•na do Theatro, 
tnandado observar por A viso de I O de Junllo 
de t83:J. 

Art. 1. o Não se porá em sccna cspectaculo diverso, do 
que se tiver annunciado, e começará impreterivelmente 
na hora marcada; por·ém se, por motivo imprevisto, 
fôr necessario alterar-se o espcctaculo ou começar mais 
tarde, dar-se-lla ao publico a devida satisfação: o 
mesmo se praticará quando os intervallos se prolon
garem além do tempo costumado, e indispensavelmente 
nccessario, c neste caso para se fazer menos sensível a 
demora, a orchestra, por ordem do Inspoctor, executará 
alguma peça de musica. 

Art. 2. o Durante n representação, os espectadores 
estarão sentados, c descobertos; porém a,chando-se pre
sente alguma pessoa da Familia Imperial, estarão nos 
entro actos, não só descobertos, mas em pé, e com :.' 
frente voltnda para o camarote imperial. 

Art. 3. o E' licito dar moderados signaes de apprn
vação, ou desapprovação, porém não perturbar a tr:1n·· 
qu illidadc com vozerias, e estrepi tos, nem mesmo 
con·versar de maneira que possa distrahir a attenção. 
Dos camarotes, ou platéa não se poderão recitar dis-
cursos ou poesias, salvo em dias solemnes, nos entre
act.os, precedendo licença do Inspector, que deverá 
mandar tocar a orchestra, quando tatts recitas deverem 
cessar por qualquer motivo. 

Art. 4. o &e qualquer actor por gestos, ou palavras, 
ofiender em scena a dccencia publica, ou commettcr 
algum abuso contrario á moral, e aorespeito devido ao 
publico, será preso em flagran to, logo que se recolher 
aos bastidores, e conduzido á cadêa depois que acabar a 
parte, que tiver de executar. 

Art. 5. 0 Emquanto durar o espectaculo, fica vedado 
o ingresso no scenario a todas as pessoas, que não per
tencerem ao serviço do mesmo. 

Art. 6. 0 Os Porteiros não deixarão cntrat· na platéa 
com capote, bengala, chapéo de chuva, ou armas. Junto 
á entrada haverá lugar destinado para deposito de tncs 
objectos, entregando aos donos, a pessoa especialmente 
encarregada da sua guarda, uma cedula numerada, á 
vista da quallh'os restituirá. 

Art. 7. o O Inspector empregará na policia do Thea
tro, segundo a escala que organizar, os oillciacs dos 
Juizes de Paz, e os da Policia, encarregando aos que 
julgar neccssarios~ o vigiar a platéa, os corredores c 
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salas; trarão occulta uma medalha com a inscripçfio
Policia- quo só apresentarão, quando fdr necessario 
fazerem-se conhecer. 

Art. 8. 0 Nas portas da entrada e sahida publica, nas 
escadas, corredores, e coxias, não se permittirá que 
estejam pessoas paradas. 

Art. 9. o Se dentro da pla téa , ou fóra, mas no re
cinto do Theatro, se infringir algum dos artigos deste 
Hegulamento Policial, o Olficial da Policia intimará 
com toda a cividacle ao infractor, para que immeJiata
m.ente o acompanhe á presença do Inspector; se ore
cusar, fará ver a medalha mencionada no art. 7. 0

, rei
terando a intimação; se nem assim obedecer-lhe, dará 
a voz de preso á ordem do Inspector, sendo fóra da 
pla téa., ou ca marot.e, fará logo etrec Li v a a prisão pelos 
meios que a Lei tem posto ao alcance dos Officiaes de 
J11stiça para esse fim; porém se fôt· dentro da platéa, 
ou camarote, esperará que saia vigiando-o sempre. 

Art. 10. Pouco antes da hora designada para prin
cipiar o espectaculo, estarão illuminados os corredores 
c salas; e depois que finalisar, assim se con5ervarão 
o tempo razoavelmente neccssario, para que possam os 
espectadores retirat·-se sem precipitJção. Todas as 
portas que facilitarem a sabida deverão estar abertas. 

Art. 1!. Não se deixará entrar maior numero de es
pectadores, que o correspondente ás cadeiras que hou
ver na platéa, nem se distribuirão bilhetes excedentes, 
ou por maior preço, que o annunciado. 

Art. 12. O Inspector designará com antecedencia o 
lugar onde deverão arrumar-se as seges, carruagens e 
cavallos, de maneira que não embaracem a entrada e 
sabida, e encarregará uma patrulha rondante de vi
giar no cumprimento deste artigo. 

Art. 13. O Inspector requisitará uma Guarda Mi
litai', mais ou menos reforçada, segundo as circum
stancias~ a qual se postará no lugar costumado, e dis
tribuirá sentinel1as, onde fôr conveniente, para manter 
a boa ordem, segundo a disposição do mesmo Ins
pector. 

Art. l.\. O Administrador do Theatro deverá ter 
promptos em lugar conveniente os u tensilios neces
sarios para o caso ele incendio; não se verificando 
esta cautela, o Inspector mandará com antecedencia 
fechar o Theatro. 

Art. Hi. Em tudo que respeita a regularidade, deccn
cia, e pontualidade do cspcctaculo, deverão os actorcs, 
e mais empregados nu Tllealro cumprir promplamentc 
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as ordens do In:;pcctor, tendentes ao bom desempenho 
das funccõcs de cada um. 

Art. 1.6. Os actores, e mais empregados no Theatro 
que não cumprirem as ordens do Inspcctor, e bem 
assim qnacsquer outras pessoas, que infringirem as 
disposições deste Regulamento Policial, serão processados 
como desohedientes, na fúrma dos arts. 203 e· 204 do 
Codigo do Processo, e incorrerão nas penas do art. 
128 do Codigo Criminal. 

Rio~ 7 de Junho de 1833.- Euzebio de Queit·oz Couti· 
nlw Mattoso Camara, Chefe de Policia. 

N. 308.- JUSTICA.- E:u 10 DE JUNHO DE 1833. 
" 

Ordena que o Juiz de Ül'phãos combine as audicncias do seu 
Juizo de modo que se não encontre com as dos Juizes do 
Direito. 

A Rrgenria , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11~ Manda remetter a Vm. o requerimento 
incluso dos Solicitadores, Procuradores c mais .pessoas 
encarregadas do expediente da Justiça, para que tendo 
a ttenção á representação, que fazem, e que merece con· 
sidcração, combine as audiencias do seu Juizo de ma
neira que se não encontrem com as dos Juizes de Direito, 
o que é manifestamente em prejuízo das partes pelas 
razões allegadas pelos mesmos supplicantes. 

Deus Guarde a Vm .- Paço, em 10 de Junho de !833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de 
Orphãos desta cidade. 

N. 309.-1\IARINHA.- Eu 10 DE JUNHO DE 1833. 

Autoriza o Intendente da l\larinha a pagar 4~~000 aos engajadores 
de marinheiros por cada um que engajarem. 

A' vista do que Vm. representára em -seu officio de 8 
flo corrente, Houve por bem a Regcncia, em Nome do 
Imperador, ~hndar a11torizar o Intcn,lcntc Lla Muinh,-~: 
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para pagar aos cngajauorcs uc marinheiros para o ser ... 
viço dos navios da Armada a quantia de -í;)OOO por cacla 
um marinheiro, que engajarem; devendo para esse 
Jim os mesmos engajadores apresenta r na lntendencia 
da Marinha uma certidão passada ·por Vm., da qual 
conste o numero de marinheiros, que tiverem engajauo. 
O que participo a Vm. para sua intelligencia, e execução 
na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em iO de Junho de 1833. 
Joaquim José Rodrig1tes Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de Castro. 

• •••• 

N. 310.- FAZENDA.- EM 11 DE JUNHO DE 1833. 

PL'dc ao Ministro dos Estados-Unidos que recommcnde aos Capitães 
dos navios de sua nacionalidade a execução do Regulamento 
das Alfandegas na parte relativa aos manifestos. 

Illm. e Exm. Sr.- Nesta data expedi ordem ao Con· 
selheiro Juiz da Alfandega para admittir a despacho o 
}Jergantim Paulina, attentas as circumstancias particu
lares em que iie acha; e por esta occasião tenho de rogar 
a V. Ex. haja de fazer sentir aos Capitães das embarca
ções pertencentes aos Estados-Unidos a necessidade de 
se conformarem com. os Regulamentos das Alfandegas do 
Impcrio, ainda que elles não sejam de sua approvação; 
pois vejo-me obrigado a dizer, que a maior parte das 
embarcações, que aqui entram com manifestos desti
tuídos das solemnidades Iegaes, são dos Estados-Unidos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em :H de Junho tle 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna.- Sr. L. A. Brown. 
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N~~ 3H:;- HJSTIÇJ\.- E4! 12 DE. JU~HO DE 1833. 

Púndera'aos .Ministros e Secretários de Estado sobre a conveniencia 
dc·serem restringiçlas as dispensas de todo o serviço da Guarda 
Nacional, concedidas a gránde)lnmero de empregados publicas. 

Hhn~ e Exm, Sr.-Tend.o.chegado ao conheciinento 
da Hcgcncia uma repr·esentação do CoJnmandante Geral 
ct·a Guar.da Naeional em consequencia de diversas outras 
q.ne lhes têm dirigido os Commandan tes de corpos, poti- .. 
derando que as escusas de todo o serviço da· referid.a . 
Guar·da, concedidas a grande numero de cmrH·egados 
publicos, têm feito recahir sobre os outros muito maior 
tl'abalho, <.leque devêra pertencer-lhes, e não parecendo 
justo que os que recebem a sua subsistencia do GoverllO. 
sejam ·os que .. menor incommodo soifram e menos. con
corram par·a a conservação da tranquillidade. c .segu
rança publica: rogo a V. Ex. que, á vista de razões 
tão ponderosas, haja de restringir semelhantes escusas 
e sómente áquclles dos empregados subordinados á Re
par-tição a seu cargo, a quem por mui justos motivos de 
sel'viço forem devidas, ficando todos os mais que já tôm 

. sido dispensados sujeitos ao serviço elas rondas, que 
nenhuma incompatibilidade offerece co~ o exercic.io de. 
suas funcções; sendo conveniente que V. Ex. nesta 
conformidade me envie uma relarão nominal de uns e 
oulros com declaração das Municipafidades a -que pei~
tencem, para se expedirem as competentes ordens. 

Deus Guarde a V •. Ex.- Paço,. em 12 de Junho 
de !8:33.- Aureliano de Souza e Oliveira -Cozltinlto.-Sr .. ~ · - · · · · ,. · · · · · 

N. 312.-JUSTIÇA.- EM 12 DE JUNHO DE' !833. 

Exige dos Juizes de Paz da cidade c Provincla do Rio de Janeiro, 
a remessa de uma relacão de todos os estrangeiros que residem 
nos seus districtos. • · ··· · 

A Hegencia, em No me do Imperador o S'enhor 
D. Pedro H, ot'dena que V. S. remetta a esta Secretaria 
<.Je E-3tado dos Negocios da Justil;a, com a maior brevi
dade, uma relação de todos os estrangeiros que re.;;;idem 
no seu districto, decla1·ando-se nclla a boa, ou m~ 

UJtCISO.~~ 1}~ 183.3.~ 28 
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conductJ, que tiverem tido; os que apresentaram do-. 
cumentos de terem entrado no Imperio com passaporte; 
e os que se acham sem esta circumstancia. Por esta 
occasião manda tambem a mesma Regencia recom
mellllal' mui particularmente a V. S. maior vigilancia 
e cautela para que no referido seu districto se man
tenha sempre a ordem e tranquilliclade publica, com 
fiel observancia da Constituição e elas Leis, na intelli
gencia de que o Governo porá em pratica todas as me
diLlas, que forem necessarias para fazer effectiva a 
responsabilidade das omissões, que houverem no exacto 
cumprimento das Leis, e que por qualquer maneira 
concorram para que a tranquillidade publica soffra a 
menor alteração. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 12 de Junho de 1.833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Bal
thazar da Silva Lisboa. 

N. 313.-JUSTIÇA.-EM 1.5 DE JUNHO DE 1833. 

:·Exige informações sobre a convenicncia da creação de batalbõe5 
ou corpos de artilharia. 

Illm. eExm. Sr.-Determinando o art. 4:7 da Lei 
de 18 de Agosto de 1.831, que o Governo possa crear 
batalhões, ou corpos de artilharia nas Províncias, em 
que o julgar: Manda a Regencia, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro 11, que V. Ex. informe se 
nessa Província convirá a creação de batalhões ou 
corpos dessa arma, e neste caso indique logo o modo de 
sua formação, e organização ; propondo além disso ao 
'Governo quanto dentro do circulo das Leis julgar con
veniente para que se possa manter a segurança interna 
c externa do Estado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em Hi de Junho de !833.- Au1~eliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- &r. Presidente da Provincia d ... ~ 
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N. 314:.- IJUPERIO.- E!l Ui DE JUNHO DR H~3:3. 

Suhre a missão de um religioso concernente á Cumrirca do Hio 
Negro do Pará, que persistia na pretcn~ão de se deelarar Pro
víncia separada. 

lllm. e Ex:m. Sr.- Tendo chegado ao conhecimento da 
Regencia um o meio de 27 de Fevereiro do corrcn te 
:mno, em que Frei José dos Santos lnnocentc, parti
cipa achar-se constituído Procurador das Camara-s l\Juni
cipaes da Comarca do Rio Negro, da Província do Pará, 
a fim de solicitar a approvação, de que ellas precisam, 
sobre a deliber<lção de formarem uma I,rovincia se
parada; sendo clle igualmente o portador dos respecti
vos officios, que por motivo de diiliculdade cn tregára 
ao Secretario desse Governo, Antonio Luiz P:.\tricio 
da Silva l\lanso, a quem substabelecêra o~ seus poucrcs 
p:1ra a sua prompta remessa c segura entrega: c um prc 
que V. Ex. faça saber a esse religioso que o Governo 
Imperial, não podendo approvar um acto de rebellião, e 
um attentado tal, como foi o que commetteram al
gumas Camaras do Rio Negro, desligando-se da Capital, 
e constituindo-se em Província separada, com escan
dalosa infracção da Constituição do lmperio, acto que já 
se acha desfci to, como cumpria sel-o, pelo Governo da 
Província; Manda estranhai-o severamente, por se haver 
encarregado de uma tal missão, da qual_ como religioso, 
e por conseguinte respeitador da Constituição e das Leis, 
só se deveria ter encarreg<Jdo, se ella fosse feita antes 
de commettido o crime, e para pedir pelos meio.;; com
petentes á Assembléa Geral a creação da Comarca em 
Província; e que outrosim S. Ex. lhe faça constar 
que este negocio se acha affecto á mesma Assembléa, 
para deliberar o que julgar conveniente, devendo 
aquelles povos esperar pelas suas decisões, as quaes 
são se111pre tendentes ao bem geral. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em H) de Junho de 1833.- Aureliano- de Souza e Oli~ 
veira Coutinho.- Sr. Antonio Corrêa da Costa~ 
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Approva a creaçãb de mais uma companhia nà Guarda l\Iuni· 
í êipal Perméú1ente 'da Provinciti ·de Minas Ge~aes. 

< 

lllrrL eExm·. Sr:~ A Regericia; em·NcYme ·do1·Imp·e-
~· raflor o Senhor D. Pedro: li, a ,quem. foi prcse,nte o 

officio de v:·Ex. de' ti do corrcnt~. propondo o aug
mento de uma·· 4.a· com.pn:nhia. na Guarda· Municip:)l 
Permanente dessa Provihcia, c elo estado":'·m:rior res
pectivo.· Ha por bem· approvar não só estas creações 
e o Com mandante Geral que propüe para o corpo, como 
os vencimentos que lhes marca: o ·que commuriico.a 

·V.': Ex. para sua -íütelligencia. 
Dew-G!larde a V. Ex.-Palacio doRi0 de .Janeiro, 

e1n ·ts ele' .Junho de 1833.- Aurelit;t·nodc'. Souza. c Oli
tJ'eirtJ Coutinho·:- Sr. Presidente da Provil;loia do :]\J.inas 
Gentes. 

'·N. 316 . ...:..FAZENDA.-E:u 1.8 DE JUNHó' DE 1833 . 

. Approva as tlcspezas da estrada d:t Serra á colonia de S. Lco
. poldo, c ditilluminação da cidade· de Porto Alegre, declarando, 
·porém, lque deviam cffectuar-se dentro do anno financeiro 
·respectivo c não antes. 

·~ Candido José de Ara:ujo Vianna, Prc3idcntc do· Tri-
. 1mnal do The·souro Publico Nacloual, deliberou úm 
sessão· do mesmo Tribunal. em vista do oaicio do Pre
sidente da Província do Rio Grande do· Sul' de 27 de 
Abril sob n. o 31, que acompanhou o do Inspector da 
Thcsouraria, em que representa ter-se effectuado a ar
rmna tação da obra da abertura da estrada da· Serra á 
Colonia de S .. teopoJdo, e a Hluminação· da··cidade com 
o onus de parte dos pagamentos á vista, c que entrando 
emduvidascesta despezasedevia verillcar pela quantia 

. consignada para obras publicas, lhe· fora ordenado por 
deliberação do Conselho do Governo, que se cffectuasse 

. a dcspeza, não applicando' pa:~;a ·c11a· a que existia da 
' dita consignação já destinada a outros fins, e. ctne em 
coaSDquencia ordcnúra o pagamento de 8:000~000 por 
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conta, das dilas obras; c conforme a resposta fiscal ~~ 
voto do Tribunal approvar a dcspeza fci ta a ttcndendo 
a estar ella decretada por anteriores disposições le-

. gislatiyas~ e a não resultar inconveniente; declarando 
, com tudo mais acertada a opinião do Inspector da Thc
souraria em opposição a que tal despeza se fizesse antes 
f1c começar o anno financeiro em o i. o de Julho se
guinte; entendendo justamente~ que das disposições de 
uma lei de fixação de receit\ e despeza do Imperio, 
só deixam de sc1· limitadas~ cspeciaes, c circumscriptas 
:w anno respectivo, podendo ter execução c cumpri
mento antes delle~ aquellas que por expressa clausula 
se fazem exeqniveis desde logo. O que participa ao 
sobredito Presidente pan sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional~ em 18 de Julho de 18]3. 
-Candido José de Arcmjo Vianna. 

N. 317 .-IMPEHIO.- El\1 iS DE JUNHO DE l833. 

D~signa o Presidente, c Secretario da Commissão incurJJIJi<la do 
plano do novo regulamento para as Secretarias de Eslaclo. 

Ten(lo-se nomeado, pelo Decreto de cópia inclusa, 
uma commissão dos Officiaes Maiores das Secretarias de 
Estado, e C~tmaras Legislativas~ para organizar com ur
gencia um regulamento par a as mesmas Sccn~tarias 
de Estado; a Hegencia, em Nome do Imperador, Ha por 
lJCm que V. S. como Conselhcjro mais antigo tl'entrc 
os que compõem aquella Commissão, exerça as funcçõcs 
de Presidente delta, c nesta qualidade promova, e di
rija os seus trabalhos; c que sirva de Secretario aquellc 
dos membros, que a commissão para isso eleger á plu
ralidade de votos, ficando na intelligencia de que no 
dito Regulamento se deve estabelecer a caL1a uma das 
Secretarias de Estado não só um systcma regular de 
contabilidade, para que os Ministros possam Ler cons
tantemente debaixo das suas vistas um quadro exaclo 
das quantias votadas para cada um dos ramos da sua 
administração, das já despendidas, e das ainda existentes; 
mas tamhem a divisão dos outros trabalhos em dif
fercntcs secções, cada uma dcllas encarregada a um 
t~l1efe com o~ Amallucnscs, que se julgarem ncccssario:--
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p~ra coadjuvai-o~ a fim de que este~ tendo um conhc
ctmento não interrompido dos negocias de sua Secção, 
possa em qualquer occasião informar sobre o estado 
de cada um, sem dependcneia de grande demora, e tra
balhos com buscas, nem risco de enganos inevi tavcis 
uo actual systema das ditas Rep::trtições. 

Dens Guardr, a V. S.-Paço, em 18 de Junho ele 1833. 
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinlzo.-Sr. Theodoro 
José Biancardi. ~ 

N. 318.-FAZENDA.- El\1 !9 DE JUNHO DE :1833. 

Sobre a isenção do serviço da Guarda Nacional a empregados 
das repartições de Fazenda. 

lllm. e Exm. Sr.-Conforme com as ponderosas razões 
ex pendidas no Aviso de V. Ex. de :l2 do corrente, havia 
ordenado ás Estacões subordinadas ao Ministcrio da Fa
zenda a formação ·das relações dos Empregados Publicas, 
que pelos seus exercícios deviam ser isentos de todo, ou 
de parte do serviço da Guarda Nacional; limitando taes 
escusas sómente aos que absolutamente o não pudessem 
fazer sem detrimento do serviço publico : assim foram 
organizadas as relações, que a essa Secretaria de EstadG 
enviei com o Aviso de 29 do mez passado, e como nclle 
observei muitos dos isentos, já por outros títulos não 
são obrigados ao serviço; em consequencia, pois, não 
podendo limitar mais taes isenções, rogo a V. Ex. haja 
de repetir as convenientes ordens, para que se cumpram 
as antel'iores a este respeito, e cessem de uma '\'CZ as 
quotidianas reclamações de Empregados~ que, não po
dendo deixar de comparecer nas Repartições; e sendo 
avisados para montar guarda, são obrigados a pagal-as, 
ou a f ai ta r a ellas, e então incommodados com ordens 
de prisão. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em t9 de Junho de 1833. 
- Candido José de Aranio Vianna.- Sr. Ministro e Se
rTetario de Estado dos Negocias da Justiça. 
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N. 319.- JUSTIÇA.- E.u H) DE JUNHO DE 1833. 

Ordena que sejam alistados nos rcspccti vos districtos os Guardas 
Nadonaes do Município da Côrte que tenham ido habitar no da 
Villa Real da Praia Grande. 

Constando que mui tos Guardas Nacionaes deste 1\Iuni
cipio para se evadirem ao serviço delle tem ido habitar 
no da Villa Heal da Praia Granuc, onue todavia apenas 
residem de noite, vindo diariamente tratar de seus ne
gocias a esta cidade, onde tem sua mais effecti v a re~i
dencia, e commercio; e cumprindo tornar o serviço 
menos pesado ilquelles que, não lançando mão deste sub
tcrfugio, se tem sempre prestado de boa vontade a fazer a 
guarnição desta Ciuacle, e a manter, por meio de rondas, 
a tranquilliclade publica, em que todos são interessados: 
Manda a Regcncia, em Nome elo Imperador o Senhor D. 
Pedro II, pela Secretaria de Estado dos Ncgocios da Jus
ti~{a, que a Camara Municipal da sobredito Villa faça 
constar aos Juizes de Paz dos districtos della, que de
verão alistar e chamar ao serviço de seus respectivos 
districtos, na conformidade do art. 7. o do Decreto de 2ti 
de Outubro do anno passado, a todos os Guardas, que 
tendo si<lo do Município desta Cidade, tenham ido 
habitar nesse, como fica referiuo, e que possam ser cha
mauos para o serviço ordinario. 

Palacio do Hio ue J;meiro, em 19 de Junho de 1.833.
Aureliano de Sonza e Oliveira Coutinho. 

N. 320.- JUSTIÇA.- EM 19 DE JUNHO DE 1833. 

Manda que o Juiz Municipal da Côrte substitua o Juiz de Direito 
da L a Vara Cível no seu impedimento. 

Participando o Juiz de Direito da L a Vara do Cível 
achar-se impossibilitado de continuar por algum tempo 
no exercício daquelle lugar em razão de estar grave
mente doente, a Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Ha por bem que Vm. substitua ao 
referido Juiz, durante o seu impedimento. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 19 de Junho de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz 
:Municipal da Cdrte. 



N. 321.- JUSTIÇA.- Êll 19 DR JUNIIO DF. 1R:l3. 

A I lera o Aviso de 30 de Maio deste anno sobre os autos c p:t
peis tlo carturio do Juiz de Paz da Frcguezia de Saquarcma. 

A Rcgcncia , em Nome do. Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, a quem fiz· presente a duvida ofTcrecida 
por Vm .• 'e5pcito á cxccuc;ão do Aviso ex.pedido ao Juiz 
d'~ Paz do :J." districto Jessa frcguezia em 30 do nwz 
antect'Llentc·, Manda declarar-lhe' que os autos c mai:~ 
papeis pertencen tcs a partes ou ré os de cada um dos 
dislrictos da dita Frcguczia devem passar para o car
torio Jos Escrivães dos respectivos Juizes de Paz~ pat·a 
comrnodidade dos habitantes de'caua districto, os quacs, 
lendo de procurar os negocias que lhe são relati vog, 
naturalmente o fazem perante o seu Juiz, vindo a ter 
iricommodo se tacs papeis fossem enviados para dislricto 
Llii'fercnte onde estiver o cartorio primordial, como se 
ordenou no c i tallO Avi "lo~ que fica assim alterado; de
Ycntlo porém essa passagem ser feita por ordem do Juiz 
de Paz do districto, em que hoje servir o Escrivão que 
o era antes da divisão da referida freguezia; e para que 
se evite que nessa occasião se per~ani alguns papeis, o 
mesmo Escrivão fará dellrs inventario. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Ui o de Janeiro em 
Hl de Junho de 1833.-Aureliano de Souza e Olivcint 
Coutinho.-Sr. Juiz de Paz do 2. 0 districto da Frc
guezia de Sat}uarema. 

N. 322.-IMPERIO.-E~l lO DE JUNHO DE 1833. 

Suhrc a approvação provisoria de Posturas l\Iunicipacs pcdiua 
pela Carnara da Cidade de Mato-Grosso. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao oftlcio de V. Ex. 
com data de 29 de 1\tlarço deste anno, que acompanhou a 
copia das Postnras subsidiarias~ organizadas pela Camara 
1\lnnicipa l da Cidade de Ma to-Grosso para augmento de 
suas rendas: Manda a Regencia em Nome do Imperador 
•leclarar a V. Ex. que, se as ditas Posturas já uma vez 
tinham sido desapprovaclas pelo Conselho Geral dessa 
Província, como se deduz do preambulo dellas, não era 
:ulmissivel a repetição das mesmas para se pedir a sua 
prorüwria I'XrclH:fín llOS tPl'JllOS flo ])_ecrrlo dP 2;} de 
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Ou!uhro ele 1&11, qwc A tal não pode ler applícação. 
Al(írn disso as contribuições c~tlllclccida~, exceptuadas 
F".órnent.c :~s dos arts. 4." e r'i. ". ~ão exorbitantes, pesa.., 
dissimas e indignas de approvaçJo: dcven1lo portanto 
a referida Cunara rer,orrer a mrios mais suaves; e 
qnanclo os não ache, então na falf.a de approvação do 
Consrlho Geral, cumpre dirigir o seu recurso á A3-
scm hléa Gerai Legisla ti v a. 

D:;us Gu:-trdo a V. Ex.- Palacio do Rio ele Jancir0~ 
rm f!) do Junho de 18:tL-AilrPlirzno de Snt~a e Oh~ 
t:Pira Coutin'w.-Sr. Antonio Correia da. Costa. 

N. ~21 '- IMPElUO.- E \I 20 DE Jt;~IIO DE i8:l:1. 

AntorizJ o apro,·ritaml'llto d11:-; rsr'l';nos prrs11S uas obras pu
J;liras da Praia nrandr. 

Trnclo a C 1J1L1ra l\J1Jnicip:1l ela Yilla da Praia Gt·andc, 
em omrio dn tO rir~ M~lÍO prox imo pasSJ.clo, e\ posto a 
nccessidad~ de se atrrrarrm as rnas d uJuella Vi lia com 
um a!t'.ITO solirlo, visto (rue a nnior parte dc!L1s são de 
arcacs impratic:~vcis; c o meio ti(~ s~ pót· em pratica 
esta providencia, ompreg,ando no rcspr~ctivo trabalho 
os escravos, que por diff~Jrentes motivos se acham presos 
na carl:~a dt dit:l Villa: pedindo para esse fim que as 
a utoridadcs , por ordf'm de que in clles ai li se con
senram, OS deixem S1hir accorrcntados para OS refe
ridos tr<lh:llhos, scmdo acom;:->anlndos de um feitor, pago 
pelas rendas elo C msellio, auministr:-~ndo-lhes a sobre· 
dita C:1mar<1 o su-;:tcnto neccssario: M mda a Regencia, 
rm Nome do Impera::lor, pela Secrelaria de Estado dos 
Negocios elo Impcrio, parlicip1r-Jhe, que tomando em 
consideraçio a utilídarle (l:\quella medid~, Ib p~n· l>em 
approval-a; c que, tendo-se nesta d~1ta exp3diclo as con~ 
venientcs ordens aos Juiz~s de Paz dos districtos, Juizes 
de Direito, c I\funicipal da mesma Villa para a pórcm 
em execução, cada um pela p·1rte que lhe toe:-~, deve a 
Cunara dar todas as providencias para que se obste a 
fu~a dos presos, colhcn:lo-se toda a vantagem possível 
da mencionada medida, sem inconv{~nicntes, que da sua 
má execnc;.ão poderiam resultar. 

Palacio do Rio de J meiro, em 20 de Junho de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliiveira Coutinho. 

OECI~I"íES IlE 1833 2!1 

.,.,... 



N. 32'1,.-IMPERIO.-EM 20 D;~ JUNHO DE 18:3~~-

Con@Cdo o uso do titulo de Co1Teio 0/firial e d:t8 armas imperiae.s 
ao jornal que uma sociedade particular pretende publicar nesta 
Corte. 

Tendo subido ao ennllccimcnto da Rct:encia a repre
sentação de Thomaz Hunt & C.\ em que cH'erecem parte 
de um Jorn:d, qur uma Sociedade PalriotícJ se propõe 
a publicar Jinriamcnk llt·sla côrte, par;,1 :;r darem á 
lul os artigos of'fi('i:Jes, que para esse fim l!lcs forem 
rcmrttidos das difft're!llf's rq,arliçõcs, c para os rcdac
tores do mesmo Jornal í~tzerem sobre elles reflt:x.õc:;; 
que recommemlcm a sua utilillac1G, e justiça, visto que 
o Diario do Governo é insufllcicnte para Dem se dcscm
l'enharem estes dons ohjcctos; eoncctlemlo-se-lhrs 
em compensação não só a facul:.l~Hlo de usarem naquelle 
pcriodico elas armas Imperiacs e do titulo de-CorreifJ 
Ofllcial-, mas t:nnL1em um suhsidio peeuniario: Manda 
a ilegcncia em Nome llo 1 nperadDr pda Secretaria de 
Estado dos Negocio.:; do Irnperio ag-raucccr aquclle 
oficrecimento ele puro c luuvavel patriotismo, e amor rlJ. 
ordem; e concedenJo o U3ü do titulo indicado, e das 
armas, não pólle comtntlo ~mnuir ú prestação de sub· 
sidio pecuniario a.tloi1tas as actuacs circumstancias do 
Thewuro. 

Palacio elo Rio ele Janriro, em 20 de Junho ele 1833. 
-Aureliano de Soztza Oliveira Crmtinho. 

-- "eseoe. • 

N. 32;:}.-JUSTIÇA.-E~I 20 DE JUNHO DE !833. 

Resolve duvidas sobre a nomeação e pagamento do ordenado do 
carcereiro da cadêa de Cabo Frio. 

Sendo presente á Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro II, o omcio da Camara Municipal da 
cidade de Cabo !''rio, de 4 do corrente, expondo as du
vidas que se lhe offerece não só ácerca da nomeação de 
carcereiro como sobre a f:dta de meios para o paga· 
mento elo respectivo ordenado: ~bnda, pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça, responder á referida 
Camara, que sendo omisso na Lei a quem deva pertencer 
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esta nomeação, e tendo este emb~raço sido já levado ao 
conheci meu to da Assembléa Geral, cumpr0 que entre
tanto o Juiz de Direito a faça, e que a despeza seja 
if.lcluida pela Camara na qn~ntiCI que l!Je fôr distribuída 
na fórma onlenada pela Lei de Orçamento. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Junho de !833. 
- Anreliano de Souza e Oliveira Cantinho. 

---
N. 326.-JUSTIÇA.-E:\I 21 DE JUNHO DE 1833. 

f) r dena que a Camara Municipal da Corte dê execução á Portaria 
de 4 de l\laio deste anno não approvando para Inspectores de 
QuarV:ir.'ío indivíduos alistados no serviço activ0 da Guarda 
Nacional. 

Em resposta no ofl1cio da Camara Municipal desta 
(:idade dat~1do ele hontcm exponuo, que tendo-lhe 
rnpresentallo alguns Juizes rle Paz das frcguezias do 
termo deste município, que na reserva da Guarda 
Nacion:il não existiam pessoas aptas para o cargo de 
Inspeetorcs de Quarteirão, entrava em duvida se, á 
vista ela Port::lria de 4, de Maio passado, poderia approvar 
as propostas fci tas do cidadãos pertencentes ao serviço 
activo elas referidas Guardas; 1\Lmda a Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pc(lro II., pela Secre
taria de K.;tado dos Negocio; Ja Justiça declarar á 
sobredita Camara, que cumpre dar execução á citada 
Po,·taria, não approvanclo para t:-~es empregos indivíduos 
::llista!los no serviço activo das Guardas, não só porque 
nas actuaes circumstancias o serviço publico exige a 
cooperação de todos, como porque a difficuldade repre
scn ta da pelos Juizes de Paz desapparccerá logo que elles 
convencidos das causas, que dietaram a medida orde
nada pela sobredita Portaria, promovam com toda a 
s oi i c i tu de que l aos nomeações se verifiquem em c i
da dãos de5impedidos. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Junho de :183~. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 



N. 327.- IMPERIO.- EM 21 DE JU~HO DE 1833. 

<Ordena a remessa no princi_rrio de cada semrstre da fo!lla em 
duplicata dos. vencimentos dos empregados ~das diversas re
partições aJmexas a este Ministerio. 

Cumprindo remover os inconvenientes 1111e resultam 
aa pratica, ora seguida, de se verit1carem no Thesouro, 
independtntemcnte de autoriz;u;ão do .Ministerio do 
Imperio, os pagamentos dos em pregauos elfcc-ti vos das 
diticrentcs Repartições que lhe são anncxas, p<.>r tolller 
os meios de com facilidade e cxactidão conhecer-se'} 
quando convenha, o quan ti ta ti v o despendido e por des
pender com cada uma dellas por conta das sommas que 
llihc são votadas para as clcspezas elo anno financeiro: 
Manda a Regencia, em Nome do Imperador, assim par
ticipar a V •••• , c ordenar-lhe que d'ora em diante 
remetta a esta Secretaria ele R5tado no principio dos 
mezes de Julho, Outubro, Janeiro e Abril, a folha em 
duplica ta dos vencimentos trimcnsaes, a que n:a confot·
miclade da Lei de 4 de Outui}I'•J de 1831, art. 10U, e da 
de 15 de Novembro do mesmo anno, art. 55, tenham 
direito de rccclJCT os empregados elfcctivos dessa Re
partição, a fim de f1car uma nzt Secretar· ia, corno convém, 
e ser a outra juntamente com o attestatlo de frequcncia, 
que as deverá tambom acompanhar, remettida com 
Aviso ao Thesouro, para se e1Iectuar o devido pa
gamento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 21 tle Junho Uü 
1833.- Aureliano de Souz" e Olivdnt Continha.- Sr ..... 

N. 328.- UIPERIO.-El\122 DE JUNHO DE 1833. 

Communica a resoluç<'to da Camara dos Deputados sobre a pro~ 
videncia pedida pela Carnara. 1\lunic.ipal de Soure no P:lr~b 
para poder funccionar com cinco Vcroadores; c sobl'e a accu~ 
mula1~ão do cargo de Vere&dor com os emp-regos de Fiscal u 
Procurador da ml:!sma Camara .Municipal. 

I li m, e Exm. St·. - Ttmdo sido presente á Cama r a 
dos Deputades, com o oflieio de V. Ex.., na da ta ele 27 
de Setembro do armo p<\ssado, a representação a elle 
junta; Ctll 1JU6 a Camara llunie!pal ela villa de s~urr:; 
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dessa Provincià do Pará peLle se lhe dispense na lei, a 
Hm de poder formar C:1 mar a com cinco Vereadores, 
aJmittimlo-se mesmo alglfm delles a servir de Fiscal~ e 
Procurador; e resolvendo a mesma Camar<l, approvando 
o parecer de uma das suas C(lmmiss~es, que a dispensa, 
quanto ao numero de Vereadores, é de:-:nect'ssaria, á 
vista do art. 27 da Lei do 1. 11 ue Outubro de -1828, que 
outorga a faculdade requerida; e qaan to á aecumu lação 
dos cargos de Fiscal e Procuradm·, que ella se torna 
incompatível com as attribnir;ões peculiares ele cada um 
dclles: Manda a Regencia, em Nome do Imperador, 
eommunicar a V. Ex. a que! la rcsoluc;ão, a fim de que a 
f;1ça chegar ao conhecimenlo da referida Camara Muni
cipal para sua inteJligeneia. 
. Deus Guarde a V. Ex.- Pahf'io do Rio de Janeir·o, 
em 22 de Junho de 18:3:3.- Aw·t'lirmn de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. José Joaquilll I\bdJado de O li\ eira. 

N. 329.- JUSTIÇA.- E~I 22 DE JUNHO DE 1833. 

A disposição geral do art. 9. 0 da Lei de !8 dd Agosto de 1831 
não foi revogada pelo art. 26 do Dccrrto de 2ti de Outubro 
de i8S2. 

A Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro li, 1\landa remetter a Vm. o officio incluso do 
1\lajor Commandante da Guarda N::~cional dessa villa, 
datado de 7 do corrente, par a que Vm. responda sobre 
o seu contendo, ficando desde já na intelligencia de que 
os Guardas Nacionaes são isentos do recrutamento, na 
conformidade do art. 9. o da Lei de 18 de Agosto de 1831, 
que não se acha destruido na sua disposição geral pela 
revogação do ~ 2. o do art. 120 da dita lei de que trata 
o art. 26 do Decreto de 2õ de Outubro do anno passado. 

Deus Guarde a Vm.- Pa1ario elo Rio ele Janeiro, em 
22 de Junho de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinlw.-Sr. Juiz de Paz do 2. o districto da Freguezia 
da villa de 1\langaratiba. 



N. 330.-JUSTIÇA.-E:u 22 DE JUNHO DE 1833. 

Determina que os Juizes, quan~o- deixarem o respectivo exer
cicio, remettam aos suhstitutos os exemplares das Leis e 
Decretos que lhes tenham sido dirigidos. 

NJo scnJo possivel que a todos os Juizes, que possam 
substituir aos propri~tarios, se remcttam pdas Secrc
tal'ias de Estado cxcmpl:1rcs das Leis, que se tenh:nn já 
enviado a estes ultimas; manda 1 Regenci.'l~ em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, pela Secretaria de 
Estado elos Negocias da Justiça, que a Camara Muni
cipal desta cidadº faça constar aos Juizes do seu 1\funi
cipio que quando por impctlirnento, ou qualq11.er outra 
can~a houverem dt' dt~ixar o exercício de seus lugares, 
deverão com t()(los os papeis a ellcs relativcs, enviai' 
tambcm aos Juizes IJlll' o~ devem substituir, todo~ os 
exemplares das Leis e Decreto~, que lhes tcullam sido 
dirigidos. 

Palacio do Rio de J:meiro, em 2S? de Junho de 1833.
Aure!iano de Sozt,!a e O:n·eira Coutinho. 

N. 331.-MARtNHA.- El\1 22 DE JU="IIO DE 1833. 

Indica a()6; Commandantus dos navios armados, o que devem 
praticar quando a bordo ocçorrer algum levantamento, motim, 
ou outro delicto. 

Exigindo a boJ administração ela justiça que quando 
a bordo de qualquer dos lla vi os armados occorrer algum 
levantamento, motim, on antro del1rtc ll3jam os ro3-
pcctivos Com ma ndanlcs de depreca r i mmell ia tamcn te 
o comparecimento do Juiz de Paz do lugar, onde se 
acharem os mesmos navios, para fJUe proceda nos termos 
da lei, en tr<'ga ndo o processo 30 Com mandante, para 
ser por ellc enviado a es1a Secretal'ia ele Estado, e 
~oclcr-sc verificar CJJtiío o Conselho de Gnerra, a que 
os réos elevam responder; cumpre qne Vm. previna 
disto mesmo aos Commandan tcs dos sobreditos navios, 
que largarem deste porto para as Províncias do Im
perio, a lim ele procederem nesta conformidade. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 2~ de Junho ele !833. 
-Joaquim Jose Rodrigues Torres.- Sr. Francisco lli
biano de Castro. 
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N. 33~.- MARI~I-IA.- EM 22 DE JUNHO DE '1833. 

Sobre o comparecimento do Jniz do lugar, a bordo dos navios de 
guerra nos casos de levantamcntu, motim, ou outro dclicto. 

Illm. c Exm. Sr.- E·d~!incl1 a !1oa adminisLr:1ção da 
JrBtit;a, que quando a b Jrdo de qualr1uer dos navios élr
mados oecorrer nlgum I e v:lll ta nlt'll to, motim, ou outro 
dclicto, hajam os respneLivos Co:mnancLintcs de de
precar immedin t:1mentc o compareci:nento do Juiz de 
Pdz elo lugar., on:le s:~ acharem os mesmus navios, para 
que proceda nos lermos da lri, ClJtrcwnlilo o proces:'o 
ao Commandantr para ser por cllc ('llViado á esta Se
cre~aria de Est:Hlo, c pndor-sc verit1car então o Con
selho de Guerra, a que os r('os devam responder; M::mtla 
a Hrgenci1, em Nome do lmp~·radol', prevenir a V. Ex.. 
de que tt·ndo-se ne:-ta conformidade on!cíado ao Com
mandante dos naYio,;, de gurrra nlli estacionados, 
cumpre que V. Ex. o; d('nc igualmente aoR Juizes de Paz, 
que se prestem Ú" rc·~uisiçõo:", que os mesmos,(~ os dos 
outros n:tvios que ;1hi {\!HJ!'L:ll'('lil, ou foreru estaciunar, 
lhes fizerem a scnvlhantc respeito. 

Drus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 22 Junho de ifn:L- Joaqnim José Rodrigues TorTes. 
-Sr. Presidente da Provinda de .... 

N. 333.-JUSTIÇA. -EM 23 uc JUNHO DE 1833. 

Resolve duvirlas sobre o numero de Juizes que devem compôr 
as Juntas de Paz do l\Iuniciplo de Campos. 

Tendo lcv!ldo ao conhecimenlo da Rrgencia o officio 
da C:1mara Municipal da Villa de Campos datatlo do 
Lo do corrente, em que depois tle accusar a recepção 
da Portaria de 22 ele Abril, pela qual se marcaram as 
Juntas de Paz que devem haver no seu Municipio, con
clue quo não tendo mais que l3 Juizes, entra em duvida 
se as referidas Juntas devem ser compostas uma de sete 
c outra de seis Juizes, Manda a mesma H.egencia, em 
Nome do Im pcrador o Senhor D. Pedro li, pela Secre
taria de Eslado do:;; Negarios da Justiça, declarar á so
bredita C1mara que cstabdeccnclo o art. 213 do Codigo 
que eslas Juntas não possam ser compostas com menos 
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rle cin~o lLiizes nrm m1is de lO, póde a Camara na hy· 
pothe;;e que o~L~t·cce orch~nar que uma dellas so com
ponha de sete e a outra de cinco membros (para evi
tar·-se o emp:lte), podendo ficar de fóra um Juiz~ que 
todJvia deverá ser cha mario na reunião seguinte, ex
cluindo-se algum d;-~ anteeed,-.,ntc a fim de servirem 
todos por cüe meia alternativamente. 

Pal:lcio do Rio rle J:meiro, em 23 rlc Junho de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 331. -IMPERIO.- Em 2~ DE JU~Ho ns !833. 

Ordena que as Camaras Municipacs do Rio ctc Janeiro remettam 
no principio de cada quartel um attestado geral da frequencia 
dos Professores publicos nos respectivos municipios. 

Sendo indispensavel que na Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperío haja um conhecimento exacto do 
estado actual das cadeiras de primeiras letras, e das 
de estudos menores desta Província~ bem como das ai .. 
terações que p1 r a v futuro forem occorrendo, não só 
para a necessaria precisão da sua cont;lbilidade, como 
tambem p1ra a expedição das providencias quo se jul
garem convenientes, a fim de que em nenhum caso a 
mocidade sofTra consideravel interrupção nm seus es
tudos: M mda a Regencia, em Nomg do Imp~rador, pela 
referida Secretaria de Estado, que a Camara Municipal 
de ... , pelo primeit·o correio que putir nos mezes de 
Julho, Ü:J.tubro, Janeiro e Abril de cada anno, remetta 
um a ttestado get·al, assi~nado pelo Presidente e Secreta
rio da mesma Camard, da frequencia de toios os Profes
sores publicos do seu município no quartel antecedente, 
devendo esse atte;;tado conter, além dos nomes dos Pro
fe:;sore;;, e das freguezia;; ou districtos, a que per
tencem, tambe·n a declaração do dia em que por fallc
cimento~ su;;pensão, ou outro motivo tiver cessado o 
exerckio de qualtluer dt~lles, a fim de se expedirem, 
á vi;;ta dt~.;se tlocumento, as co•npetentes ordens ao The
souro para o -.:.~u paga nento, que sem ellas não se rea .. 
tizará naquella Repartição. 

Palacio do Rio de Janeiro~ em 2ó de Junho de !833.
Aureliano de Souza e Oliveira C'Jutinho. 

-···-
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N. 33:;.- FAZE~DA.- Eu ~m DE JU\uo DE 183~L 

neclara que não s1~ pódc acenmular o n•ncimrnto 1lu muutqJio 
com o do meio soldo. 

C:tndido José de Araujo Vianna, Presidente Jo Tl'i
hunal do TllCsouro Publico Nacional? tlelib<~rou ern 
sessão do mesmo Tl'ihunal, em consrqucnda do Avist) 
da Secretaria de Estado dos Negocio . ..; da Guerra., dt• 
10 do corrente, que acomp:1nhou o requerimento dt~ 
D. Leonor Cantofi~r Bauman, t·elativo ao pagamento 
de 314:)325 que se lhe deve de montepio dcs(le o oh i tu 
tle seu marido até 30 de Junho de 1831, c em vista dos 
papeis a eUe anncxos, e conforme a resposta nseal e 
voto do Tribunal? que }}Cla Tlle3ouraria da Provincia de 
S. Paulo se effectue o pagamento ela referida quantiá, 
no caso de não ter ·a supplican te percebido o meio soldo 
desde o fallecimentu do dito seu marido na confonni
tlade da ultima legislação, visto que não se póde ar
cumular o montepio com o meio soldo. O que partieip:\ 
ao Presidente da sobredita Província para sua intelli~ 
gencia c execução.-

Thcsouro Publico Nacional, em 25 de Junho t.le ,f83:L 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 33H.- JUSTIÇA.- E:\I 2ü DE JUXHO DE 183;L 

Declara que os Guardas Nacionaes são isentos do recrutamrnh1. 

Tendo representado o Tenente-Coronel Comman
dante do batalhão da Guarda Nacional dessa Villa, 
contr& a prisão de um guarda para recruta: da r.a linha 
executada por ordeni de Vm. c não se podendo attri
buir este pror.cdimcnto senão ú falta de perfrita in
telligcncia da L(~i, tenho a tleclarar-fhc que os Guarrbs 
Naciouaes pelo art. 9. o da Lei de' 18 do Agosto de Js:a 
estão isentos de tal recrutamento c que o§ 2. o do art. 
120 de que trata o art. 2() do Decreto de 2;) de Outubro 
do anno passado em nada alterou aquella disposição. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio tlo Rio de J;meiro, 
em 26 de Junho de 183:L- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz Süpplen11' da Freguczia da 
Yi lia de S .. João da Barra. 



N. 337.- JUSTIÇA.- E~1 2n nE .JuNrro 1m -ts:~:L 

Providencia sobre o lugar de reunião da 3.a Junta de Paz do 
l\Iunicipio da Curte. 

Representando o Juiz de Paz do 2. o districto da Frr
guezia do Engenho Velho os inconvenientes que encon
trára na execução do officio, que Vm. lhe dirigira em 
4 do corrente respeito á formação da 3. 3 Junta de Paz 
deste Município, por não lhe ser possível combinar com 
os mais Juizes, de que a mesma se deve compôr, para 
assentarem no lugar da sua reunião pelas distancias, 
em que se acham uns dos outros: Ha por bem a Re
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro IJ, 
que Vm. officie a um só de tacs Juizes, designando-lhe 
logo o Consistorio da Igr2ja ele S. Christovão para o 
dito fim, ou outro qualquer lugar, que pareça a Vm. 
mais commodo tanto para os Juizes como para as partes, 
devendo então (jquelle Juiz communicar aos demais 
nesse sentido e dar parte depois ele assim o ter cum
prido. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 26 de Junho de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz 
l1e Direito desta Comarca. 

N. :338.- JUSTIÇA.- E~l 2G DE JUNHO DE '1833. 

Rcsolvt~ duvida a respeito da intelligcncia do art. 33~ do Cu
digo do Processo Criminal. 

Expondo Vm. no seu oficio de hontcm que as pes
soas, que se queixaram e representaram contra os Juizes 
de Paz das Freguezias de Jacarcpaguá c Lagóa, em 
consequencia do que elles foram suspensos, pretendem 
ser-lhes partcs,achando-se com isso embaraçado, porque, 
em conformidade do art. 33;) dg Codigo do Processo, 
só lhe compete a accusação e denuncia dos crimes .de 
responsabilid.a<le~ quando não existe parte: a Regenc1a, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pc<lro li, .Manda 
declarar a Vm. para sua intclligcncia, que, depois de 
requerer perante a autoridade competentr a formação 
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da culpa dos JuiZ\!S suspenso~, e de fazer ahi assignar 
lermos a:-; pessoas, que quizerem ser rartcs, cxlri1hirá 
disso certid;_io, quu enviará a esta Secretaria de Estado 
tios Negocias da Jusli<;a, com o que licarú desonerado 
de pro~eguir em tacs causas; porém em occasiõ;_•s :-;e
melllantcs deverá sempre olllciar it so!Jrctlita Secretaria 
de E..;tado, declarando perante que Juiz intentou a 
accusac:ão, e quacs as pnrtes, que assignaram o termo. 

Deus Guanle a Vm.- Par,o, em 26 tle Junho de 
un:L- Au:relinno de Sunzn e· OliN·ira Continlw .-Sr. 
Promotor Puhliro do .Munil'ipio. 

N. :nD.-JUSTIÇA.-EI\r 27 nr~ Ju~IJO Di~ J83:L 

Manda ollscn·u a disposi(.:~1o de Ld dt~ 18 t!c A~osto dn ts:n 
a respeito da rcuuião dos Conselhos de Qualillcaç~lo d;L Guar
da Nacional. 

A RcgenciiJ, a quem fui presente o ofT1cio de H 
do corrente, em que Vm. depois de fazer r-ellexões 
sobre o gr-andn numero de escra\'os que existem no 
Termo dessa Vi lia, c estado de a handono a que fi
cára rctluzida a policia sobre o Rio Parahyha, com 
a mudança dos Cobradores do Registro, que alli exis
tiam, para as barreiras novamente crcadas, o que dará 
Ji vrc e franca passngem aos criminosos vndios, c cs
cravrs fugidos, conclue, pedindo providencias sobre 
estes objectos, c explicações ácerca ela intclig-encia 
elo art. 16 da Lei de 18 ele Agosto de !831 ; Manda, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, respon
der-lhe, quanto á primeira parte, que o Govcl'no, tendo 
tomado em consideração a sua gt·aviclade, levou já aG 
Corpo Legislativo uma Proposta sobre os meios que pa
receram mais adequados para conservar na devida ob ... 
diencia os escravos, cumprindo entretanto, que Vm. 
tenha sobre este importante objecto a vigilancia e pru
dencia, que o mesmo Governo muito lhe recommenda 
e espera. 

Que senLlo muito diminuta a força que presente·mente 
existe disponível nesta Capttal, não é possível destacar 



p;1ra a lll•lile ;;;uL,redila, a Gu~nla que Vm. reclama, 
porlcndo Ym. de intelligencia com os Commandant.es 
do:' Batalhões !.las Guardas NacioU'lCS !.lo l\lunicipio de~sa 
Vil la, e do do Vassouras, estabelecer narpwlle .sitio uma 
Guarda, regulando-a de mnneira que o scrviç.o s0ja o 
menos pcs~1do possível aos Cidadãos Guardas Nacionaes; 
e finalmcntr quanto á ultima parte do citado ofl1cio qur, 
mandando a Lei rrferida de ·18 de Ag·osto de 1831 reunir 
o Conselho de Qualil1cação sómcnlc em Janeiro de cada 
anno, deve e::ta disposiÇão snr observada, e que cum
prindQ a Vm., em obscrvancia ao disposto no art. 17, 
fazer ali,tar para Janeiro do anno futuro os novos do
miciliados do seu Termo, não fica todavia inhibido de 
eonvidar a estes pot· meio de m:mei r as porsuasi v as, a 
concorrerem c coactjuvarem o serviço entretanto. 

Deus Guarde a Vm.- Palaci~ do Rio de Janeiro, em 
27 de Junho de 1833.- Aureliana de Souza e Oliveira 
Çoutinho. - Se. Juiz Je Paz do 1. o districto da Villa 
dê Valenc;a: · · · 

H. :340. - JUSTIÇA. - J<;.u 27 I> E JU.'\IIO D,E 1833. 

Heeommcmla a cxactirhlo do nurn.Jro c fl~ta das leis c rcso· 
Iuções, na~ copias que se remetlcrcm á ':fypographia. 

lllm. c Exm. Sr.- TendQ a }\egcncia determi
nado pelo Decreto da copitt inclusa que as Leis c He
solqções sejam d'ol'a em diante muneradas no acto do 
transi ~arem na Chancellaria do Imperio, e por baixo 
dessa numeração se escreva o anno, em que são pro
mulgadas, não só para se facilitarem as buscas e ci
tações, como lambem para se conhecer á primeira vista 
qualquer lacuna, qqe possa haver nas collecções. Manda a 
1nesma Regenci~, em Nome do Imperador., que V. Ex. 
haja de recomm~ndar na Repartição a seu cargo toda 
a exactidão em se conservar aquella numeração e data, 
nas copias, que se remetterem para a Typographia; 
bem como a maior brevidade em se enviarem as re
feridas Leis, e Resoluções á dita Chancellaria, depois de 
~anccionadas, para que se possa o~seryar a qeterminação 
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do referido Decreto a respeito da progressjo dos Hll
mcros com relação ú ordem das datas. 

D,•us Guardr, a V. Ex. - Paço, em 27 de Junho de 
1833. - Aureliano de Sonztt e Oliveira Contin/w. 

N. 34,1.-l\IAHL\HA.- E~I 27 DE JU:"IIO D;;; 18:~;3, 

Jt;•comrncnda qur os Omciacs da Armada trnlwm a l1ordo os ins
trU!IJcntos, iaboas astrunolltícas, c planos da costa, indis
pcnsa v eis para as derrotas. · 

De eon form i da de com o IJUC Vm. JH'opozera em 
oflicio de hon tem. Delermina a Rrgcncia, em .Nome 
do Imperador, que Vm. expeça Ordem Circular aos 
Curnmaw.lantes do-; navios tia Armada., pai'a qnc, uepois 
tl1) examinarem :-:c os respectivos Olliciacs têm levado, 
ou levam para bordo os instnunentos, tal.JOas astro
nomicas, e planos tia co:-; la, in1lispcnsavl'is para poderem 
fazer a denota recommcndntl:t no Regimento Pro
visional, dt~m conta do rcwltado a esta Secrr.taria de Es
tado, para que sobre assumpto tão importante, haja 
de llar as eonvcnientes providencias. O que assim se 
se cumprirú. 

Deus Guarde a Vm. Paço~ rm ~7 tlc Junho de 1833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de Castro. 

N. 3~2.- MARINHA.- EM 27 DE JUNHO DE 1833. 

Determina, que não podem continuar a ser feitos por esta Re
partição os supprimentos e despezas, que até aqui se faziam 
por conta dos outros Ministerios. 

Mande Vm. extrahir dos livros competentes e 
remetta a esta Secretaria de Estado as contas do que 
devem á Repartição da Marinha as da Fazenda, c Justiça 
e consta do seu officio de 20 do corrente, a fim de 
lhes serem enviadas, e exigir-se o pagamento dQ sua 
importancia; prevenindo desde jã a vm., em res-
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p::>sta ao dito ollieio, de que em Aviso tlesta data 
.se declara ás HH.mcionadaliduas Hcpartic;ões da Fazcuda .. 
e Justiça que, á vista das razões por Vm. ponderadas, 
11ão podem de ora em diante continuar a ser feitos 
pela Marinha os supprimeutos, e despezas, que até 
aqui se fa7riam por conta dos outros l\linisterios. 

Deus Guardo a Vm. Paço. em 'Z-7 de Junho de l8J3.
Jowjttim José Hodrigncs Torres.- Sr. Jo~tquim de Guuvêa. 

~. ;J{~:;.L- jL\lU~lL\.- E.u ':27 DE JL'NIIO DE !t):J:J. 

Determina fJUe sem onlcni expressa desta Seen:laria, nào de~ 

verü. pagar-SI) quantia alguma por cuuta tlc Llivitlas dos annos 
11nanceiros passados. 

Fique Vm. na intcllig·cnci3, para assim o cumprir, 
de que d'ora l'lll diante não deverá mandar pagar 
quantia alguma por conta de divi1hs dos annos Hnan
cciros passado.', sem ordem expressa desta Secretaria 
de Estado. 

Deus Guarde a Vm. Paço, em 27 de Junho de 1833.
Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Jo:HJUim de Gouvêa. 

N. 3~~.-l\IARINHA. -CoNsULTA no CoN~ELHO Su
PREMO l\llLITAR DE 28 DE JUNHO DE 1833. 

Indefere a pretenção de Joaquim Pereira Vianna de Lima e outros, 
2. os Tenentes da Armada, de serem mais antigos que os 2. os Te
nentes de Commissão que foram promovidos na mesma data. 

Senhor.- Mandou Vossa Magestade imperial, pol' 
Portaria ela Secretaria de Estado dos Negocias da Ma
rinha de ~~ de Maio deste annt>, que o Conselho Su
premo Militar consulte com etreito, o que parecer, 
sobre o requerimento junto dos 2. 05 Tenentes da Armada 
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N;trion:1l c lm{wrial, Jo:1quim Pl'reir:l \i:1n11:1 dr Lim:-~, 
P outros, em que pPdem ser mais antigos, qtw os 2.os Te
nentes de Cornmissão, que foram promovitlos na mcsm:1 
data, faltando-lhes clausulas a preencher, e que depois 
cumpriram, qu:mdo os supplicantcs a=' tinham satis
feito, na occasião, em que foram promovidos áquelle 
posto.- A Resolução de 3 de Fevereiro de 182!J deter
mina, que se considerem mais antigos os 2. os Tenentes 
de Commissão, sendo nomeados por Portaria da Secre
taria de Estatlo lo' Ncgocios da .Marinha.- Pat·ece ao 
Conselho, que á vista daquclln Imperial Determinação, 
não têm os supplicantes direito á antig-uidade~ que 
reclamam , quando os 2. fls Tenentes de Commissão ~c 
acharem em taes circumstnncias. 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1833.- Moreira.
Alrneida.- Brito.- Foi voto o Conselheiro de Guerr:-~ 
Francisco l\fada Tclles.-c os Vogaes, Antonio :Manoel 
da Silveira Sampaio e Rodrigo Antonio de Lamare. 

A Regencia em Nome do Imperador.- Como p:1recc. 

Paco, 28 do Junho do 1833. 

FRANCISCO DE Lll\L\ E Sli.VA. 

Josi·: DA CosTA CARVALHO. 

loA:o llRAl'Lto Mmnz . 

.Joaquim .Jose Rodrigur·.~ Totff'8. 

N. 3~;).- IMPEHIO.-El\r28 DE JUNHO DE 1833. 

Declara á Camara Munipal da Cidade de Cabo Frio que não pôde 
ser demolido o Pelourinho existente na mesma cidade, sem de
liberação do Poder Legislativo. 

Sendo presente :í Hegencia o oficio da Camara Mu
nicipal da Cidade de Cabo Frio na data de 7 de Maio pro
ximo passado, acompanhando a proposta de um dos 
seus membros p::1ra se demolir o Pelourinho da dita 
cicbdr, por s0r a f.'\11:1 romr.rvr~ção rontrr~ria ao :1rtu:1! 

\<:. \ s·-\ 
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!'y:o~trma dr Grwl'rno adoptado ncs te lmpcrio, e sú propri:1 
dos costumes harbaros~ hoje inteiramente alwlidos: 
l\Ianda a ruesrna Bcgenda~ cru Nom:~ do Imperador pela 
~ccrelo.ria de Estado dos Ncgocios do Imperio~ de~ Iara r 
a rcfel'Jda Camara, que deve conservar o di lo Pelou
rinho, emquanto por alguma deliberação do Poder Lc
g_islativo se nâ~ mandare~ destruir· todos os qne cxis~ 
trrem no Imperro: cumpnndo que abandone a ith'>a de 
terror, c ue cscandalo, que pretendeu incutir· á men
cionada proposta a respeito desse monumento, que já 
desde mui remotas épocas não tem outro destino m:-~is, 
do que inuicar ser a povoação, em que está collocado, 
revestida do caraetcr de CiJMde ou Vi lia, cabeca de um 
'fermo, séde principal das :mtori(lades judiciae"s, encar
regadas de administrar nelle ju..;tiça. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 28 de Junho de :1833.
Anreliano de Souza e Olü;eira Coutinho. 

N. 3~H.- IMPERIO.-E.\1 o 1. o DE JULHO DE i833. 

S~bre :1 proposta do Conselho Prrsitlrnrial 1le Scrgipr ácerra da 
crea~ão de noYas caJciras Jc primriras letras c melltoJ'allwnlo 
das existentes. 

A Reg-encia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o -oflicio de 1 do mez pas~aclo, do Vicc~Presidcntc 
aa Província de Sergipe, acomp:mhando a proposta do 
Conselho presidencial sobre a creação (13 novas ca(leiras 
fie primeiras letras, c mr lhoramcnto das existentes: 
:l\landa pela Secretaria ~:le Estado dos Ncgocios do lm
perio, participar ao dito Vice Presidente que, sendo taes 
propostas da competencia do Conselho gera 1 da Pro
víncia, cumpre que na sua abertura o instruísse da ne
cessidade de tal medida; porque aliás tomada ella pelo 
Conselho da presidencia, e á vista dos fundamentos expe
didos no respectivo preambulo, póde originar a riva
lidade e desharmonia entre os membros dos dons Con
selhos, o que convem evitar: mas que todavia a men
cionada proposta vai ser levada ao conhecimento da as
scmbléa geral legisla ti ya par a ser tomada na conside
ração, que merecer. 

Palacio do Rio de Janeiro, em o l. o de Julho de 
1833.-- A-nreliano de Souza e Oli1,eira Coutinho. 
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N. ~H7.-JUSTIÇA.-E~l o L DE JULHO DE 1833. 

Na excepção do art. 2'3 do Codigo do Processo Criminal acham-sé 
inclu.idos os Juizes .Municipaes e de Paz. 

A Regencia, em Nome do Imperarlor o Senhor D. 
Pedro 11, a quem foi presente o officio da Ctmara .Mn
nicipa I da vi lia do .Maeahé, da ta do de 29 de 1\Iaio pHssadn 
dando conta que na apuração a quo procedeu para Juizí:s 
de facto fizera incluir o.;; Juizes Mnnicipal e de Paz, 
Manda pela Secretaria ele Estado dos Negocias ela Justi\:a 
declarar à sobredita Camara, que achandn-se estes 
Juizes incluídos na excepção do art. 23 do Codigo do 
Processo Criminal não devem ser alistados para Jurados 
durante o tempo de sua magistratura. 

Palacio do Hio de Janeiro, em o L o de Julho de 181:1_
Auteliano de Sonza e Oliveira Coutinho. 

N. :ns.- JUSTiçA.- El\t '!o E JuLuo nE ts3;L 

Manda inscrever na lista do serviço activo dons Guardas Nacio~ 
naes que haviam sido eliminados pelo Conselho de Qualiflca~ftü. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro Il, á vista do que Vm. expôz no seu Dflkio d(~ 
26 de Maio passado, relativamente á illégalidade <:om 
que aos Guardas Nadonacs da companhia do sc~a ~om
mando Felismino Pereil'a e João Fabricio Martins 
haviam sido riscados do serviço activo pelo Conselho 
de Qualificação, depois de terem sido presos, e1n con
sequencia tbs reiteradas faltas que faziam, Manda dr
clarar aVm. que, em vista dos arts. 3. 0

, lt,.ocn.o do 
Decreto de 25 de Outubro do anno passado, não podiam 
taes guardas ser riscados daquelle serviço, por não ser 
crível que tenham menos de cem mil réis de renda, e 
que tendo-se nesta da ta ordenado ao Juiz de Paz do 
l. o districto dessa Freguezia que os faça in se rever na 
lista do serviço activo, submettcndo depois a decisão 
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final ao Jury de revista_, Jogo que installado seja, Vm. 
os deverá igualmente considerar como taes. 

Deus Guarde a Vm. - Pa]acio do Rio de Janeiro, em 
2 de Julho de 1.833. -Aureliano de Souza e Olú~eiJ~a 
Coutinho.- Sr. Commandante da Guarda Nacional de 
Infantaria da Villa de Itaguahy. 

N. 3~9. -JUSTIÇA. - El\1 2 DE JULHO DE 1833. 

Declara: o Juiz a quem compete a administração do Hospital dos 
Lazaros. 

A' vista do que os administradores do Hospital dos 
Lazaros desta Cidade representaram sobre o Juiz a quem 
actualmente competiria a administracão do dito Hos
pital~ visto achar-se a jurisdicção das Capellas reunida 
aoJuizdeDireito do Cível da La vara~ e a inspecção 
sobre os Hospitaes e de casas de caridade ao Juiz de 
Direito Criminal : Manda a Regencia, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro II, pela Secretaria de Es 
ta do dos Negocias da Justiça declarar aos sobreditos ad
mi_nistrad?re_s, que a administração pertence ao referido 
JUiz de D1re1to do Cível, a quem se tem encarregado o 
expedie~te da Provedoria das Capellas, sel!l que com
t~~o det:re de t~r lugar a respeito do Hosp_1 ta~ o exer
ctclO ~a _mspecçao encarregada ao Juiz de Dtrelto Chefe 
da Pohcta nos termos babeis. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Julho de 1833. 
- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho • • 

N. ano.-JUSTIÇA.-El\1 2 DE JULHo nE l833. 

Approva a divisão da"companhia de Guardas Nacionaes da Cura to 
de Santa Rita da villa de Campos. 

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, attendendo ao que a Camara Mu
nicipal da villa de S. Salvador dos Campos representou 
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em seu officio de 12 do passado, sobre a utilidade de se 
dividir em duas companhias de Guardas Nacionaes do 
CuratodeSanta Rita a que fórma aõ.a do batalhão da fre
guezia de S. Salvador, não só pelo crescido numero de 
pracas que tem como por ser mais commodo aos povos; 
Ih por bem approvar esta. di visão e !fianda pela Scc~e
taria de E-;tado dos Negoc10s da Justtça que a refertda 
C1m1ra dê para isso as orJ.ens necessarias na fórma 
da Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Julho de 1833.
Aureliano de Souza, e Oliveira Cotttinho. 

N. 351.- IMPERIO.- EM 2 DE JULHO DF. 1833. 

Declara que a multa, imposta pelo art. 28 da Lei do L o de Outubro 
de 1828, é applicavel aos eleitos para o cargo de Vereador e de 
Supplente que deixam de tomar assento sem causa justificavcl, 
quér depois de tomarem posse, quér antes. 

Sendo presente á Regencia o officio de i8 do mez pas
sado da Camara .Municipal da cidarle de C:tbo Frio, em 
que participa que, tendo convocado alguns cidadãos 
para tomarem assento na mesma Camara, ou como Sup
plentes, ou para entrarem em e1Tectivirlade, não só não 
têm elles comparecido, mas tambem nem sequer re
mettem legal participação de o não poderem fazer; o 
pede esclarecimentos sobre a duvida em que se acha, 
de em taes circumstancias poder ter lugar o disposto 
no art. 28 da Lei do L o de Outubro de 1.828, ou se só 
os púde considerar incursos na multa, depois de terem 
prestado j uramcnto: Manda a mesma Regencia, em Nome 
do Imperador, pela Secretaria ele Estado dos Negocias do 
Imperio declarar á referida Camara, que deve compeltir 
aquelles cidadãos por meio de multas na fórma do ci
tado art. 28, sem emb1rgo de não haverem prestado j u
ramento, uma vez que esteja cumprida a disposição do 
art. 16, e o eleito não tenha reclamado em tempo, e se 
lhe não haja dado escusa na fórma do art. 20 da men
cionada Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Julho de 183:-:.-
Anrel-iano de Sou~a e Oliveira Coutinho. 
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N. 3;)2.-FAZENDA.-El\1 2 DE JULHO DE 183~J. 

Declara que e3tando confirrr.at10 o regulamento do celleiro 
publico da Bahia, deve-se continuar ahi na cobrança da 
contribuição, cujas sobras. se applicam aos Lazaros. 

C:mdido José de Araujo Vianna, Presidrn te do Tri
hunal do Thesonro Publico Nacional~ deliberou em 
sessão do mesmo TribunaL em vista do oíTicio do Prc
si.l1entc da Pro.vincia da Bahia~ de 20 de Maio sob n. 0 23, 
que acompanhou a informação do Inspector da Thesou4 

raria, relativamente ao estabelecimento do celleiro 
publico c contribuição em hcncl1cio dos Lazaros, como 
se exigiu em ordem expedida em 29 de Janeiro passado, 
a fim de se deliberar sobre a execução do decreto de 2;; 
de Agosto do anno passado, e conforme a resposta fiscal 
e voto do Tribunal, que estando o regulamento do so
lm;dito cel!eiro devidamente confirmado~ cumpre que 

/ se continue a cobrança da contribuição~ cujas sobras se~ 
applicam aos Lazaros, ua mesma maneira que actual
mente se pratica. O que participa ao S(}bredíto Presi
dente para sua intelligencia c execução. 

Tllcsouro Publico Nacional, em 2 de Julho de 1833.
Candido José de Araujo Vianna. 

N. 3~:3.-FAZENDA.-EM 2 DE JULHO DE 1833. 

Determina que a escriptura\ão das Thesourarias continue a ser· 
feita como até agora, podendo a dos livros-mestres e diarios, 
encarregar-se á quaesquer Escripturarios, sob a direcção e res~ 
ponsabilidade do Oíllcial·maior da Contadoria. 

Cand ido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri ... 
hunal do Thesouro Publico Nacional~ deliberou, em vista 
da represent<~ção do Inspector da The:wuraria desta 
Provinci<~ de 28 de Junho proximo passado, que a escrip ... 
turação da mesma The~ouraria continue como até 
agora nos termos da Portaria de 9 de Agosto de :1832 
com a alteração determinada nos arts. 80 e 8v da Lei de. 
24, de Outubro do mesmo anno; podendo a dos livros
mestres e diarios encarregar-se a quacsquer escriptu ... 
rarios da Contadoria sob a direcção, e responsabilidade 
~10 omcial-maior, visto estar demonstrado não lhe ser 



HO GOVERNO. 2Hi 

possi vel~ por si só. vencer o cxcessi vo trabalho da cs
eripturação daquelles livros. O que participa ao sobre 4 

dito Inspector para sua intelligencia e execução. 
Thesouro Pnblir,o Nacional, em 2 ele Julho ele 1833.

Candido José de Araujo Vianna. 

N. 331.-GUERRA.-EM 3 DE JULHO DE 1833. 

D:c'araque não devem ser empregados nos trabalhos da Fabrica de 
Polvora os escravos dos respectivos empregados. 

Fique Vm. na intelligcncia que é em toda a extensão 
prohibido occupart~m-sc em quaesquer traballws da 
FalJrica~ escravos dos em pregados delta : renovando·sc 
por esta occasião a recommcndação de não se admit ti r 
servente algum de fóra. 

Deus Guarde n Vm.-Paço, em 3 de Julho de 1833.
.Antero José Jlerreira de Brito.- Sr. João Viccn te Gomes. 

N. 335.-JUSTIÇA.-E~I 4 DI! JULHO DE 1833. 

Aos Chefes dos corpos da Guarda Nacional compete deferir ju
ramento e fazer reconhecer os Officiaes respectivos. 

A' vista do que Vm. expõe em seu officio do Lo do 
corrente respeito á duvida em que está o Commandante 
interinodo 2. 0 batalhão da Gnar-daN1cionaldaCôrte 
sobre quem deva deferir o juramento exigido no art. 
58 da Lei de i8 de Agosto de 1832 aos Omciacs nova
mente eleitos; cumpre-me responder a Vrn. que é ao 
Chefe do corpo a quem compete deferir esse juramento, 
e fazer reconhecer taes Ofiiciaes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em <1 de Julho de 1833.
A~treliano de Sou.za e Otivdra Coutinho.-Sr. Comman
dante Superior da Guarda Nacional. 
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N. 3~ü.-JUSTIÇA.- E\I ~DE JULHO DE 1833. 

Ao Juiz de Orphãos compete proceder e v officio ás diligencias no
cessarias para acautelar os bens dos orphãos. 

Accusando o recebimento do offlcío de Vm. datado de 
28 do mez antecedente servindo de informação ao re
querimento, em que Luiz de Santa Anna Gomes pediu 
providencias a bem da menor Landuína, filha do finado 
Francisco José Marques, tenho a dizer-lhe, que, com
petindo a Vm. tomar ex of!icio conhecimento, e infor
mar-se se os bens desta OL'phã ou de qnalquer outra, 
estão com effeito extraviados, ou usurpados, para pro
ver como lhe incumbe a Ord., Li v. i. o Ti t. 88, especial
mente no ~ 22, não sendo necessario, que a parte que 
denuncia e o informa de taes extravios instrua a de
nuncia com documentos, que a próvem, por·que, como 
tenl10 referido, á Vm. compete proceder e.v officio ás 
informações necessarias para acautelar o prejuízo dos 
orphãos, torno a enviar-lhe para esse fim o reque
rimento do sobretlito Luiz ele Santa Anna Gomes com os 
documentos que o acompanharam, para que, informanw 
do-se do que houver ácerca de taes orphãos, proceda, 
como lhe incumbe a lei. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 4 de Julho de 1833-
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de Or
phãos desta cidade. 

N. 357 .. -JUSTIÇA..-El\1 ti DE JULHO DE !833. 

Autoriza a Camara Municipal da villa do Rio Grande do Sul a 
chamar os supplentes dos Juizes de Paz para com elles formar 
a respectiva Junta. 

A Regencia, a quem foi presente o officio da C1mara 
1\funicipal da villa do Rio Grande do Sul, datado de 2 
de .l\faio passado, expondo que tendo sido mui escru
pulosa na divisão dos Districtos de Paz do seu muni
cípio, não creára mais que quatro, e que não podendo 
por isso ler cffeito as Juntas de Paz estabelecidas no art. 
213 do Cocligo do Processo,sol ici tava sobre este objecto as 
providencias convenientes; Manda, em Nome do Irnpc-
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rador o Senhor D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado 
dos Negocias da Jt:;stiça declarar á 1'0br·edita Camara 
que deverá chamar os supplentes dos Juizes de Paz para 
com elles formar a Junta de Paz, assim como o é per
mi t tiuo para o caso do art. 218 elo referido Codigo. 

Pa!acio do Hio de Janeiro, em õ de Julho de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 3;)8.- FAZENDA.- EM õ Dlt JULHO DE !833. 

Manda proceder a nova avaliação dos officios de justiça em 
todas as Provincias de beira-mar, em que teve lugar o 
augrnento de salarios, por se ter mandado observar n el a 
o regimento da Provincia de .Minas e das demais do interior. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidente da Província do Maranhão de H. de Abril sob 
n.o :13, em que, participando haver expedido as conve
nientes ordens aos Juizes Territoriaes para em confor
midade do Decreto de 26 de Janeiro do anno passado 
procederem á avaliação de todos os officios de justiça e 
fazenda dos districtos de suas jurisdicções, como fôra re
commendado em Circular do L o de Dezembro ultimo, 
pede esclarecimentos sobre proceder á nova avaliação 
nos officios de justiça, já avaliados, em consequencia do 
dito Decreto, visto ter-se mandado executar o Alvará de 
40 de Outubro de i75~, que serve de regimento ás 
Províncias centr:tes, tendo-se procedido com attcnção 
ao outro Alvará da mesma data, que servia para as de 
beira-mar; e conforme a resposta fiscal e voto do Tri
bunal, que cumpre com effei to proceder á nova avaliação 
dos officios de justiça~ declarando ou aclditando a que 
já estiver feita com attenção ao augmento dos salarios 
em todas as Províncias de beira-mar, em que teve lugar 
o augmento em consequencia de se mandar nellas o~
servar o regimento da Província de Minas, e das mais 
do interior. O que participa ao sobredito Presidente 
para sua in telligencia e execução. 

Thesonro Publico~Nacional, em õ de Julho de 1833.
Candido José de Araujo Vianna . 

... -



218 DECISÕEg 

N. 3~!).- JUSTIÇA.. -EM G DE JULHO DE !833. 

Os empregados addidos á Secretaria de Policia não percebem 
emolumentos. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigiu hoje, 
tenho a dizer-lhe que, estando os empregados 1la ex
tineta Contadoria da Policia sómcnte addidos á Secre
taria, é claro que não devem percrber emolumentos, 
porque estes só competem aos Officiaes eiTectivos; e 
quanto à pretenção, que têm os Praticantes da referida 
Secretaria (cujo requcrimen to Vm. menciona naquelle 
officio, c não subiu) de receberem uma parte de taes 
emolumentos, a Regtmcía, em Nome elo Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, Ordena, que Vm. defira como en
tender de justiça. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 6 de Julho de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. - Sr. Juiz 
de Direi to Chefe de Polícia da Cór te. 

N. 360.- JUSTIÇA. - E~I 8 DE JULHO DE 1833. 

Encarrega o Juiz de Orphãos da Côrte da nomeação interina de 
um novo Thesoureiro para o cofre respectivo. 

Em resposta ao offi.cio de Vm. datado de 6 do cor
rente, em que, depois de accusar a recepção do Aviso, 
que se lhe expediu para nomear um novo Thesoureiro 
para o cofre dos orphãos, e conceder a escusa que re· 
querêra o actual, pondera que, não havendo lei, que o 
autorize, para semelhante nomeação, receia exorbitar 
de suas a t tribuições; se me offerece dizer-lhe que por 
isso mesmo que a legislação actual nenhuma provi
dencia dá a esse respeito, é que o Governo tomou a de
liberação de incumbir-lhe a nomeação referida, a qual 
deve ser interina até que a As~embléa Geral, a cujo co
nhecimento se leva este objecto, dê as providencias le
gislativas necessarias. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 8 de Julho dct 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz 
de Orphãos desta cidade . 

..... 

• 
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N. 361.- FAZE~DA .-EM 8 DE JUJ4HO DE 1833. 

Declara que as viuvas e filhas uos militares quase casam, e os 
filhos pa~sando (le J.8 annos ue idade, deixam de ser as pessoas 
contempladas na lei para soccorro do meio soldo, devendo por 
isso cessar o seu abono. 

C mdido .Jo;;é de Araujo Vianna, Presidente do Tri-
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão tlo me::; mo Tribunal, ~m vista do otncio da ex
tind:~ .Junta de Fazenda da Província do Maranhão de 
10 de Abril sob n. o 8~ em qlte pedia decbraçüo se as viu
vas, t111tas solteiras~ li lhos menores de 18 annos, e na falta 
destes as viuvas mãis de Ofliciaes militares, a quem em 
virtude da C:Hta de Lei de() de Novembro de 1827, de
cl:lrada pelo:- Decretos de 6 de Junho e 22 de Novembro 
de 1831, se ~oncede o mei0 soldo, devem continuar a 
percebei-o, quando casem as viuvas c filhas, e pas
sem de i8 annos os filhos, c conforme a J'esposta Hscal 

.e voto do Tribunal,-1ue, casando as sobreditas viuvas e 
filha:;, c p:1ssando os ti lhos de 18 annos, deixam de ser as 
pessoas que a lei contemplou para o soccorro do meio 
soldo~ e por conscqucncia deixam de ter o direito á pet
cepção delle. O que participa ao Presidente da referida 
Província p:1ra :;na intetligencia e execução. 

The~ouro Puhl i co Nacional, em 8 de Julho de t.833. -
CanAido José de A1·aujo Vianna. 

N. 3()~. - GUERH :\.. - R~t 8 J)F. JULHO DE 1833. 

Dt>tt'rmina que os operarios da Fabrica da Polvora sejam abo
llados de seus vencimentos ttuando enfermarem. 

Sobre o requerimento dos operarias das otncinas dessa 
1;-Jbrica da Polvora~ em que pedem ser abonados dos seus 
vencimentos no tempo de molcstia para não perecerem 
de miscria: Determina a Regencia~ em Nom.e do Impe
rador o Senhor D. Pedro Il, que os supplicantes sejam 
etrectivamente abonados, como requerem, uma vez que 
a enfermidade seja comprovada. O que participo a Vm. 
para sua intel\igencia e execução, e em resposta á sua 
informação de~ do corrente mez. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em8 de Julho d·e 1833.
Antera José Ferreira de Brito.- Sr.João Vicente Gomes • . ... ._...... 

PEClSOES llR 1833, 3:1 
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N. 363.-GUERiA.-EM 9 DE JULHO DE 1833. 

Sobre aquartelamento; para a guarnição da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

. lllm. e Exm. Sr.-Querendo a Rcgcncia~ em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11, providencíar a que 
os corpos da guarnição dessa Provincia, não conti
nuem a soffrer a necessidaue de bons aquartclamen tos: 
Manda autorizar a V. Ex.. para fazer proceder á edi
ficação, nos lugares das re.spectivas paradas, dos nc
ccssarios quarleis, espaçosos e com todas as accom
modações, mesmo para os Officiacs, pondo V. Ex.. o 
maior escrupulo n3 escolha de bons materiaes, para 
serem duradouros e sol idos. Para estas obras póde 
V. Ex.., da quantia designada para as despezas do cor
rente anno financeiro, applicar a que julgar conve
niente, não só para dar principio, como adiantar, ou 
concluir as que estão entre mãos, entretanto que as 
outras se irão concluindo nos seguintes annos finan
ceiros. A Regcncia e~ pera elo zelo, e 1Joas medidas 
por V. Ex.. empregadas poder-se levar a effeito este 
objecto de tanta importancia: Hecommendando-lhe 
novamente a solidez de tacs obras, a fim de não a~on
teccr o que diariamente se observa nos ed.ificios na
eionaes, que antes de concluidos já estão arruinados 
e podl'es pela má qualidade d<;s materiaes empregados. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Janeiro, 
em 9 de Julho de !833.- Antero José Ferreira de Brito. 
-Sr·. Pr·esidentc da Província de S. Peuro do Sul. 

N. 36L- GUERRA.- EM 9 DE JULHO DE 1833. 

Sobre o direito de r.omear Conselhos de Guerra e pagamento 
de so!dos atrazados. 

Jllm. e Exm. Sr.- Sendo presentes á Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, os oficios de 
V. Ex.. n. os 26 e 33, versando o L o sobre se V. Ex. 
poderá ordPnar ao Commandante das Armas que metta 
em Conselho de Guerra Officiaes militares, que hajam 
delinquido por falta de disciplina, ou outros crimes; 
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e se negando-se a isso o referido Commandanle será 
licito a V. Ex. nomear o tal conselho: e o 2. o contendo 
dous quesitos sobre pagamentos de soldos atrazados: 
:Manda a mesma Hcgencia responde1· a V. Ex., quanto 
ao ·J. o ollicio, que não lhe é pcnnittido ordenar ao 
Commandante que faça responder a Conselho de Guerra 
aos ditos omciacs, nem~ quantlo ellc duvide, póuc v. 
Ex. nomear o Conselho: n~staiHlo-lhc sómente o di
rei to e dever de participai' :10 Governo a infr·acção 
d:t lei, com todas as dechraçõe3, para se providen
ciar opportunament1'. Quanto ao o!Jjecto do 2. o offi
cio, ta nbem determina a rc."peilo do 1. o quesito: Que 
trndo si elo essa Prcsidenci;I a utorizarla por Aviso de 
:1.8 de Outubro de Jt)31 á conhecer dos O!lieiae.'>, que 
deviam ser eonfirmados., dando-lhes logo cx<!reicio, e 
vencimentos. V. Ex. lhes faeá abonar os soldos desde 
o dia, c1n qué tmLraram em excreicio, ou cni que este foi 
pub! ica:Jo: mas OS ÜHJ.ciae:-:; fJUe se ap1·esentaram, de 
que tra La o 2. o tJUe~i to, ou cllc:s anda:-;scm ausentes 
por causa de rommoçõt~s política~, ou tt'nham sido jul
g-ados pu!' eommissões militares, só devem reeebcl' 
desde a époea da sua a pt·esuntaç~lo : bem entendido 
que os pagamentos de taes soldo;q, a que chamam atra
zados, ü3t;í ainda pendente de uma medida legislativa, 
não se tendo votado até agora quantia alguma para 
elle.~. O que tudo partidpo a V. Ex. para sua intelli
gencia, e governo. 

Deus Guarde a V. E-.. -PalaGio do Rio de .Janair·o, 
em 9 de Julho de t8:33.- Antero José Ferreira de Brito. 
-Sr. Presidente da Pro v incia de Pernambuco. 

:.'{. 3{)5.--- FAlENDA.- E.u O DE JULHO DE 1833. 

S·)IH't'. a turpt~ pra!it·a rpw lt'lll sPgUitlo alguns indivíduos, e~p"_ 
cial:ncnte tla Ha llia, de introrluzir potlras c por1:ão de caroços 
nas s1cas de algodão. 

C·mdido José de Araujo Yianna, Presidente do Tribunal 
do Tllcsonro Pnblico Nacional, deliberou em sessão do 
nwsmo Tribunal remctter ú Junta do Comml'rcio, Agri
cultul'a, Fabricas e Navegação do Impl'rio o Aviso 
cxp~~diuo pela S:~cr rt.aria !le Estado dos Nego~ios E-s
trangeiros de ~ tlo corrente com as copias do oficio 

.. ; 
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!lo 1\linislro Plenipotenciario em Paris e documentos 
J ~ntos sobre a torpe pl'a tica, que têm seguido alguns inui
Vlduos, especialmente da BJltia, de intro~luzirem pedr:-~s 
e porção de caroços nas sacas de ahrodão, a tim de 
consultar sobre o meio mais conveniente de evitar 
tão fraudulen.ta pratica. O que participa á mesma Junta 
para que assim o execute. 

Thesouro Publico Nacional, em 9 de Julho de 1833.
Candido Jo[é de Araujo "Vianna. 

-···-
N. 3C6.- MARI~HA .- E:u 9 DE JULHo DE 1833. 

Declara 'lllP, desde ttuc escravas foram rCHlOYidas do Arsrnal 
tla .Marinha para u Jardim Botanico, não deviam mais serem 
~~bonadas por esta rcparti~ão. 

Em solução ao que V m. represcn lá r a em sru officio 
de h ontem sobre as escrava:S, que em virtullc Llo § 8. o do 
titulo 1.0 da Lei de 2~ de Outubro de i832, cumpria 
serem removidas do Arsenal da ~brinha para o Jardim 
BJtanico; tenho de significar-lhe que, desde que taes 
escravas passaram p:1ra o dito Jardim, deviam deixar de 
ser abonadas pela repartição da ~brinha. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em U de Julho de 1833.
Joaquim José Rodrignes Torres.- St·. Jo:HfUim de Guu vê a. 

N. 367.- JUSTIÇA.- Eu 10 DE JULHO DE 18:33. 

Dá esclarecimentos a resp:3ito da intelligencia do Decreto de 8 de 
Novembro de !831. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conheci meu to da 
Regencia o otlicio de 22 de :Maio passado~ em que V. Ex., 
expondo a tlivergencia de opiniões de alguns mclllbros 
do Conselho Administra ti v o sobre a verdadeira in.lclli
gencia do Decreto de 8 de Novembro de 18:H~ pede a tal 
respeito esdarecimen to~, 1\bnda a mesma Regenci<l, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro ll, tll'clarar ú 
V. Ex. q uc, sendo o tim daq uclle Decreto obviar os in
convcnicutcs tfUC resultavam de estar uma fn·guezia 
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pertencente a um munici pio, encra vafl:l no d istri~to .uc 
outro differenlc, como acontecia em algumas Provwc1as 
c concorria para a gr,,mdo confusão na ·administra~ào 
da Justiça de Paz c tias autoriuades nomeadas pelas Ca
maras, ncllltuma razão ba para duvidar-se da sua ver
dadeira intelligeih~ia c quo uma Ycz cumprido o mesmo 
Decreto, elevem as Guardas Naci(macs ser orgau1zad0s 
}:01' freguezias, SC!.:wndo a nova tlemal'C1t:ão, para O fjUO 
cumpre que V. Ex. dt; as mais posit iYas ordens a tim 
de que ellas possam hre\e prf'slar a11UL'llcs servit:os 
que as circunBlancias actuaes e-xigem. 

lkns Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Jltll'iro, em 
H) de Julho de t~;J3.- Aurdimw de Sollza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Presidente da Província do Ccad . 

. ···-
N. 368.- JCSTIÇ.\.-- E)l lO DE JULIIO DE 18:\3. 

OrlleiJa fjUC os ca laYercs não Sl'jal!t tladils ü. St'[lllltura se111 
<lprcscntar;ão de altc~l_:ulo du FacullaliYo. 

Illm. e Exm. Sr.- Constando que na freguczia de 
Pilar, perlencciJtc ao município desta capital, so 
costumam sepultar os cadaveres, sem se apresentar a 
certidão iudispcnsa,·el do FacultatiYo, na conformidade 
do que se acha cstabelecitlo nas Posturas da re;;pcct iva 
Cuuara l\funicipal: e não ucvc•ndo tolerar-se SClllCIIIalllO 

abuso em um lugar, oncle existem pcsso,~s da arte, e 
onde com o pretexto das fehrcs, que ai li l(Jm grassado, 
s.3 podem com mel ter assassínios impu nrmcntc, tan lo mais 
avultados, quanto a freg·uezia abunda em escravidão: a 
Hegencia~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, 
Ha por bem ordenar, que V. Illma. faça chegar ao co
ultecimeuto dos Parocbos daquelle tlistricto, para que 
wio allcguem j:'tlnais iguur:mcia, o que a semellJaule 
respeito está providenciado por Postura .Municival.. e 
quo consta dâ copia inclusa, a fim de que clles nfiu 
continuem mais no costume de sepultar os cau;nerc:-:, 
sem a aprescnla(·üo do al.lestatlo do Facultativo, incor
rendo por semclhan te infracção na pena com minada na 
referida Postura. 

Deu:·; Guarde a Y. lllma.- Faço, eu1 lO dcJul!to de 
tõ;j;J.- Aureliano de SJII;_ a c UNvcira Co1tl ín!to. -- Sr. 
Franei~co Corrêa Vitligal. 

····-
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N. 369.-J[STIÇA.- E)l li DE JULHO gE 1833. 

I1rovidcncia sobre o abuso de não quererem os Guardas ~adonaes 
da Villa da Parahyba eleger outros Officiacs em lugar dos que 
passaram a Juizes de Paz c Jnspcctores de Quartcinlo. 

A Regencia, a quem foi presente o oficio de Vm. de 
26 de Junho passaJo, dando conta de quo, tendo proce
tlido á eleição de um Capilão para a companhia de ca
vallaria da Guarda Nacional dessa Villa, em con::;equencia 
de h.ncr \'m. entrado 110 exercício de J u íz de Paz e 
ficar vago aquelle posto para que havia siuo eleito, os 
fiuardas Nacionaes recusal'am entregar as cedulas para 
a nova clcit:ão com o fundamento de não quererem 
outro C~1pitüo, o de estarem Hrmcs na sna lJrimeira 
eleição, oppo:'içJo que lambem cncontrára na 11omeaçJo 
de dous C·1bos e o Funiel por terem passado a lnspcc
torcs de quarteirão os antccedeutes: Mawla~ em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, rcsponcler-lht~, <1ue 
em t:ws circunBtancias a Vm. compete cumprir c fner 
cumprit' a lei a tal respeito, para o que na qualidade de 
Juiz tem todos os meios, fncnuo responsabi I isat· [tquelles 
Guardas que por ventura se oppuzerem ainda ao cum
primento ela mesnu lei. 

Deus Guarde a Vm.-Palaeio do Rio de Janeiro, em ll 
tle .Julho de 18;J3.- Aureliano de Souza e 0/il)cira Cou
tinho.- t>r. Juiz de Paz da Vil la da Parahyba. 

N. 370.-JUSTIÇA.-E1I 11 DE JCLHO n:~ 18'33. 

Permitte f[UC o Bhpo tlc Pcmamhuco estabeleça resitl,'ncia onde 
eom mais faeililladc p~)s::;am os seus diocesanos ohtcr os rc
t":lT'S''" de flUi' necessitarem. 

lllm. c Hcvm. Sr. -Levei ao conhecimento da He
gcnci:l~ em Nome do Imperador, o otlicio de V. Ex. 
da !a do de 3 do corrente, em que solicita approvação 
da in tnnt:i\'n em que está de ir lixar a sua rc.~idencia 
na Casa Episcopa 1 da Solecbde; e a me1'l1la Regenci:l, 
iHteirada d~ todas a5 circnmstancias que Y. Ex. expüz, 
t' (run_ concorrem para prdel'Ír aquella habitação á de 
Olinfla, aondP, além df) V. Ex. não poder oblcr as in· 
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fc.rmt~côcs que lhe são indi:;:pensavcis para exercer sobre 
o seu· rebanho a necessa ria vigilancia, cncoRtraria 
mui tos outros inconvenientes mesmo para a eelebração 
tias Festividades Ecclesiasticas pela falta que actuai· 
mente tem a Cathedral tlc .Ministros c nuis objeclos 
inJispcnsaveis para a celebração das mcsm:.~s Festivi~ 
dades, me ordena commanique a V. Ex. que póde t'S· 
tabclecct· a sua rcsidcneia [!Onde vir que os seus dio-
cesanos potlerão r.om m:~is facilidade c commcdo, obter 
os recursos de que necrssi ta rem. Por e~ ta occ,1sião voa 
tamb:3m par·ticipar a Y. EL que pela Hepartíç5o dos 
Negocio~ Estrangeiros se t.rm já ex pcd ido ordem ao 
no~so EncaJTrg-ailo de Ncgoeios rm Roma, para soli
ri ta r da San La Sé a concessão das dispensas de que 
V. Ex. fez menção no seu oflido taw1Jem de 3 do 
(;Orrentc. 

Deus Guarde a V. Et.-Paço, em H de Julho de 183:}. 
-Aurelimw de Sottza e VlilJeira Catttinln. -Sr. Bispo do 
Pernambuco. 

N. 371.- JUSTIÇA.- E li ll DE JULHO DE 1833. 

Autoriza a Camara Municipal da Curte a percebf!r os emolu
mentos estabelecidos por differentcs Leis para indernnizar:to 
dos «>ncargo; tlo deposito das fianças. · 

Manda a Hegencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro ll~ pela Secrct:Jria de Estado dos N1~gocios da 
~us_tiça declarar á C1m;H·a Muniejpal desta Cidade que, 
a VISl:l Jas razões, que ponderou no seu oiTicio de 20 
de Ju~ho pas~ado, _póJe pcrceb~r os emolumentos, que 
por· dt1Icren tes Lc1s se acham estabelecidos em rec.1ra 
para indemnizaç:io dos enc:1rgos do dcrosito das quantias 
das fianças arbitradas aos réos para se livrarem soltos 
dos crimes por que são pronunciados~ de que se acha 
encarregada pela disposição do art. 103 do Codirro do 
Processo Criminal. ~ 

Palacio do Rio de Janeiro, em ll de Julho de 1833, 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

• 
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N. 372.-GUERRA.-En il DE JULHO DE 1833. 

Datermina o modo por que se deve regular a cobrança da arma
zena sem (a polvora que entra para o deposito. 

F A pt·atica de pa.~arem os volumes de polvora que 
entram por deposito p·1ra a casa destes junto da For
taleza de S::mta Cruz, a f}Uantia de trezentos e vinte 
réis, sejam gr'Jnt1es ou pequenos, dando lugar a muitos 
abusos em prejuízo dos interesses tla Fazenda Nacional; 
Determina a Regcncia, em Nome do Impcradot· o Senhor 
D. Pellro H, que d'ora em diante se regule tal cobrança 
por libra de polvora de maneira que um volumede duas 
arrobas e .para b1ixo pagará trezentos e vinte réis, e 
para mais se regulará a cinco réis a libra. O que 
participo a Vm. para seu conhecimento e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em ·H de Julho de !833. 
- ilntero José Ferreira de Brito.-Sr. João Vicente 
Gomes. 

N. 3í3.-FAZE~DA.-Eu 12 DE JULHO DE l833. 

Dá esclarecimentos sobre medição de terrenos de marinhas e o 
que se deYe entender por posseiros. 

CJnuillo José de Araujo Vianna~ Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou un. 
sessão do mesmo Tl'ibunal, em vista do officio do Presi
dente da Pro v incia de Sergipe de 21 de Ma i o passado 
sob n. o Jlf., em fJUe pede esclarecimentos para execu('ão 
do disposto a respeito de terreno~ de mar ínhas; e con~ 
forme a resposta 1lscal e voto do Tribunnl, fJUC a 
respeito das medições deve observar-se a maior e menor 
enchente da maré de uma lunação, c tomndo o ponto 
médio delle contar-se as Hi braças; que por posseiros 
se devem com eiieito entender aquellcs donos de terras 
contíguas aos terrenos de marinhas, que até agora se 
julgavam com direito a occupal-os ~em especial con~ 
cessão, quand~ outros não hajam, que, sem serem arren
da ta rios ou aggregados daquclles, se achem nos ditos 
terrenos pacificamente situados; mas que o serem assjm 
considerados po1· posseiros, só lhes poderá servir a res .. 
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peito dos terrenos, que não tiverem effectivamente 
aproveitado, para poderem ter á preferehcia nos afora
mentos em concurrencia com outros pretendentes, 
quando requeiram em tempo: c quo nas ilhas e ilhotas 
só se reputam terrenos de marlnhas, cotno em terra 
firme, os compr·ehendidos nas quinze braças, os quaes 
deverão ser concedidos com a ttenção a que fiquem 
Jiyreo. as necessarias servidões~ tanto do publico como 
de quem houver o terreno interior. O que participa aô 
sobredito Presidente para sua intelligencia e exe
cução. 

Thesouro Publico Nacional, em 12 de Julho de 1833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 37~.-FAZENDA.-El\112 DE JULHO DE 1833. 

Manda abonar aos empregados que servem interinamente de 
Administrador e Escrivão da Mesa de Rendas do Ceará os ven
cimentos dos respectivos lugares, por se achar o Administrador 
proprietario impedido, com assento na Camara dos Deputados. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal elo Thesouro Publico NacionaL llt~iiberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vist(l do officio do Presi
dente da Província do Ceará de 30 de Abf'il sob n. o 16, 
em que exige esclarecimentos a respeito do pagamento 
do ordenado dos interinos Administradores da Mesa de 
Diversas Rendas e respectivo Esc ri vão, no tempo das 
sessões annuaes do Corpo Legislativo, em que se acha 
empregado o Administrador proprietario ~anoel do 
Nascimento Castro e Silva., como Depu ta do por aquella 
Província; e conforme a resposta fiscal e voto do Tri
bunal, que no tempo das referidas sessões devem re
ceber os ordenados por inteiro tanto o interino Admi
nistrador como o Escrivão, revertendo a favor da 
Fazenda Nacional o ordenado deste como Escripturario 
daquella E'ltação. O que parlicipa ao sobredito Presi
dente para sua intelligencia e execução. 

Tbesouro Publico Nacional, em l2 de Julho de 1833. 
- Cantlido José de Araujo Vianna. 

DECISÕES DE 1833 33. 
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N. 37ti.-l\IARINHA.-El\I :12 DE JULHO DE :1833. 

Sobre o procedimento dos OtncUtcs ela Armada de• se oeeuparern 
de ccnsm\'!r e detrallir o Governo a hordo elos naYios ondt! 
se acham CllJ !Jarc<ulo:->. 

Tendo chegado ao colllwcimen to da Hcgcacia, em 
Nome do Imperador, que alguns Officiaes do corpo da 
Armada, esr1 uechlos dos seus deveres~ c mui to particu
Jannento do que lhes prescreve o art 1. o dos du guerr:~, 
8 e abalançam a cen~urar c a cletral1ir o GovPrno., a bordo 
mesmo dos navios, onde estão embarcallos, dando 

assim o mais escandaloso cxemp! · tle insullorclinação, 
c r,oncorrt:wlo p:lra de uma vez acabar-se a disciplina 
militar: Ordena a mesma Hep;encia rJUC o encarrep;arlo 
do expetlien te elo Quartel-General da 1\larinlla faça consta r 
aos Commanllantes dos navios annaL1os, que, st•ntlo ellt~s 
rusponsaveis pela policia, e dif'ciplina do~ seus Havios, 
toca-lhes cohibír, pelos meio~, que lhes dú o rugimcnlo 
provisional, tão reprehensiveis excessos; e quamlo 
o não possam conseguir, dar parte á esta Secretaria 
de Estado, a fim de se proceder, como fôr convenientn, 
contra os que nelles incorrerem, ficando os Comman
dantes que assim não obrarem, na cert1·za ele que, 
considerados como relaxados no cu1nprimcnto de seus 
deveres 1 não póde seu comportamento deixar de ser 
muito do desagrado da Rugencia. O que pa rLicipo a 
Vm. para sua inlelligencia e execução. 

DE'us Guarde a Vm.- Paç,o, em i2 de Julho de t8:t3. 
--Joaquim José Bodriuues Torrcs.-Sr. Francisco Bi
biano de Castro. 

N. 37U.-GPEHRA.- EM 13 DE JULHO DE :1833. 

Declara que sú aos Prnsidcutcs de Provintias eülllpclc a eon
cessão de licenc;a a omciaes 1\lílitarcs. 

lllm. e Exm. Sr.- A Hegencia, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pcd r o 11, ponderando sobre o con
teúdo cl o ofticio ele V. Ex. n. o 28, versando sobre li
cenças que o Com mandante elas Armas tem concedido 
nessa Província a Ofíkiac:-: mílili:Jre~ até mesmo ele 
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favor: Mawla dedarar ;, Y. Ex. , na conformidade da 
Circular de 28 ele Agosto de 1.832, que taes licenças 
são a busi í'as e illrg:Jes ; por isso que só aos Presidrn tes 
compl'Le tal concessão, e na fórma da Lei, de que devem 

• dar parte no fim de cada mez ú esta Secretaria de Estado, 
df'elaram1o a quem c por qmmto tompn foram estas 
licenças concedidas. O que participo a V. Ex. para 
sua int!'lligf~ncia e governo. 

Dci1s Guanle a V. Ex.- Palaeio do Rio de .Janeiro, 
em l:J de Julho de 18:33.--Antero José Fer-reira de Brito. 
-Sr. Presitlen t1• da Prorin1·ia de Pernamlmco. 

'~\ --: .. 

:\. :~77.-BlPEH.IO.- Kil i:1DEJULIIOHE18:~3. 

Dt•t•lal':l qut• au . .; Presidentes das Provineias f~!Jl Cunsrlltü eonípelt' 
o voto deliberativo al<"m do de qualidade. 

Illm. e E'(m. ~~~·.- S1~ndo presente ~l Hcgencia o 
ollieio de Y. Ex. de 29 de 1\taio ultimo, em que par
ticipa que por alg·uus v~~readores da Camara .Municipal 
dessa Cidade t'ôra ~uscitada a duvida de que o Presidente 
da Proviucia tivesse voto sobre o-; ncgocios que lhe são 
comnwttidos em Conselho, pretendendo que só lhe com
pete o de desempate., cxpcncle V. Ex. as razões, em que 
ú vista da Lei de 20 de Outubro de 182:3 se funda, para 
pt;rsuadir-se de que os Presidentes em Consdho têm 
voto sobre as materias em questão, e que além deste 
voto lêm o ele qualidade para o ucsempatc: Manda a 
mesma Rogencia em No me do Iw pera dor responder a 
v. E:x.. (jUP a lntelligencia~ que uá á citada Lei, é age
nuína, e que nesta. conformidade se deve regular úquetle 
respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
nm 1:~ de Julho de 1833.-Attreliano de Souzct e Ol'iveit>a 
Coutinho.- Sr. José Rodrigues Jardim. 
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N. 3í8.- IMPERIO.- EM 13 DE JULHO DE 1833. 

Sobre a remessa dos mappas de rc~cita c despeza das Aumi
nistraçües dos Correios das capitacs das Provincias clirccta
mentP :í. Adnlinistr;l~:lo gl'ral elo COITPio d:1 CôrtP. 

lilm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Hegencia a du
vida proposta pelo Administrador do Correio eles ta Pro
víncia sobre a remessa dos mappas da Receita e Despeza 
da sua administracão dircdanwnte ao Administl'ador 
geral do Correio· desta Corte~ por julgar (JUC só a 
devia fazer ao Presidente da Província: a mesma 
Hegcncia, em Nome do Imperador, Manda declarar a 
V. Ex. para o fazer con:;Lu· ao ui to Administrador que, 
ern eumprimento do art. H);) do Hegulamento de 5 de 
l\larço dD 1829~ devem os Aclministradores dos Correios 
das Capitaes das Províncias dirigir directamentc ao 
desta Côrie os mappas referidos, por isso \JUra ostc ficou 
pertencendo pelo art. 7. 0 dG Decreto de 7 de Junho c1e 
!831, o desempenho das funcções do extincto lugar de 
Dircctor Geral dos Correios. O qur participa a V. Ex. 
para sua in telligencb e rxecn('ão. 

Deus Guanle a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 13 de Julho de 1833 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Cout'inho.-Sr. Jo:li!Uim Vieira da Silva eSouz:1. 

x. :nn.- JUSTIÇA.- EM 13 DE JuLnn nE w~l:L 

Estranha o procedimento ele nrn Juiz de Paz qne concedeu ta~ 
euldade a Ulll. r(~o preso para sahir duas vezes J-101' sc1r1ana, 

A Regencia~ a quem foi presente o offieio de Vm. da
tado de hontern, s(>rvindo de inform::ção ao requeri
mento em que Josó Domingucs l\1onrorvo se qU,'lXou 
da faculdade C(inct·tl ida por Vm. ao réo preso Jo~é Gon
çalves com inl'r<~cção da lei para sahir da !Tisào 
du<lS vezes por semana sem mais garantia elo que ser 
entregue a um José Ignacio da Silva, que ~.e diz seu 
fiador: Mand:1, em Nome do. Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, estranhar-lhe um procedimento tão irregular, 
pois a prevaleceroabuso, que Vm. diz estar em pratica 
de conceder-se a presos taes licenças, em cuja pratica se 
fundou para permittir, que este por espaço de tres se-
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manas fosse em cada uma duas vezes á sua casa, e de cada 
vez por seis horas, tendo aliás a este mesmo preso sido 
denegada fiança tanto em primeiracomoemsegunda ins
tancia, e até o habeas·corpu.s, tornar-se-hiam por arbitrio 
do Juiz nu lias as Leis, quando mandam denegar fiança em 
certos crimes; sendo outrosim estranha vel o funda
mento que Y m. em sua resposta allega, de que na Lei 
do Regimento dos Juizes de Paz não acha artigo que lhe 
proltiba dar taes lieenças; pois a prevalecer tão absurdo 
fundamento, tambem Vm. poLlcria soltat· inteiramente 
os réos, porque pela mesma tei se não adw prohibido de 
o faze1·. A' vista pois de todas essas circumstancias or
dena a mesma Regencia qne Vm. se abstenha de tal prn
tica abusiva, maximó tjuando os réos não tiverem 
obtido. competentemente tlança, como este em questão, 
porque u cont1·ario seria recorrer a um meio tortuoso 
para illudir as Leis. 

Deus Guarde a Vm.- Paco, em i3 de Junho de !833. 
-Aureliano de Souza e O!iÍ,eira Coutinho.- Sr. Juiz de 
Paz do 2. o uistricto da l-i'reguezia de Santa Anna. 

N. 380.-JUSTIÇA.- El\1 H> DE JULH() DE !833. 

Os Instructores <la Guarda Nacional, sejam quae~ forem as suas 
patentes, ficam consid~rados como l\lajores para o vencimento 
ua~ eavalgadnr:Js. 

Ficam expedidas ao Thcsouro Nacional as compe
tentes oniens par a o pagamento da folha dos instructores 
pertencentes ao nwz de Junho por Vm. informada em 
tO Jo corrente) e sobre o que expõe em outl'o officio da 
m ~s.Ha da!a respeito aos Majores de Legião, tenho a res
pom!:T-lhe que. sej:l qual f<ir a sua p;itente, elles f1cam 
sendo considerados como Majores para o vencimento 
das cavalgaduras da maneira que se tem praticado até 
agura. 

Deus Guardt> a Vm.- Paço, em !5 de Julho de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Instructor 
Geral de infantaria. 



N. 381.·- IMPElUO.- EM ~~ DE JULHO DE Ht13. 

Providencía sobre o rendimento do Correio pelos Paquetes. 

Illm. c Exm. Sr.- Chegando ao conhecimento daRe
gencia a consideravel diminuição que tem sofTrido o 
rendimento da ALiministração do Correio dt~ssa Cidade, 
não só pelo extravio das cartas a bordo das embarcaçõc~, 
que chegam a esse porto, mas tam!wm pelo abuso pra
ticado a respeito dos fretes dos Pr~quetes Nacionacs, que 
de ordinario uns recebem mui diminuta carga, c outro:; 
nenhuma, a pretexto de declararem os Com mandantes 
acharem-se abarrotados, e sendo pot' isso nccessario não 
só que haja um agente do sohrerli to Correio, que se em
pregue em ir a bordo dos navios, que alli aporlareHL re
ceber as malas c c:wtas a valsas, qnc t r ou x.ercm, visto que 
tal diligencia, commetlida, como ora e;;tú, aos Offici aes 
do registro do porto, não surte o desejado eiTeito, em 
prejuízo ela Fazenda Nacional c llo publico ; mas tambcm 
que se imponha aos Commandantcs do~ Paquetes Na
cionaes a obrigação de darem naquclla Administração 
um manifesto da carga, que levam elos portos, d'omle 
chegam, para se calcular com o que poderão ahi re
ceber, evitando-se assim o abuso até agora praticado; 
A Regencia, em Nome do Imperador, tomando em con
sideração este objecto, h a por bem que Y. Ex. proceda 
á nomeação, do referido agente, e dê as outras provi
dencias acima intlicadas, dP conformidade com o men
cionado A(lministrador; pois que com ({Uanto fossem os 
Paquetes Nacionaes cstabek~cidos p;1ra se empregarem 
no serviço publico, campre todavia fazer menos pesada 
á Fazenda Na<:iona!, a sua ücspeza o que se conse0;nirá 
procurando qne seja maior em beaclicio da mesma Fa
zenda o rendnnento da carga e dos passageiros IIUe con
duzirem. 

Deus Guaruc a V. Ex.- Palncio do Rio l1e Janeiro, 
em 1;) de Julho de 1833. --- Auteliano de Souza e Ol-iveira 
Continho.- Sr. Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos. 
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N. 382.-Il\IPERIO.- El\1 H} DE JULHO DE 1833. 

Plano para o estabelecimento de seis paquetes a vapor. 

Art. 1. o Haverá no Brasil uma Companhia de ne
gociantes nadonaes, e estrangeiros das pr'incipaes praças 
do Imperio com o fim de estabelecer e costear uma Ad
ministra~ão de seis paquetes de vapor, susceptíveis de 
navegarem tambem á Ye!a. 

Art. 2. o Calculado o importe~ c custeio dos paquetes, 
realizar-se-lia um fundo por arçõcs de quatrocentos mil 
réis., entrando o Governo com um numero cel'to de acções. 

Art. 3. o A Compan!Jia nomeará; pelo motlo que julgar 
mais uonvenien te, uma Administração residente na Ca
pital do Impcrio, a qual terá accionistas agentes nos 
portos, em que tocarem os Paquetes. 

Art. 4. o Ha rel'ú em Londres uma casa de tommercio 
commissionada pela Administração para mandar em 
lastro aos ditrcren tes depositas ela AgeHcia, nas em
barcações que se dirigirem aos respectivos portos, a 
porção de carvão de pedra que fôr nccessaria. 

Art. õ. o Trcs paqw~tes de vapor farão o serviço do 
Rio de Janeiro para o Norte, e dous para o Sul até Mon
tevjdéo. Os do Norte se dirigirão ú Bahia, Pernambuco, 
Maranhão, e Pará: e os do Sul a Santos 1 a Santa Catha
rina, Rio Grande e Mon tevidéo. Un: ficará estacionado 
no Rio de Janeiro para supprir qualquer falta, ou oc
correr em casos €Xt~·aordinarios. 

Ar't. 6. o Os Paquetes sahirão imprctel'ivelmente nos 
dias annunciados, c tanto na ida~ como no rrgl'esso, to
carão no porto principal de caJa uma das Províncias 
intermedias, demorando-se ahi sobre a vela sómente o 
tempo restrictamen te preciso para troca das malas, e 
provimento necessario. 

Art. 7. o Se casos extraordinarios exigirem por mais 
tempo a demora dos paquetes nos portos, em que to
carem, o Commandan te o poderá fazer, sendo para isso 
requisitatlo por escripto pelo Presidente da respectiva 
Provincia ; não devendo porém qualquer demora ex
ceder em caso algum a 24 horas. 

Art. 8." O Governo, além de entrar com um numero 
determinado do acções, concederá o exclusivo de seus 
transportes, e passagens de totla a especie, excepto nos 
casos extraordinarios, de expedições e transportes do 
objectos bellicos. Além disso commissionará agentes 
seus para promover accionistas nas differentes praças 
commerciaes do lmperío. 
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Art. 9. o O Governo permittil'á, que seus Officiaes de 
l\larinha com mandem taes Paquetes, S':~ndo requisita do.'\ 
para esse nm pela Atlministração. 

Art. 10. O produr;to tb~ c:H'las, fretes e pa:ssa~reus ~era~~ 
será regul11lo dt':Sdc o principio pda Administração\ 
recolher-sc-ha em caixa para no fim de cada ::nno, de
duzidas as despezas do custeio, ser devidido pelos 2Ccio
nisbs. Da qnota pertenet<Ilt<' ao Governo dí'duzir
st~-lião vintn por cento para a CompJnhia em atlcnçB:o 
a não pagarem porle o:-; ofticios tLts autorirlnrJos. No 
caso de expedições helli{·as nJo ha..-rrá liividendo para 
o Governo 

Secretaria de E~lado do;; Nt·:.:·ocio . .; do lmpel'io, :•m 1:1 
de Julho dt~ 13;33.- .Joaquim tlo.s Santo!-; J.ilÚITocos. 

N. ~183.-- MARINHA.- Ei1 H) DE .JULHO DE 18i3:1. 

Manda pagar as clespezas fPiias nntl os l'!'lllCdios, lw pl izados, 
enterro:':, etc., dos escravos da Na~ãn rmprcgados no Arsenal 
da Marinha. 

A Reº·encia, ern No me uo Imor'rador. á vista do une 
repn~~enlàra o hs1v~c1o: do :-Ú::.:cn:-~1 d:1 ~br!nha (nn 
officio de 9 de .Maio ultimo, sobre o crual Ym. informára 
em 26 do mez passado, e do que o me~ mo In ;pedor 
novamente ponderára em sou outro ofl!Gio de H elo 
corrente; rcsolvru. qw~ se pngassem as despezas feitns 
com os remedios, haptizados, ete ., c com enterros dos 
escravos fla Nação, empregados no dito Arsenal; devendo 
todas estas despezas ser por conta da quantia para 
o mesmo decretada. O que pal'licipa a Vm. para sua 
intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Pa~.o, em l;) de Julho de 1833. 
-Joaquim José Rodrigues 1'orres.-Sr . .Joaquim de 
Gouvêa. 
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N. 381.- ~lAUl~IL\.- E~l lG DE JULHO OE i83.:L 

D:i providencias a respeito do máo tratamento dos marinhcir0s a 
b:_mlo dos Navios de Guerra. 

Exigindo o bem do serviço nacional, que desappareça 
de bordo das nossas emb·tt·cações de guerra, não sú o 
vergonhoso abuso de se dizerem aos marinheiros pa
lavras injuriosas, e de se lhe darem bofetadas, ou 
outros castigos aviltantes; mas ainda o uso de qualquer 
punição, que não esteja marcada nos artigos de Guerra, 
ou que não seja imposta pelo Commandante do Navio, 
ou pelo OIIicial, que, na ausencia deste faz as suas vezes; 
.M tnda a Reg-encia, em Nome do Imperador, que Vm. 
ordene aos Commandan tes dos navios da Armada Na
cionai : i. o que presct·evam de bordo de suas respectivas 
embarcações o uso de quaesquer palavras injuriosai, 
ou indecentes; 2. o que nenhum marinheiro seja punido, 
senão com as penas marcadas nos artigos de guerra, e 
na fórma delles; 3. 0 que quando qualquer marinheiro 
incorra em algum dos ditos artigos de guerra, e haja 
por isso de ser castigado por ordem do Co-mmandan te, 
este manfle formar a sua equipagem, e pegar em armas a 
guarnição do navio, e mandando lêr o artigo de guerra, 
em que houver incorrido o marinheiro. far-lhe-ha ao 
depois applicar a pena, nelle declarada. Ordena mais a 
mesma Reg-encia que Vm. faça constar aos referidos 
Commandantes,ftUc ficam rcsponsavcis pela transgressão 
destas ordens. 

Deus Guar·de a Vm.- Paço, em 16 de Julho de 1833. 
-Joaquim José Rorlr(JlWi Torres.- Sr. Francisco Bibiano 
de Castro. 

N. 38').-IMPEHIO.- E)l iü DE JULHO DE 1833. 

Ao Director interino do Curso Juridico de Olinda, respondendo a 
varios quesitos, que subm~tte á consideração do Governo. 

Levei ao conhecimento da Reg-encia os officios que 
Vm. me dirigiu nas datas de 30 de Outubro, c 23 de 
Novembro do anno passado, e 6 de Abril do corrente; 
e tendo-se tornado em consideração os diversos oLjecltO's 

JlJ.:i:JSi-IES DE iH:~:J :~~ 



de que r11rs trata n: a mesma fiegencia~ em Nnme 
tlo lmpcratlor, Ha por uem que em sua resposta parti
cipe a Ym.: 

Lu Que não póJe deixar de ser muito estranhada a 
deliberação, que a Congregação tomou, eom manifesta 
transgressão dos estatutos, para que s~ puzesse o ponto 
nas aulas no dia 3 ele Novembro, quando a Lei para isso 
marca expressamente o mez ele Outubro, tleixando apenas 
ao prudente arbitl'io ela Congregação o designar o uia 
do dito mez, em que elle deve ter lugar, sem que possa 
valer o aresto elo que em outra occasi:1o se havia 
praticado; porquanto sendo muito diversas as duas 
f'Onjuncturas, dando-se na primeira o facto de uma re
bellião militar nessa Cidade, e na segunda apenas uma 
desconfiança, fundada meramente nos escriptos dos 
periodicos, de uma revolução na C:lpital do Impcrio, 
de nenhuma sorte o motivo, que justificou a medida, no 
primeiro caso, póde rcsalval-a no segundo. 

E como ~eja summamente t1igna de reprehensão a 
parte que alguns estudantes tomaram neste negocio 
até com menos respeito ao cargo que Vm. orcupa : a 
Regencia ordena que Vm. chame á sua presença os que 
em semelhante a~ to se fizeram mais notaveis, e mui to 
lhes estranhe, em Nome da mesma H.c,gencia, tão cscanua-
1o:::o procedimento: darHlo parte por esta Secretaria de 
Estado de assim o haver cumprido, e remettcndo no 
tim de cada armo IPclivo uma informação da conducta 
de cada um dos estudantes, como já esU ordenado, a 
fim de que o Governo possa para o futuro regular-se na 
t·seolha dos que devem occupar os :.1ltos empregos da 
sociedade, c dar ao" povos dignos magistrados. 

~.o Que não competia á Congreg:1ção, mas a Vm., como 
Director, o pôr o cumpra-se na carta do Dr·. Janscn; 
sendo para admirar que um mcstrf' de direito concebesse 
semelhante projecto, c achasse outros que o apoiassem, 
em opinião tão opposta ao que se collige dos esta tu tos. 

3. o Que é inteiramente infundada a opinião que passou 
na Congregação, pela qual esta se julga autorizat1a a 
eleger na falta de Director ou de Secretario, quem os 
substitua ; cumprindo que neste ponto, omisso nos 
actu:ws estatutos, Vm. se regule pelos anteriores, que 
o espírito das ordens do Governo Imperial, posterior
mente expedidos, tem confirmado. 

4. o Que, tendo-se já providenciado, como era devido, 
sobre o acto escandaloso que tivera lugar na Congre
gação de 27 de Outubro do anno passado, cumpre que 
Ym., convocando-a extraorllinari;-~mente, 1'a0a prosrguir 
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nos trabalhos desde o ponto em que ficaram suspensos 
até á sna conclusão, assignando-se, e rcmettendo-sc a 
esta Secrctar·ia de Estado a a c ta concluída, e officiando-sc 
ao Presidente da Província para que mande preparar 
os prcmios na fórma do rstilo. 

5. o Finalmente, qne a Regcneia tomará em conside
ração o que Vm. cxpóz sobre a necessidade de um Bcucl 
para o Collegio das Artes. 

E' quanto por esta occasião me cumpre participar a 
Vm., para que assim fique entendendo, e faça executar. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
tG de Julho de ·1833 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. João José de :Moura ~lagalhães, Oirector 
interino do Curso Jurídico de OI inda. 

N. 3SU.- JUSTIÇA.- E.u 17 DE JCLIIO lH;; 18:}3·. 

O Pt·e sitlente n o t}mscllto de Provinda sü·1 Cl)mpetentes p:ua. 
susp:'ntlcr os respectivos ~Iagistra(los por falta tlc cumprimento ' 
de deveres. 

111m. c Exm. Sr.- A HPgcncia, a quem foi presente 
o officio de V. Ex. de 3:) de Maio do corrente anno, 
em qun, exponllo os procedimentos, que tiveram lugar 
ne~~a Província, por occasião da eleição para Depn
tados ~l nova legi~latur·a~ as duvidas olfcrocillas pelo 
Juiz do Paz do arraial de Santa Luzia, Antonio i\liguel 
Camcllo ue Mendonça, as ordens expedidas por V. Ex. 
em Conselho c finalmente os nltr:1ges dirigidos por 
aquelle Juiz á V. Ex e ao Conselho na sua ultima 
resposta; peue providencias a tal respeito: Manua, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, declarar 
a~ V. Ex.. que na orbi ta das suas a ttribuiçõcs e 
do Conselho da Província está a faculdade do sus
pender os respectivos l\lagistrados por falta de cum
primento de seus Lle,·eres ~ providenc-ia que póde V. Ex:. 
pôr em pratica a respeito do dito Juiz de Paz, sem 
que seja necessario recorrer ao Governo Central. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro. 
em t7 de Julho de t833.-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Presidente da Província de {}oyaz • 

.:.,;• :J'-:..J·\:;·\J'•J'':_;··~·-



l\'. :k,7 .- .Jt!STIÇ.\ .- EJU 17 HE JCLHO DE 18:33. 

A di~trilmição por toflos os E-;crivães de appcllações entende-s~ 
dos feitos que Yicrem de novo e não dos que se achavam já 
distrilmidos. 

Tendo reprNen t<tdo João N epomuceno de As~is, e C~m
dido Porfirio de Assis Araujo, antigos serventuarios 
v i ta I i cios dos o meios de a pprllações ci v eis e crimes da 
Hei ação desta Cidade, que, tendo sido mandados con
senar C'ada um em seu respectivo ofllcio com os Es
nivães que de novo entraram em vir·tucle do art. ~O do 
Codigo do Processo Criminal, soffrerão grande prejuízo 
se em lugar de serem conservados nos seus cartorios 
os processos que antecedentcmente lhes haviam sido 
distrilmidos, c nelles se achavam pendentes quando teve 
rxecução o referido Codigo, forem estes distribuídos 
pelos mais Escrivães, que de novo entraram, ficando 
assim pri vaclos de continuarem a escrever em processos 
ú que ja tinham direito adquirido c em que já effecti
vamente haviam escripto, e vencidp salarios e custas, 
que ainda se lhes devem, e que perderão sendo pas
satlos a outros; a Regencia, eonformando-se com a 
informacão tlo Presidente interino da HeJacão referida 
sobre o clircito, que os supplicantes têm jâ adquirido 
:'1 sua antig-a distribuição, que Jl~es deve ser garantido 
muito mais por não transtornar a marcha dos desem
JJ3rgos dos feitos, que se acham agora pendentes: 1\fanda, 
em No me do Impera dor o Senhor D. Pedro Il , pela Se
cretaria de Estado dos Ncgocios da Justiça declarar ao 
mesmo Presidente que a distribuição por todos os Escri
vães só se deve entender dos feitos que vierem de novo e 
não daqueJles que se achavam j~ distribuídos pelos sup
}Jlican tes, á quem compete continuar a escrever nelles. 

Palacio do Rio de Janeiro~ em t7 de Julho do~~~~-~ 
Aureliano de S()uza e Oliveira Çoutinho. 

N. 388.- JUSTIÇA.-:---El\1 !8 DE JULHO DE :1833. 

Declara que os Guardas Nacionacs da freguezia de Inhomerim 
devem pertencer ao batalhão da vma de .Magé. 

Sentlo presente á Rcgcncia o officio da Camara 1\funi
cip<ll da Villa de 1\fagé de 2t do passado, solicit~ndo 
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csclarccimcnlos áeerca da companhia das Guardas Na
cionaes da freguezia do Inhomerim; .Manda, pela Secre
tar·ia de Estado dos Negocios da Justiça, declarar á refe
rida Camara que, fazendo hoje parte do seu municipio 
esta fr·eguczia, os Guardas Naeionaes della devem ser 
unidos ao batalhão da mesma vil la. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Julho de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 389.- FAZENDA.- El\1 18 DE JULHO DE 1833. 

Sobre os novos c velhos direitos que se devem cobrar pela provisão 
de Advogado por tempo illimitado. 

O Becebedor elos novos c velhos direitos, em vista 
da duvida que lhe occorre ao recebimento dos velhos 
direitos pelo provimento, que para advogar se ha de 
passar por tempo i li imita do a José Martins Vianna, e 
conforme a resposta fiscal, receba o que se acha esta
belecido para os provimentos triennaes, obrigando-se 
o provido a pagar os mais que dever pelo tempo, que 
fór servindo além delles. 

Bio, em 18 de Julho de 1833.- Candido José de Araujo 
Vianna. 

N. 390.- MARINHA.- EM 18 DE JULHO DE 1833. 

Recommenda a pontual observancia do disposto no Decreto 
de iO de Junho de 1828, e no A viso de 15 de ~Iarço de 1830. 

Illm. e Exm. Sr.-Constando á Regencia, em Nome do 
Imperador, que a despeito do disposto, assim no Decreto 
de 1.0 de Junho de 1828, como no Aviso de 15 de Março 
de 1830, tem continuado a praticar-se o que com taes 
ordens se pretendeu evitar ; e querendo ella que de 
uma vez se ponha termo a um semelhante abuso, de 
que resulta pn~juizo ao serviço, e á Fazenda Publica ; 
Manda recommenclar a V. Ex. a pontual observancia 
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dos c i lados Decreto, e Aviso; tlcYcndo no caso lia trans
gressão dellcs dar· immodiatamente conta a esta Se
cretaria ue Estado par<t se fazer rcsponsavcl o Official 
ou autoridade que a houver commettido. ' 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de J;mciro, 
em 18 de Julho de 1833.- Joaqltim Jose Rodrigues Torres. 
-Sr. Presill'cnte ua Provincia de .... 

<A:A.f\:f\:.Fv.f\:.AP 

. N. 3Ul.- DIPERIO.- E~I I!) DE JULHO DI<: 18:33. 

Ao Direelor intrrino do Curso Jurídico de Olinda declara que 
foi Hlcgal a troca do exercício de cadeiras feita entre um 
Lente c um substituto; c que o Bibliothecario do mesmo 
Curso está sujeito ao Dircctor. 

Sendo ,presente ú Regencia o officio que V. Ex. me 
<1 irigiu na da ta de lO do mcz passado, em .que, par
tidpando ter tomado conta da Dir·cctor·ia interina tio 
Curso Jurídico dessa cidatlc como Lente proprictario 
mais antigo, c do ha-ver convocado a Congregação uos 
Lentes para dar nova ordem á direcção das cadeiras, 
expõe a Jivergencia de opiniõos a respeito da troca no 
exercício das aulas entre o Lente Autran e o substi tu Lo 
lhiapintl, a qual Vm. c o Substituto Loureiro desappro
v:-~ram, apczar de ser approvada pela Congregação ; c 
finalmente solicita esclarecimentos a respeito da Bi
bliotheca Publica, c da nomeação dos Lentes, que faltam 
para preencher as catlciras; A mesma Rcgencia, flcanuo 
inteirada de todo o conteúdo no dito officio, H1 por bem 
Approvar a opinião por Vm. pronunciada , e pelo 
substituto Lourenço Trigo de Loureiro contra a troca 
arbitraria ele cadeiras feita pelos Lentes, ainda quando 
a Congregação a approvassc, por não poder essa appro
vação preva Ieee r contra a disposição dos diplomas, que 
tixam a cada um a cadeira que lhe compete, sendo essa 
medida apenas admissivel temporariamente em casos 
extraordinarios, em que não haja outro recurso melhol', 
que se possa adoptar; e declara que deve considerar
se a Bibliotheca Publica subordinada ao Director do 
Cnrso Jnridico, não só pnlas razões que Vm. aponta 
em seu ollieiu, eumo pelos artigos das Leis dos Orça-



mcnlos que fnem os dons c~t;:)hclerimentos intimamente 
ronncxos, c constituem geral, e uão provi11cial a sua 
despeza. 

Far-se-hão as possíveis diligencias para se completar 
o numero dos Lentes, como reclama a boa ot'dem, c 
r,ompleto desempenho do serviço. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Rio de Janriro, ('lll 
Hl de Julho tlc 18:~3.- Aureliano de Son.~a e 0/.i?H'inz, 
Coulinlto.- Sr. João José de Moura l\bgalldcs. 

N. 392.- IMPERIO.- E'l 19 DE JULHO DE 18:33. 

A's Camaras l\Iunicipaes da Provincia do Rio de Janeiro, addi* 
tando a Circular de 2ã de Junho ultimo, relativa ao attes
tado de frequencia aos Professores Publicos, que devem rc
mettcr á Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio. 

Manda a Regcncia em NomP do fmpetador. pela Se
cretaria de E;;tauo dos Negocios do lmpcrio~ que a (}1-
mara Municipal de ... , na me'ima occasião em qne re
mctter· ú dita Secretaria de Estado a relação tlos Pro
fessores do seu Inunicipio, com a attesla<.;ão que lhe foi 
determinada pela Portaria de 25 do mez proximo pas
~;ado sobre a c!Tecli v idade deites, para se proceder ao 
pagamento de seus ordenados. informe lambem, c im
preteri Yelmen te, se os referidos Professores são zelosos 
no tlesempenho de suas obr·igac:õ<'s, tlcclarando ao mesmo 
tempo o numero de discipulos que frequentam cada uma 
das aulas. 

Palacio do Rio tle Janeiro, em 19 de Julho de 183~.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 393.- JUSTIÇA.- EM H) DE JULHO DE 1833. 

\!anda formar um esquadrão de cavall~ria da Guarda Nacional 
no municipio da villa de S. João do Principe. 

Tendo a Camara Municipal da villa de S . .João do 
Príncipe representado que, apezar de ter sido compre
hendido na nova vilb da B:lfr::t M:msa. o Curato do Ar-



rosa!, que out r'ora pcrtencêra ao sru mun ter nto, tem 
ainda este, numero sutnciente de Guardas Naciona<'s 
para formar um esquadrão de cavallaria: :Manda a Rt~~ 
gencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pt)dro li, 
pela Seceetal'ia de Estado dos Negocios da Justiç:1 res~ 
ponder á referida Camara, que pôde fazer a separação, 
que propõe e formar dos Guardas do seu município um 
esquadl'ão independeu te dos claq ucllo Cura to e proceder 
á eleição do Comrnandante respectivo; e que, quanto ao 
Capitão Promotor, visto est::~r Lambem fóra do seu termo, 
deverá nomear outro que o substitua. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H) do Julho de 1833.
Aureliano de Souzll e Oliveira Coutinho. 

N. 391.- JUSTIÇA.- El\l 20 DE JULIIO DE 1833. 

Ordena que os Guardas Nacionaes da Ilha de Paquetá fiquem 
addidos ao batalhão de Santa lUta. 

lllm. e Exm. St·.- Pódc V. Ex. passar as ordens no
cessarias para que os Guardas Nacionaes pet·teneen tes á 
Ilha de Paquetá, fiquem de ora em diante addidos ao 
batalhão de Santa Rita. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço. em 20 ele Julho de 
1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Conde de S. Simão. 

N. 39:5.- JUSTIÇA.- EM 22 DE JULHO DE 1833. 

Ordena que os Juizes da Província do Rio de Janeiro commu· 
niquem ao Vigario Capitular os nomes dos Sacerdotes contra 
quem procederem. 

Exigindo o Vigario Capitular deste Bispado que as 
Justiças civis quando tenham, em conformidade. do 
Codigo, procedido contra quacsquer Sacerdotes, haJam 
ele communicar-lhc os seus respectivos nomes a fim de 
evitar-se que? estando alguns criminosos, continuem no 
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exercicio das func1~õns ecclesiastic;:ts sem seu conheci
mento; Ordena a ··Hn,qcnda, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, que V m. assim o haja de pra
ticar todas as vezes que pelo seu Juizo possa ter lugar 
qualquer procedimento contra os referidos Sacerdotes. 

Deus Guarrle a Vm.- Paço, em 22 de Julho de 1833.
Aureliano de Smza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de ...• 

N. 39íL- IMPEH.IO.- Ell 22 DE JULHO DE 1833. 

Sobre o intertenimento de CorrP-ios ordinarios de cinco em cinco 
dias entre as Províncias do filo de Janeiro, S. Paulo e Minas, e 
abusos na tirada das cartas. 

Sendo présente á Regencia o officio que Vm. me diri· 
giu na data de l~ do corrente, e no qual, em cumpri
mento do Aviso de dez do dito, expõe os motivos que 
têm dado lugar á irregularidade nas chegadas e sahidas 
do Correio de S. Paulo, e as providencias, que tem 
adoptado para a fazet' cessar; offerecendo todavia o meio 
de estabelecer-se um CorTeio extraordinario para aquel
la Província, como já se acha estabelecido para a de 
Minas Geraes: A mesma Regencia, ficando sciente de 
todo o conteúdo no referido otlicio, H a por bem. em 
Nome do lmperauor, Determinar que, tanto para Minas 
como para S. Paulo, haja um Correio de cinco em cinco 
dias em lugar do indicarlo Correio extraordinario, que 
Vm. propõe para esta ultima Provincia, e que já exis
te para a primeira; visto que os Correios extraordi
narios, trazem sómente cartas em pequeno numero, e 
ficando com o estabelecimento de maior numero de 
Postilhões, mais alliviados do peso, que conduzem, os que 
actualmente existem farão dessa sorte mais facilmente 
a sua jornada; e Ha outrosim por bem que Vm. pro
ponha o plano, de que trata no seu officio, para evitar
se tanto o abuso de serem tiradas as cartas das listas 
por pessoas á quem não vem dirigidas, como outras 
quaesqucr que a expcriencia tem mostrado que se pra
ticam, a fim de se darem á vista delle as providencias que 
forem necessarias. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 22 de Julho de 1833.-. 
Aureliano de Souza, e Oliveira Coutinho.- Sr. Luiz Fran
cisco Leal. 



N. 397.- FAZENDA.- EM 2:3 ng JULHo DE ts:J:L 

Declara á Thesouraria do Rio de Jaueiro que emquanto se H:ío 
providencia sobre a numeração geral dos predios, sirva a aetual 
no lançamento e arrecadação dos impostos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouru Publico Nacional, d(}!ibr.rou em 
s-essão do mesmo Tribunal, em vista da rcprPsentação 
do Conselheiro Inspeclor da Thesouraria da Provincia 
do Rio de Janeiro de 8 uo conen te~ relativa á nume
ração dos predios para o lançamento da decima, que 
emquanto se não providencia sobre a numentção geral 
dos ditos pretlios, os respectivos Collectores se sirvam da 
actual; podendo cada um usar dos signaes que parti~ 
cularmente lhes parecerem convenientes para facilidade 
do lançamento e anecadação das collectas, a seu cargo. 
O que participa ao sobredito lnspector para sua intel
ligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 23 de Julho de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. :mR.-JUSTIÇA.-Eru 23 DE JULHo nE !833. 

Declara a quem compete a execução do art. 57 da Lei de t8 d 
Ago:sto de 1831. 

Foi presente á Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, o officio que Vm. me dirigiu em 2 
do corrente, pedindo esclarecimentos sobre a duvida em 
4ue estú da autoridade a quem pertence a execução do 
art. t>7 da Lei de 18 de Ag·osto de !8:31 pelo deleix.o 
em que vê os Officiaes da Guarda Nacional desse dis
tricto, que até o presente se não têm fardado, na fórm~ 
da Lei : e a mesma Regencia me ordena responda a Vm. 
que ao CommandJntc uo 1Jatalhão compete dar p_arte ao 
.l\Iinisterio da Justiça para se ordenar nova ele1ção de 
Officiaes que substituam aos que se não têm fardado no 
tPrmo t]a Lt>i ; mas que vi~ to elle o não ter feito, nc~ta 
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data :-;e lhe expede ol'dem para informar sobre o ohjecto 
o fJUC ~r lhe ofiercccr~ a iim de se darem ulteriores pro
" idcncias. 

Deus Guarde a Vm .-Pa brio do Rio de Janeiro, em 23 
dr .Tnllto de l8:3:L-Am·l'fúmo de Souza e Olivci?'a Con· 
finho .-Sr. Juiz de Paz d~1 Frrguezia da Santíssima 
Triudatlc. 

N. 3DH .-l\L\HISHA. -E~I 2~ DE JULHO DE 1833. 

Declara que não pócle ser empregado no Corpo de Permanentes 
um Official de Marinha. 

111m. e Exm. Sr.- Constando achar-se empregado 
no Corpo de Permanentes o essa Província o I. o Tenente 
da Armada, Germano 1\laximo de Souza Leal Aranha~ e 
<'omo semelhante serviço não póde continuar a ser 
feito por um Official de .Marinha; Ordena a Regencia~ 
em Nome do Imperador~ que V. Ex. faça quanto antGs 
regressar a esta côrte aquelle Official. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 21 de Julho de 1833 .-Jorrqnim, José Rodrigztes Torres. 
-Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

N. ~00.-MARINHA.-EM 26 DE JULHO DE f833. 

Recommcnda aos Presidentes das Províncias seus esforços no en
gajamento ou recrutamento de marinheiros, podendo dar pre
mios aos engajados c encarregando do recrutamento aos Chefes 
clc Policia de intelligcncia com o Intendente da l\Iarinha. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo a falta de marinheiros o 
maior obstaculo, que hoje se encon lra para armar as 
nossas embarcações de guerra~ e cenvindo empregar 
todos os esforços para obter o neccssario numero á tri
polação dos navios, cujo armamento é reclamado pelas 
circum.stancias~ em fJUC nos achamos; Manua a Regencia, 
em Nome do Imperador~ que V. Ex. faça quanto em si 
couber, a fim de nessa Proviucia engajar ou recrutar 
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o maior numero pussivcl de marinheiros, os quat~~ 
devem para aqui ser enviados PIH os rurreios, ou em 
quaesqucr outras cmbarc:-~ções elo Esta(lo, que por vcn
tul·a llaj:-~m de dirigir-se a este llorto. 

Outrosim .Maneia a mesma Regencia decbrar a V. Ex. 
qne aos marinheirns ~::;ng:1jados tem-se aqui estabele(·ido 
o premio H e 20z)000 para us da 1. a classe, c o lle l'i~OOO 
J)ara os da 2. a classe : mas que apczar disso podcrú 
V. Ex. elevar até 2;);)000 o premio dos primeiros, c a 
16$000 o dos segundos ; os quaes premias poderão ser 
pagos a h i, ou nesta côrte, scgunJo mais eonvenien te pa
recer-lhe; devendo no Lo caso ser abonados vor conta da 
quantia, que se lhe mandou pôr it disposição dessa Pre
sidencia para as despezas com os navios armados. 

Convém que declare eu a V. Ex. que, com quanto 
seja bom que alguns individuas, que houverem de 
ser recrutados, tenham alg-uma pratica da protissão, 
a que se vão applicar~ poderá tm]avia V. Ex. enviar 
alguns rapazes, que ainda quando não tenham seme
lhante pratica, possam vir adquiril-a no serviço da 
Armada. Devo tambem lembrar-lhe que deste recru
tamento poderá ser encarregaJo o Chefe de Policia, o 
qual convém que obre de in telligencia com o In ten
dente da l\Jariuha desta Província; e que este ultimo 
empregado poderá encarregar-se de promover o enga
j-amento daquelles marinheiros, que voluntariamente 
quizerem servir. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 26 de Julho <lc 1833.-Joaquim José Rodrz:gues Torres. 
-Sr. Presidente da Província de .... 

N. ~OI .-MARINHA.-CONSULTA DO CONSELHO SUPREl\10 

1\IILITAR DE 26 DE JULHO DE 1833. 

Sobre o requerimento de 1\Iartinus Ilannibal Boldt, em que 
pede ser reintegrado no posto de i. o Tenente da Armada, 
de que fôra suspenso em consequencia da Lei de 25 de 
Novembro de 1830. 

Senhor.- Manda Vossa Magestade Imperial, por Por
taria da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha de 
tres deste mez, que o Conselho Supremo Militar, consul
te com cffeilo o que parecer sohre o l'l''llH:rimcnto 
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de Mar Linus H mnibal Boldt, em que pede ser reinte .. 
grado no posto de pl'i me i r o Tenente da Armada Nacio
nal e Imperial, rle que fôra suspenso em consequencia 
da L'~i de 25 tle Novembro de 18JO.- A' vista dos at
testados juntos do primeiro Tenente da Armada, David 
C·n·ter, Commancbntc que foi do Brigue -Jndependencia 
ou .Morte- na occasiãl) do combate com o inimigo 
no Rio da Prata, no dia 23 de Maio de 1826, que diz 
ficára bastante ferido naquella acção o primeiro Tenente 
1\b rtinus Hanni ba I Bold t, servindo debaixo das suas 
ordens; e' do Cirurgiio-Mór da Armada que confirma 
ter o supplicante duas cicatrizes na perna direita, 
provenientes de ferimentos, e uma exostoscs na parte 
média occasionada por granue contusão: Parece ao Con
selho que o mencionado MarLi nus Hannibal Boldt, está 
nas circumstancias de ser reintegrado no posto de que 
fôra suspenso, por se ::~char comprnhendido em uma das 
excepções do art. 4. 0 da Lei de 25 de Novembro de :1830. 
-Rio de Janeiro, em 19 de .Julho de :1833.- 1J1oreira. 
- Alrneida .- Sampaio.- Brito. 

A Regencia, em Nome do Imperador. Como parece. 

Paço,, em 26 de Julho de 1833. 

FHANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JoÃo BRAULIO 1\loNIZ. 

Joaquim José Rodrigues 'l'orres. 

N. 402. -FAZE~ DA.- Ei\1 2G DE JULHO DE 1833. 

SDbre a classificação das rendas arrecadadas pelas Collectorlas 
e entregues nas Thesourarias depois de encerrado o exerciclo 
de sua cobrança. 

Candido .José de Aranjo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vis la da representação do 
Conselheiro Inspector da Thesouraria da Província do 
Rio de Janeit·o, de 18 do corrente, r ela ti v a á classificação 
das diversas arrecadações, feitas pelo:; Collectores e Be
cebedorcs ue impostos no mcz passado, c conforme 
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pareceu ao Trilmn:ll, qÚc o rendimento da decima dos 
predios (por exrmpto) elo 1. o semestre do anno Hnan
ccii'O pa~sado, que entrar no corrente anno, deve ser 
considerado como divida at:tiva, visto fJHC o seu pro
dueto den~ra ter e11 tr;Hlo no semestre do di to ;~nno, c o 
mesmo ~c entenderú a respeito dos impostos sobre lojas, 
meia siza, c outros quaesqucr rendimentos, cujas en-
1ra(las se t'IT('ctucm fóra do tempo marca{lO para esse 
tim ; n:lo devenclo porém compre!Jcnder-sc debaixo da 
mesma denominação de divida acliva os P''qucnos saldos 
dos rendimentos de sello, c de outras rendas provin
ci~es do mez de Jnnlio, apezar de que tenha entrado 
<llguma quantia por conta desse rendimento no decurso 
do di to mcz, porque o total cl:l sua cn t ratla devia em 
rig·or ler lug-ar no mcz [de Julho. O fJUC p:1 rticip:t ao 
se breu i to Inspcctor para sua in te !I igencia c cxecuçJo. 

Tht'souro Publico Nacional, em 2J de Julho de f833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. ~0~.-FAZENDA.-EM 26 DE JULHO DE 1833. 

Previne qnc as contas de drspnzas ordenadas pdos Presidnnles 
nos casos urgentes c extraordinarios devem ser acompanlwd~ts 
dos docuin:'ntos que as legalisern c comprovem a sua urgcncia 
c ueccssiuade. 

C;md ido José de A ranjo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro PuLlico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribuna I prevenir aos Prcsiden tcs rias 
Províncias do lmperio, que para se cumprir exacta c 
de vida mente a disposição do art. ~8 da Lei uc 4, de 
Outuuro de !831, quando se dá conta de despezas orde
nadas pelos Presidentes nos casos urgentes, e cxtraor
dinarios, devem ellas ser acompanhadas dos documen
tos que as legalizem e comprovem a sua urgencia 
c n~cessidade, como as requisições feitas pelas Repar
tições ou empregados, os orçamentos, planos, e planta 
das obras, e bem assim todas as mais illustrações, que 
parecerem convenientes. O que participa ao Presidente 
da Província da Bahia para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 26 de Julho de J.833. 
- Candido José de Ara?l}O Vianna. 
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N. f.a,01. ·-FAZENDA.-El\1 ~ü D: JULHO DE l83:J. 

Encarrega a n~ecbcdoria dos novos r, velho:-; direitos do recrlJi~ 
mento dos meio soldos de patentes e dos dirl'Hus das IH'OYbües 
dos soldados rdorwados. 

C:1ndido Jn-é de Araujo Vianna, Prrsidrnlc do Tri .. 
bun;)l Jo 'l'llcsonro Publil'o N:wional, delilwnJll em 
sessfío t1o mr.smo Tribunal, mn vi.-qa da represPnlnç:io 
do Const~lhriro Inspcelor da Tllc::ouraria da Provineia do 
Rio de Janeiro de 23 do conente, infnrma,~ão da Con
tadoria Geral uc RPvisiTo, e resposta tiscal, que o re
ferido Inspcclor cncancgue o rect bimento tlus mrios 
soldos dt_• patentes, e dos dirdtos das provisões de sol
dados reformados, a Hecelwdoria dos HOYOS e veliJOs ui
reitos. O que participa-lhe para sua intelligcncizt e 
execução. 

Thesouro Publico Nacion:-~1, em 2V de Julho de 1833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. ~OJ.- JL:STH.,:A.- E:u 2\J DE n:t11o DE ts:n. 

D:i providencias n resprito dos Guardas Xacionaes da Côrte que 
siHJUladameutc Jazem-se muc.latlos para o mu1litipio da Praia 
{]ranàe. 

lllm. e Exm. Sr.- Constando ao Govetno que alguns 
Guardas Nacionaes, para sesubl.t·ahirem ao serviço~ têm
se feito muda(los para o município da Praia Grande, 
tendo aliá-; sua continua rcsidencia c commercio nesta 
eidadc~ ontlr, estão diariamente r, oiHle dormem quasi 
sempre, indo apenas áquelle munieipio aos domin.\2.·os e 
dias tantos, o que tem dado causa a que o peso de todo 
o serviço rcca ia sobre cidadãos, que de bom grado c por 
zelo da traníJUi!lidade publica se prestam a clle com 
granue incommodo proprio, sendo por isso obrigados 
a montar gt,ardas maior numero de vezes do que faziam 
se o serviço fosse feito por todos com. regularidade ; 
c convindo remover semelhante inconveniente e injus
áiça , ordena a Hrgcneia, em 1 Nome do Imperador o 
lenho r D. Pcuro 11, que V. Ex:., mandando procede e 
Ss informaçiit's convenientes para verificar CJUars os 
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indivíduos que se acham nas circumstancias rcfe
ricbs, rxpcça as orden~ necessarias para que sejam 
todos i m prc ter i vel mente compre h end idos na distri
bui!;fío do serviço desta cidade, conjunclamente com os 
mais Gtnruas qut~ por em~ito de verdadeiro patriotismo 
se têm sempre prestado a ellc sem lançarem mão de um 
tal subterfugio. 

Dr)US Guarde a V. Ex..- Par,o, em 29 de Julho de 
1833.- Anteliano de Son~a e "otivciNt Coutinho.- Sr. 
Conue de S. Simão. 

N. '-"OG.- JrSTIÇA.- Eu :n nE JuLuo nE 1833. 

A's Juntas de Paz compete conhecer de toflas as appcllações·pcn
dcntes, de que conheciam as-Juntas org-anizadas na eonformidadc 
do art. 7:1 da Lei do L o de OutulJru lle 1828 c art. G. o do De
creto de !} de Jullto de 183!. 

A Hcgcncia, a qncm foi presente o officio de V. S. 
tia ta do de 8 do corron te, expondo que :1 Junta de Paz 
reunida no dia antecedente, estribada no art. 216 do 
Codigo do Proces~o, julgou-se incompetente para co
nhecer de uma appellação interposta para ella do Juiz 
de Direito, que conhecen de um crime policial ele in
juria em tempo, que o Corregedor do crime na Junta 
de Paz com dous Juizes decidiam; e pede á vista das re
flexões, que sobre este objeeto ofTereeeu, qur. se declare 
se a mesma Junta tleve ou não conhecer de semelhante 
recurso ; M::mda , em Nome do Impeeador o Senhor 
D. Pedro II, participar á V. S. que a Junta de Paz não 
só deve conhecer da appellação, de que faz menção V. S., 
mas tambern de todas as outras, que se acharem pen
dentes daqucllas, de que d'antes conheciam as Juntas 
organizadas, na conformidade do art. 73 da Lei do l. o 

de Outubro de !828 e art. 6. o do Decreto de 9 de Julho 
de i83L · 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 30 de Julho de 
t8:l3 .- A nreliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
B.d tllasar da Silva Lisboa. 
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N. 40i.- JUSTIÇA.- El\1 30 DE JULHO DE 1833. 

A separação de Officios de Justiça não póde ter lugar sem de .. 
terminação legislativa. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo Bento José de Freitas, Pro
prietario dos ofiicios de Escrivão da Camara e orphãos 
da vi lla de Maragogipe dessa Província, recorrido á Re
gencia contra a deliberação tomada pelo Conselho da 
mesma Província de mandar dividir os referidos officios 
para serem servidos por indivíduos differentes, e to
mando a mesma Reg1mcia em consideração que posto 
pareça de facto ser mais conveniente ao serviço publico, 
sem prej uizo do supplican te que taes officios sejam ser
vidos pot· difTerentes pessôas, todavia sendo tambem 
indubi tavel que tal separação não póde ter lugar sem 
determinação legislativa, e assim como se não poderia 
obstar a que o supplicante os servisse conjuntamente, 
da mec.:.ma sórte se não devo embaraçar que os sirva o 
serventuario, como bem ponderou o Conselheiro Pro
curador da Corôa na resposta que sobre este objecto 
deu; manda em Nome do Imperador o Senhor D. Peuro H, 
remetter a V. Ex. o requerimento do supplicante eom 
todos os documentos que o acompanham, a fim de V. Ex.~ 
na conformi<lade da resposta referida do ProcurJdor da 
Corôa, expedir as ordens que forem necessarias para 
que o serventuario que tiver sido nomeado no impetli
men to elo supplican te sirva conj un tamen te os referidos 
oflicios, e se conservem unidos, garantindo-se por este 
meio ao mesmo supplicante o direito que sobre elles 
tem. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Palacio do Rio de Janeiro, 
rm 30 de Julho de 1833.-AnrPliano rleSonza e Oliveira 
Coutinlw.- Sr. PrcsiLlen te JJ Província da Bahia, 

N. 408.- JUSTlÇA.- E~1 at nE JuLno DE 1833. 

Os inventarias e arrecadações dos bens dos auzentcs são da 
privativa attribuição dos Juizes de Orphãos. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor D. Petlro 
TI, em resposta ~os que si tos, que Vm. ofTcreccu no seu 
ofJicio de 31 de ~b i o passado~ manda drcla rar-lhe quanto 
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:1o l.o crue ~pczar do art. 20 da Disposição Provisoria 
ácerca da administração da Justiça Civil, ('stá em vigor 
o art. 2. o da Lei {le ;) de Novemuro de 1830, que man
Jou reunir ao juizo dos orpl1ãos a aiTt'Cadação e admi
nistraçào dos bens dos ausentes e rccollleí' qualquer 
quantia ao cófre da Thcsouraria da Província em con
formidade do art. 91 da Lei de 24 de Outubro de 18:32; 
~obre o 2. o que fallecendo alguma pessoa abintestada 
sem dcixat· herdeiros forçados, c sú havendo alguns 
mais remotos, ou não os havendo, ao mesmo juizo per
tence o inventario c perante clle de\'crão habilitar-se 
os herdeiros, sem que o Juiz .Municipal possa ter a mrnor 
ingerencia em taes inventarios e anecallaçõcs, como 
Vm. mui acertallamentc pondt•rou no citado seu oflicio. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do lHo de Janeiro, em 
:31 de J ull10 tle !833.- Aureliano de Sou; a e Olivcint Cou
tinho.- Sr. Juiz de Orphãos da CidaJc de Goyaz. 

N. !109 .-JUSTIÇA.- EM 31 DE JULHO DE 1833 . 

.Jianlla rcsponsabilisar nm Juiz de Paz que autorizou busca 
a bordo de um navio Americano, sem assistencia do respectivo 
Consul. 

Tendo representa(lo o Encarregado de Negocio~ elos 
Estados- Unidos da Amcriea que José Rodrigues Fer
reira quando servira o lup:ar de Juiz de Paz da Frc
guezia de Santa Hita, com oll'ensa do Tratado existente 
entre os mesmos Estados c este Imperio mandára dar 
bugca a bordo do n;lvio amcrieano Enterprise, em 
consrcp.1encia de uma denuncia que lho fôra dada, de ter 
conduzido escravos, sem que a esta d iligencia assistissr_, 
nem a respeito <lella tivesse a menor participação o 
Consul daquella Nação, como cumpria, em virtude do 
mesmo Tt·a ta do; e rrconhecendo-se pela propria res
posta uo sobredito Juiz a veracidade deste procedimen
to, o qual ellc não dcstróe, antes procura justiflcal-o, 
al\egando em sua defeza não haver no citado Tratado 
artigo algum, que obrigue a esta formalidade, quando, 
assegurando o art. 2. o delle aos cidadãos dos Estados
Unidos qualquer favor, que tenha sido outorgado a 
ontras Nações em objectos de commcrcio c navegação, 
Uw dá este. de se não poder proceder a tacs IJu:-cas 
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sem assistenci:l do Con~ul. por ser um dos favores 
expressamente conceuidos aos suhLliw~ da Franç:-t e 
Prussianos seus re:::pcctivos Tratados, aos qaaes eum
pria ao mesmo Juiz rr-coner e examinar antes de 
ordenar a busca em questão a fim de não comprometter 
a boa harmonia, que felizmente subsiste entre este lm
perio c aquella Nação: a Rcgencia, ú vista de todas estas 
eircumstancias, onlena, em Nome do Imperador o Se
nhor D. Pedro H, que Ym. faça rcsponsalJilisar ao 
sobr·edito José Rodrigues Ferreira pela i rregu la r-id.ade 
c falta de exacção, com que procedeu nPste ohjecto, 
p;ua o que se lhe enviam os documentos a elle re
lativos, e que constam da relação, assignada pelo 
Officiall\Iaior desta Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça. 

Deus guardA a Vm.- Paço, em 31 de Julho de 1.833.
Aurelianolle Souza eOlivt'ira Continho.-Sr. Promotor 
PuiJlko da Côrte. 

N. 410.-FAZENDA.- E1I 31 DE JULHO DE l833. 

1\Iand;t isentar da taxa de barreira, no porto da Estrella, os em
pregados, carros c cavallos d~~ fabrica da po! v ora, quando 
passarem em scrYiço. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publieo Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em cousequencia do Aviso tia 
Secretaria de Est:ulo dos Negocias da Guerra tle 22 do 
corrente~ que o Conselheiro Inspector da Thesour·aria 
tia Província do Hio de Janeiro, expeça as convenientes 
ordens aos Empregados d(js Barreiras do Porto da Es
trclla para não exigirem a taxa estabelecida dos Em
pregado~, carros, e cavallos da Fabrica da Polvora, 
quanuo passarem em serviço, para o que se deverão 
apresentar naquclla Barreira munidos de tilnlos do 
rc:-;pectivo Dire!~lor em que assim o declare. O que par
ticipa ao sobreuito lnspector p:tra sua intelligenda e 
execução. 

Thcsonro Puhlico Nacional. rm 31 de Julho tle 1833 ... 
- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. ~11.-FAZENDA.-E:u o 1. 0 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a representação dos negociantes francezes relativamente 
á diillculdade nos despachos de suas mercadorias. 

Não julgando inteiramente dcsattendiveis as circum
stancias expostas no requerimento de varios negocian
tes francezes, em que se queixaram da maneira por 
que na Alfandega se procedeu ultimamente a respeito 
de generos, cuja factura se impugnou por serem lesivos 
aos direitos os preços marcados nella, sobre o que 
V. S. informou em 30 do passado, e foi ouvido o Conse
lh~iro Procurador Fi~cal; devo recommendar a V. S., 
que faça guardar &m casos semelhantes aque!la circum
specção e reg-ulariuade que é mister em todos os actos 
da publica administração, conciliados os interesses da 
Fazenda Nacional com as regl'as da justiça, da equidade 
mesmo algumas vezes, e sempre tambem com as de uma 
perfeita c imparcial igualdade. 

Deus Guarde a V. S. Paço, em o 1. o de Agosto de 
1833.- Candido José de Araujo Viannrt.- Sr. Conse
lheiro Juiz da Alfanucga desta Córte. 

N. ~12 .-MARINHA.- El\1 o 1. o DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que os crimes de deserção simples devem ser castigados 
na fórma do art. 80 dos de Guena. 

Em solução ao que Vm. expõe no seu officio de hontem 
relativamente ao Grumete Manoel Jo . .;;é, que havendo 
desertado da Fragata Imperatriz, fóra apprehendido, 
e se acha a ferros a bordo da mesma, tenho <le signi
ficar-lhe, que os crimes de deserção simples devem ser 
castigados na fórma do nrt. 80 dos de Guerra. 

Deus Garde a Vm. Paço, rm o 1. o de Agosto de 1833. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Francisco Bi
biano do Castro. 
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N. 413.-l\IARINHA.- EM 2 DE AGOSTO DE 1833. 

Determina sobre a compra de fardamento para os marinheiros 
dos navios armados. 

A Regencia. em Nome do Imperador, Approvanclo o • 
~rbitrio por Vm. proposto em seu oflicio de hontem, 
relativamente á compra dos fardamentos que devem 
d'ora em diante fornecer-se aos marinheiros dos na· 
vios armados; Ha por bem Determinar que seme
lhante compra se eiTectue no mercado á nota~ do Banco, 
a fim de conhecer-se pela experiencia se á marinha
gem convem mais o fornecimento por esta maneira, 
do que pela que até agora se tem praticado. O que 
participo a Vm. para sua intelligcncia e execução. 

Deus Guarde a Vm. -Paço, em 2 de Agosto de i83:L 
-Joaquim José Rodrigues Torres-Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. 4i.í.-IMPERIO.-E~l 2 DE AGOSTO DE 1833. 

Providencía sobre a falta de cxerdcio da cadeira de rhclorica 1la 
Villa da Cachoeira, durante o tempo em que o respeclivo Profes
sor serve o cargo de Conselheiro do Governo. 

111m. cExm. Sr.-S~ndo presente á Regencia oofHcio 
de V. Ex. na data de ;j do mez passado, em que solicita 
se lhe deelare a maneira por que deve 1n·ovidenciar 
sobre a falta que noexcrcicio de sua respcc;tiva cadeira 
fará o Professor de rhetorica da Villa tb Cachoeira, Joa
quim Antonio .Montinho, pois que, tendo acci tado o 
cargo de Conselheiro do Governo, para que fôra c lei to, 
fica abandonada a dita cadeira em prejuízo do ensino 
publico naquella populo.~a Villa, accrcscenuo mais que 
não haverú quem a queirfl. reger sem vencimt~n to dt~ 
ordenado: Ha por bom a mesma Hcg-cncia, em Nome dn 
Imperador, declarar a V. Ex., que faça regnr a cadeira 
por um Substituto pago ú custa do Proprictario, pois 
que este, comu Conselheiro, tem uma diaria IJUC per-
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cebe pelos seus trab::llhos; mas quando ellc não annua 
a isso, c preftwir il· reger a cadeira, deve V. Ex.. cha
mar para o seu lugar outro Conselheiro. 

Deus Guarde a V. Ex..-Palacio do llio de Janeiro, 
em 2 de Ago;;to de 18:13. -Aztreliano de Souza e Oli
t,eira C.'lutinho .- Sr. Joaquim José Pinheiro de V as-

• conccllos. 

N. ~l5.-FAZENDA.-E.u3 DE AGosro DE 1833 • 

.Manda abonar aos Collectores e seus Escrivües ~~ de premio pelo 
trabalho do lançamento dos impostos, cuja arrecadação não 
ctTectuarem em tempo legal. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, urliherou em 
scs~ão do mesmo Tribunal, c confor·me o voto uclle, que 
os Collectores parciaes, e seus Escrivães, pelo trabalho 
(]O lançamento dos impostos, cuja anecauação não elTec
t.uarem em tempo legal, e tenha de ser feita pelos Col
lcctores Geraes, levem á custa da Commissão uostcs um 
terço da que Jerari~m se tivessem arrrcaclauo em tempo 
os referidos impostos. O quo participa ao Conselheiro 
Inspector da Thesourar·ia da Província Je •....• para sua 
intelligoncia o execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em 3 tlc Ago~to de !833. 
-Canrüdo José de Araujo Vianna. 

N. ~lG.-FAZENDA.-E.u 3 DE AGOSTO DE 1833 

:MaJHla pagar a ajuda de custo ao Procurador .Fiscal nomeado para 
a Thesonraria de uma Província, onde não residia, por não ser 
nccessario, para ter direito á mesma ajuda de custo, que antes 
exercesse algum emprego. 

Candblo José <le Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thc~ouro PuiJlico Nacional, dclibJrou em 
sessJo tio rues·no Tribunal, em vista do o!llcio do Prcs1-
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tlPntc d:1 Provinci:-t da P:1rahyba do Norte tlc 2 de Jtilho 
sob n.o 30, que aeümp;mhou o do Inspcclor intc1·ino da 
respectiva Thcsouraria, em que expüc a duvida que 
orr.orrc ao pag-amento da ajuda de custo, que pretende o 
Procurador Fiscal Antonio .Joaquim de Albwrucrque e 
Mello, na fórma do art. U9 da Lei de 4 de Outubro de 
i83l, por não ter sitio antes desta nomeação Olllcial de 
Fazenda, e conforme a rc~posta ti~cal, c ..,-oto do Tri
bunal, <IUe ao sobredito Procurador se deve dar a ajuúa 
de custo na fúrma da Lei, visto que não residia na Pro
víncia, nem para ter direito a clla era nccessario qu.-, 
antes rxerresse algum empreg-o. O que participa ao 
sobredito Presidente para sua intelligencia e execução. 

TIH'souro Puhlico Nacional, em 3 de Agosto Llc tS33. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 417.-FAZENDA.-El\13 DE AGOSTO DE 1833. 

Approva a arrcmata\ãO feita pela Th~souraria ílO nio Grande ílo 
Nortr, dos gatlos dos dízimos, cuja arrecadação nüo pódc vcri-
1icar-sc a dinheiro pelos Collcctorcs. 

Candido José de Araujo Vianna, Prcsirlcntc do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, dl'libcrou em 
sessão tlo mesmo Tribunal, em vista do ofllcio do Pre
sidcn te d:1 Província do Rio Grande do Norte, de 28 de 
Junho sob n.o 4.5, em fJlHl participa a tlelib~racao, íJlW to
mára em Conselho do Governo approvando a rncclida 
pr·opos!a pPio lnspector interino da Thcsouraria da 
J>rovincia, rlc proceder á arrematação dos gados tlos di
zimo::; de <lifTcrentes Freguczias, cuja arrecadação não 
pôde vcrilicar-se a dinheiro pcl"os Collcctores como se 
havia ordenado, c de ter-se ultimado a súbrcdita arrc
ma tação com preços mais vantajosos, que os da an tece
dente, e conforme a resposta fiscal, e voto <lo Tribunal 
approvat· aquella deliberação, e a arrematação a que em 
consequencia se procedeu. O que participa ao mesmo 
Prcsideu te para sua in Lelligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 3 de Agosto de f833. 
-Candido Jose de Araujo Vianna. 
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N. 418.- FAZENDA.- EM 3 DE AGOSTO DE 183:3. 

Sohrc a rcelnmnção elo nrg-oeinnte frnnecz E. PriYat áccrca da 
avalia~ào de uma rm\âo de vinho de Cettc. 

Illm. c Exm. Sr. - Sobre a reclamação que fn 
o negociante Francez Ml". Emi]c Jlrivat contrél a 
avalíaç~i:o fcit:~ na Alfanclcga de uma porção de vinho 
de Cctte, de qnr, trata a nota do Enearrcgado de Ne
gocios de Sua Ma~rcstade o Hei dos Fra ncrzes, ruja 
copia V. Ex. rcmct teu em Aviso de 2í do pnssauo, 
tcn h o de dizer a V. Ex. que essa reclamação já havia 
Rido indeferida pelo Thesouro, em consequencia das in
formações c rPsposta fiscal, a que mandei proceder nl
timamen te, acho que o foi com razão e pela necessidade 
de observar de uma maneira exacta, e uniforme as 
regras, que legalmente se têm estabelecido para ore
gimen da sobredita Alfandcga, c arrecadação dos di
reitos nacionaes combinados em generalidade como só 
é possível os interesses da Fazenda Nacional com os tbs 
partes ; não convindo que a quacsqucr pretextos menos 
fundados, se façam ou consintam Jiarias altcraçõrs ~ 
c sendo certo, que ambos os in leressrs da Fazenda Na
cional, e das partes se acham equilibrados pela ig-ual
dade com que uns c outros estão sujeitos á alta c baixa 
dos preços, que dependem das diversas circumstancias 
occurrcntcs. 

Deus Guarde a V. Ex. P:-~ço. rm 3 do Ap:osto de 
l833.-Canrlido José de Araujo Vianna.-Sr. Bento da 
Silva Lisboa. 

N. 4H).-JUSTIÇÀ.- E)I 3 DE AGOSTO DE 1833. 

Encarrega o Juiz de Paz Chefe do districto, da notificação para 
comparecimento dos accusadorcs, réos c testemunhas, nos pro
cessos que têm de ser julgados pelo Jury. 

A ReQ"encia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, appl'ovando a providencia, que Vm. pelo seu 
officio de hontem indica~ de ser encarregado o Juiz 
de Paz, Chefe do districto, das notificações para o com
pan~cimcnto dos accusauores, réos c testemunhas dos 
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processos, que se achavam r.m alçath superior, a Hm 
de dar-se principio no dia 1.2 du corrente ás sessões 
do Jury; lb por bem que Vm. assim o faça constar 
ao referido Juiz de Paz para que possa com tempo fazer 
as indicadas notificações. 

Deus Guarde a Vm. -Paço, em 3 de Agosto de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveit'a Coulinlw.-Sr. Juiz 
de Direito C!1efc de Poli c ia da Côrtc. 

N. 4~20.- GUERRA.- E;u 3 DE AGOSTO DE 1.833. 

Sobre o fornrcinwnto de polvora :ís reparti~ôes ~ubordinadas 
ao l\linisterlo do Imperio. 

Previno a Vm. para que de hoje em diante não fa~a 
fornrcimento algum de polvora a qualquer empregado 
das Repartições subordinadas ao 1\linisterio tlo lmpe
rio, sem que prf'ceda ordem desta Secretaria de Estado 
acompanhada do pedido que <leve ser salisfeit.o. O 
que hei por mui recommcmlado a Vm. 

Deus Guarde a Vm.--Pa~o, em 3 de Agosto de 1833. 
-Antero Jo~é Fen'eira de Brito.- Sr. João Vicente 
Gomes. -

N. 4,21.- JUSTIÇA.- E~l 5 DE AGOSTO DE 1833. 

Os Guardas Nacionaes quando tenham de requerer ao Governo 
devem fazer por intermedio de seus superiores. ' 

111m. e Exm. Sr.- A Regencia, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro 11, Ordena que V. Ex. na 
Ordem do dia faça constar aos Guardas Nacionaes que, 
todas as vezes que ti verem de requerer· ao Gov-erno 
sobre qualq~ter ohjecto do serviço, deverão dirigir os 
seus requenmentos nos Commandantes dos corpos em 
que servirem_, a fim de que estes, informando imme
diatamcnte sobre o conte(ldo de taes reqnrrimentos, os 

DECISÕES PF, !833. 37 



290 hECISÔES 

façam subir pelo in termedio de V. Ex. ao conheci
mento do mesmo Governo, para serem deferidos, abre
vhmdo-se por este meio o expediente da Secretaria de 
Estado que pelo methodo até o presente seguido vem 
a duplica r-se. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço, em 5 de Agosto de 1833. 
- Aurelimw de Souza e Olivei?>a Coutinho.- Sr. Conde 
de S. Simão. 

N. 422.- IMPERIO.- EJU 5 DE AGOSTO DE 1833. 

Manda etrectuar a entrega dos archiYos de uma Villa extincta á 
Camara da que novamente se erigiu. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
11, manda participar a Vm. em resposta ao seu otncio 
de 19 tlo mcz antecedente, que, em comequencia da re
presentaç.ão do ex-Presidente da Camara da extincta 
Villa de 8. José de EI-Rci, já se lhe ordenou que, visto 
achar-se exlinctaaquella Yilla, posto que estivesse depen
dente da Assembléa Geral o requerimento que sobre 
este objecto haviam dirigido os seus habitantes, cumpria 
em beneficio mesmo destes, que se verificasse a entrega 
do archivo c mais objectos relativos a ella, e (jUe a Ca
mara Municipal de ltaboral1y exigira, por não haver in
conveniente algum em reverter tudo, logo que o Corpo 
Legislativo desapprovasse a cxtincção da mesma Villa. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
f> tle Agosto de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Orphãos interino da Vi lia de 
1 taLorahy. 

N. 423.- JUSTIÇA.- El\1 6 DE AGOSTO DE 1833. 

Os Juizes de Paz só podem ter força da Guarda Nacional á sua 
disposição, durante o tempo que fôr necessario empregai-a 
em alguma diligencia. 

Foi presente á Rcgencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedl'O 11, o officio que Vm. me tlirigiu em 
29 do passado, exponuo os serviços exigidos dos Guardas 
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Nacionaes do b:llalhão do seu commando pelos Juizes de 
Paz do 1. o e 3. o d istricto dessa freg-uezia; e a mesma 
Hegencia me ordena responda a Vm. que qualquer 
força que tacs JtJizes precisarem lh'a deverão requi
sitar, salvo em caso de muita urgencia, que então o 
podem fazer aos Capitães das companhias mais pro
ximas; não podendo porém ter tal força á sua dispo
sição senão durante o tempo que fôr necessario empre
ga l-a em qualquer dilig·oncia. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
6 de Agosto de 1833.- Aureliano de Souza c Oliveira 
Coutinho.- Sr. Commandante do ha talhão de 1\Iaricá. 

N. 421.-JUSTIÇA.- El\1 ()DE AGOSTO DE 1833. 

Approva a uova organizat;ãn da Guarda Xadonal da Cidade da 
Vidoria e da Yilla do E;;plrito Santo. 

I IIm. c Exm. Sr.- A Hcgcncia, a quem foram pre
sentes os officios de V. Ex. de 12 de Julho deste anno 
dando con La da deliber<lcão tomada em conselho do Go
verno sobre a passagem· da~ primeiras companhias de 
infantaria flag Guardas Nacionacs des~a Cidade da Vic
toria e da Vil la do Espírito Santo para a arma de arli
llwria, por assim exigir a segurança e defesa das For
talezas da Barra dessa cidade e da Villa de S. João: 
1\lauda em Nome do Imperador o Senhor D. Pedr·o 11 
Approvar a deliberação de V. Ex. para se eficctuar a 
referida organização. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio llo Rio de Janeiro, 
rm O de Agosto de 183:3.-Aureliano de Souza c Oliveira 
Co11tinho .- Sr. Presidente da Provincia do Espirito 
Santo. 

N. 12tL- JUSTIÇA.- El'tl 7 DE AGOSTO DE 1833. 

Hr:soln duYidas solJrc elei~ão dos Officiacs da Guarda Nacional. 

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, resolvendo as duvidas suscitadas ácerca das 
ultimas eleições do batalhão do seu commando, Manda 
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declarar a Vm. 1ue, supposto seja incontcslavel que 
p:u·a se fciZcrem as eleições, deve-se exigir a maioria 
dos Guardas Nacionae;; de uma companhia, comtudo 
isso se entende dos indivíduos presente!; e promptos, e 
não dos ausentes com licença, ou sem ella, e dos en
fermos; porém~ como não consta qual fosse o numero 
dos promptos na occashio das di tas eleições; ordena a 
mesma 1\egencia que Vm. dô juramento c posse aos 
novos eleitos, rom exeepção dos que são Jnspcctores de 
Quarteirão, porque estes têm perdido os postos, que 
tinham, ou para que foram votados, no caso ue terem 
sido approvados. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 7 de Ago~lo de 18:33.
Aureliano de Sou;a e Oliveira Coutinho.- Sr. Comman
dante do batalhão da Guarda Nacional da frcguczia do 
Sacramento. 

N. ~26.-JUSTIÇA.-EM i DE AGOSTO DE 1833. 

Não ê da attribuição dos Juizes de Paz a concessão de passagens 
aos Guardas Nacionaes. 

Havendo o Commandante da Guarda Nacional de ca
vallaria da Villa de S. João do Príncipe representado, 
com o offieio que Vm. dirigiu em 18 ue Abril ao Com
mandante da companhia dessa Villa~ sobre a passagem 
do dous Guardas Nacionaes de infantaria para caval
laria: a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. P(•dro IL 1\landa declarar a Vm. que lhe não per
tence tal attribuição por ser da competencia do Con
selho t1c Qualificação, e na sua falta toca ao Governo 
prO\'idcnciar sobre o objecto, devendo tamhem ficar 
sciente que, quando preeisar de algum'\ fo1·ça nacional 
a deve requisitar ao Commandantc do corpo, salvo nos 
casos e~ traordinarios, para que se não maJlogre qua I quer 
diligencia importante, que então o póde fazer aos Com
mandantes das companhias, mas nunca a seu arbítrio. 

Deus Guarde a Vm. Palacio do Rio de J:mciro, em 7 
de Agosto de 1833.- At~reliano de Souza e Oliveira Cou
tinho.- Sr. Juiz de Paz de Santa Anna de Pirahy. 
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N. ~27 .-UlPERIO.- E~I 9 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que se devem aos votos dados na eleição de Deputados 
á Assembléa Geral LegislatiYa addieionar os das actas de dous 
collegios! que chegaram depois do prazo marcado para a a pu· 
ração geral. 

Illm. e Exm. Sl'.- Sendo presente: ú Hegcncia o offido 
de V. Ex. na da la de 3 de Junho do correo te anno, em 
fJUe, participando a demora que l1ouve nos Collcgios 
Eleitoraes da Natividade c Cavalcante, de remettcrem 
as authcnticas das actas de suas sessões á Camara .Mu
nicipal de"~a cidade, solicita os necessarios esclareci
mentos sobre o r·csultat1o tle semelhante drmora, de· 
clarando-lhe ~i devem ser abertas a~ aulhenticas dos 
Collegios E lei tora e-; chegatlas depois do dia marcado para 
a apuração g-rral, a fim de se reunir·em os votos destes 
aos outros Collegios, ou ~i deverão perder os cidadãos 
os seus votos por motiYo de lal Ut'llWra: A mesma R c
gene ia~ em Nome do Impcr(ldor, Ha por bem Declarat' 
a V. Ex. que a demora na remessa das-aull~enticas das 
actas dos refcrillos CollrgioR Eleitoncs, seja qual fôr a 
causa deJia, não deve prejudicar o direito dos cidadãos 
dos respectivos distt·iclos, tlcando perdidos os seus Yotos, 
c que estes por i::so dm·em ser apurados~ c additados 
aos que se tiverem apurado no termo prefixo, fazendo-se 
dessa apuração uma nova acta, dando-sc-lltc a nwsma 
direcção legal, para ser tudo presente á Assembléa Geral 
Legislativa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pal<1cio do Hio tle Janeiro, 
em ü de Agoslo de 183~J .- Anreliano de Souz<' c Oliveira 
Coutinho.- Sr. José Hodrigucs Jardim. 

N. 428.- i.MPERIO.- E:ll !) DE ACOSTO DE 18.33. 

Determina que os Paquetes do Norte façam escala nas suas viagens 
pela Província do flio Grande do Norte . 

. Reconhecendo a H.egencia a utilidade, fJUC rc:'ulta ás 
VIagens dos Paquetes do Norte de tocarem por es
cala na Pl'ovincia do Rio Grande do Norte, não só 
pela l.Jrevilladc das correspondcncias entre as Pro-
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vi_ndas limitt·oplws, e da arrecadação das renda.; pu· 
bltcas, espedalmente dos direi tos de assucar e algodão 
daquclla Província nas do Ceará, Parahyba c Pernam· 
Luco, d' onde se ex por ta m em direi tu r a para a Europa, 
mas tambem por ser este o unico meio de se animar o 
co:nmer~io nascente, em consequencia da facilidade 
das tt:ansacçõcs, importação, u exportaç[io de gencros, e 
trans1 to dos cspecu !adores: H a por lJcm a mesma llP
gencia, em Nome do Imperatlor, Delenninar, que os 
Paquetes do No r te cl' ora em t1 ian te faç.am esc::da nas 
suas viagens pela Provinda du Hio Grande do Norte, 
guarclaudo nesta derrota as mesmas fonnalidaues rsla
helccidas }Jara as mais Províncias, onde tocam. O que 
participo a Ym. para sua intclligencia, c expeLlit:ão 
uas convenientes ordens. 

Deus Guarde a Vm. Paço, em U de Agosto dt' ts:::3.
Aureliauo de Sonza c Oliveira Coutinho.- Sr. Luiz Fran
cisco Leal. 

N. <l~ü.-IMPEIHO.- E~l ~~ DE AGOSTO DE 18:33. 

Manda executar as lnstrucções aunexas, pelas qm1cs s.: devem 
reger os Pedestres, Guardas da coutada, e llo encanamento das 
aguas da Carioca. 

A Hcgcncial em Nome tlo Imperador, Ha por bem 
l\landa r rcmet1 c r a Ym. as Inst ruccõcs inclusa!', <lS

sign<Hlas por Luiz Martins dos Santos Marrocos, Ofll~ 
cial .Maior da Secretaria de E:;tatlo dos Negocios do 
lmperiol para sürvirem dn Ht•gulamclllo aos Pedestre.", 
tiuarda~; da coulada e euca!lallH'lllo tlas aguas da Ca
rioca~ a lim dn que Ym. as fap executar; 1ic:llldo na 
intelligcncia de que nesla data se oll.iria ao Coront'l 
de Eagenllni ros Inspectot· das Obras PubliLas, tau Lu 
para mandar levantar a casa que deve servir de qual'lcl 
aos refcriLlos Guarda~. como para exercer pela sua 
parte toda a vigilancia f'OlJre o exacto cumprimento 
das obrigações que lhe são incumbiuas. 

Deus Gua ruo a Vm. Paço, em 12 de Agosto de 1833. 
- .A.urcliano de Sott.z·a e Oliveira Coutinho.- Sr. Euzebio 
de Queiroz CrJutillhO Mattoso Camara. 
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lnstrue-:ões JUU a os Pedestres enearrt'gados tla guarda 
do encana1nemto geral da Carioca, e da contada t"S• 

tabclecithl ern beneficio tias aguas tlaquelle encana
mento tu•r Dt~et·eto de 9 de Agosto de ISI7 

Art. 1. o Para gu:uda da contada geral, que decorre 
do alto da sern do Corcovado até a caixa d'agu:l, <~ 
da coutada de trcs hraça3 a cada nm dos l:ulos do en
ean:-~mento~ desde a refcritla caixa cl':-~gna att'~ o morro 
de SJnta Thcresa, ll:-~\'f'I'Ú tres Pedestres, que J'('sidi
riio no quartel qun para isso se lhes estabelecer acima 
<1:1 mencionatla raixa, c no lugar em que começa o 
PSlt'<~ito caminho para o Corcor:ulo. Venre.-ão o jornal 
dt) ;;oo réis diarius. 

Art. ~.o Acima tlo quartel, c no estreito caminho 
qtJe ('Onduz. ao Corcnv:tdo havcrú um portão fechado 
com cerca de l'spinhos de um c outro belo. O Com
lll3111bnle ted a chave do portão para prohibir o 
ingresso d:HJUCUe sitio para cima do Co1 covatlo; mas 
no caso ~~~~ que uma ou mais pessoas não suspcítas 
df~Sejrm passar ao Corcovado, clle lh'o facilit~rá, uc
cbrando essas pessoas por cscripto os seus nomes, 
oecup:1ções, nações, residencias, dia, mez c hora em 
que passam, a fim de se poder com facilidade conhecer 
o autot· de qualquer malclido que ê:dli se pratique. 

Art. 3. o Cada Pmlestrc terá uma espingarda, uma 
granadeir3, uma catana, e uma patrona com 1G cartuxos 
cmb:~l:ldos, elo aclarme competente. 

Art. 4. o Alóm das armas declaradas no artigo an
tr~eedente, existirão sempre no quartel tres machados 
promptos para os Pedestres, no caso de incenllio, acu
dirmn immeuiatamentc a atalhai-o. 

Art. l'j. o O Commandan te do destacamen Lo detalhar:í 
o scrriço touos os dias de maneira que, ficando um 
no quartel, os outros dons rondem constantemente o 
<H]ueduelo, um até o mo!'ro de Santa Theresa, e oulro 
a tó a fonte das Paineiras. 

Art. 6. o Os Guardas em suas rondas vigiarão: 
1. o Que se não acenda fogueira dentro da c ou tada, 

nem fóra dclla, sem primeiramente se ter feito asseiro, 
nunca porém em :ugar cl'onde po3sa resultar tbmno. 
No caso de contravencão o Guarda in limará i rnnw~ 
dia lamente o proprietai:io para mandar apagar o fogo; 
e caso este o não faça, dará logo parte ao Juiz. de Paz, 
on ao Chefe dt~ Policia, pua proced1)rem rm tal caso 
como fôr d~ direito; 
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2. o Que se não corte arvore, lenha, ou mato, nem 
se f~lça carvão, nem se en1brenhe pessoa alguma nas 
matas com instr·umento que pareça destinado para se
melhante fim. O que fór sorprendido em contra
venção será logo conduzido á presença de qualquer 
das referidas autoridades, e o mesmo praticarão com 
os caçadores que accenderem fogo no interior das matas, 
ou na proximidade delJas, tendo o cuidado de advertir 
desta prohibição os que encontrarem; 

3. o Que se não occulte na mata pessoa alguma, por 
qualquer motivo suspeita, devendo prender e conduzir 
á presença de qualquer das referidas autoridades a 
que acharem nesta circumstancia; 

fL o Que se não formem quilombos no interior da 
contada, dando logo parte, no caso da cxistencia de 
algum, ao Chefe de Policia, para expedir as necessa
rias providencias. 

Art. 7. o Si não obstante estas providencias acon
tecer atear-se algum incendio, os Guardas concorrerão 
immcuiatamcntc a atalhai-o, destacando logo um d'entre 
elles, no caso de necessidade, ao Chefe de Policia, para 
orcorrer com os soccorros necessario:;. 

Art. 8. o Sendo mui limitado o numero dos Guardas 
da contada, não poderão ellcs ser dístrahidos para outro 
qualquer serviço; e logo que algum por molestia, ou 
por outro motivo se achar em estado de não poder 
desempenhai' com actividade as suas obrigações, elle 
o fará constar ao Commandantc dos Pedestres, par·a 
designar com approvação do Chefe de Policia quem 
o substitua. 

Art. 9. o O Commandan te dos Pedestres vis i ta ri o 
aquartelamento uma vez por mez, e examinará si a~ 
armas, c as munições se acham em bom estado; e á testa 
de algumas praças do seu corpo, que estejam desoccu
padas, baterá a mata, c participará ao Chefe de Policia o 
que observar, notando com muita atlenção si encontra 
vestígio de se haverem cortado arvores na mata de
fesa, ou de se ter feito queimada tlcn tro da contada, 
ou na ''izinhança della, para serem punidos os Guardas 
srgundo o gráo da culpa. O mesmo se pr·aticará com 
ellcs, bem como com o Commandante dos Pedestres, 
si por inform3ção do lnspector da'i Obras Publicas 
constar que não cumprem com as suas obrigações. 

Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, em 
12 de Agosto uc 1833.- Luiz Ma1·tins dos Santos 
Marrocos. 
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N. 430. -ll\IPElUO. -Eu 12 DE AGOSTO DE 1833. 

Dr,clara que não cahc ao governo sobr'estar na execução da Reso .. 
Jução do Conselho 1le Presidencia sobre a suppressão de uma Yilla 
n creação de outra. 

111m. e Exm. Sr·.- Tendo.me V. Ex. p:trticipado em 
officio de 7 do corrente, para que !'Ubisse ao conhe· 
cimento da Hegencia em Nome do Imperador, que o 
Senado, a fim de deliberar sobre a indicação de um tle 
seus membros áecrca óa Rcsolucão de 21 de 1\laio do 
corrente anno, tomada prlo Presidente da Província de 
Minas Geraes em Conselho, a qual crcou rm villa o 
:trraial de ltahira, c extinguiu a Vi!la de Caethó, resolveu 
que se pedissem ao Governo as conrcnicntc.s illust.rações 
sobre esse facto, o qual sendo verda<leiro deveria iit'ar 
.sobr·'estado na sua execução emqu:mto a Asscmhlt~a 
Geral decide se contém abuso de poder: de ordem da 
mesma Hegencia tenho de communicar a V. Ex., para 
que se digne f.tzer presente na Camara do Senado, qne 
:w Presidente da Provinria se ofJ1ciou exigimlo as refe
ridas illüstraçõcs; não julgando port'•m o Governo dever 
mandar sobr'cstar na execução daquclla resolução 
do Conselho da Presidencia, cc~so seja verdadeira~ não só 
porque aillcla se não rereheram as cxigi(l:ls infonnaçõcs~ 
como porque, tendo o mesmo Governo na Córte entendido 
que a lei o autorizaYa para~ na divisão das comarcas, n 
lermos, extinguir ;dgumas vil1:1s, c crear novas~ intelli
gencia que igualmente foi dada por outros Presidentes 
em Conselho, fundados nos arts. 3. ''e~;. o do Cotligo do 
Processo Criminal, que mam.bm o i. o dividir· os termos 
proporcionalmente á concentração, u ispersão, e neces
sidade dos habitantes, dar· logo <i execução essa divisão, 
e participar ao Corpo Legislativo para ~l ulterior :lppro
vação, c o 2. o que haja em cada termo um Conselho d1\ 

.Jurados, um Juiz Municipal, Promotor, etc., o que não 
poderia ter lugt~r· se o novo termo não comprehendessn 
uma Vil!a, com Camara .Municipal, etc,; não póuc nrm 
deve o Governo nl3nclar sobr'estaJ' em cousa alguma a tal 
respeito, emquanto a Assemblé:l Geral, a quem hoje esL't 
affecto este negocio, não approvar, ou reprovar a divisão 
feita, e a intelligencia, que geralmente foi dada ú lei. 

Deus Guarde a V. EL- Paço, em 12 de Ap;osto de 
1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutin'w.- Sr. Lniz 
Joaquim Duque·Estrada Furtauo de 1\Icndonç:-~. 



N. 4:31.- JUSTIÇA. - El\I !2 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que na organização da Secretaria da Policia não deve 
ser contemplado como Official o Interprete. 

Na organização da Secretaria da Policia não deve ser 
contemplado como Ofllcial della o Interprete, que só 
servirá como tal na repartição da saude, e da mesma Po.., 
Jicia; c nesta conformidaue, resolvida a duvida, que Vm, 
pelo seu ofticio de 9 do corrente representou, deve 
quanto antes proceder á organização da mesma Secre
taria. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 12 de Agosto de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de 
Direito Chefe de Policia da C<irte. 

N. 432. -JUSTIÇA, -E~I 13 DE AGOSTO DE 1833 . 

.Manda respons:~hilisar os membros da Camara Municipal da Villa 
de Santo Antonio de Sá por falta de cumprimento das ordens 
tio Governo. 

Tendo a Camara Municipal da viJla de Santo Antonio 
de Sá recusado cumprir as reiteradas ordens qne se 
11le tem expedido para fazer juramento o Coronel Chefe 
de Legião ele Guardas Nacionaes do mesmo município, que 
agora se chama á Côrtc para prestar o devido juramento 
perante a Regencia, procurando, com continuados snlJ
terfugios, demorar a posse daqnellc Commandan lt•, e por 
.consequencia inhibil-o de poder dar· a necessaria disci
plina aos corpos da Legião e execut<~r as ordens t]UC lhe 
têm sido dirigidas: Manda a mesma Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor· D. Pt•dro H~ que Vm. faça 
responsabilisar aos membros da referida Camara, c 
proceucr contra cllcs pela falta de cnmprimen to ús 
ot·dens do Governo, de que dará conta. 

Deus Guarde a Vm. Palacio do H i o de Janeiro, em 
13 tlc Agosto de 1R33.- Aw·eliano de Sonzll c Oliveira 
Coutinho. --Sr. Promotor l}ublico do 1\lunicipio de 
S:mto Antonio de Sú. 
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N. 4:33. -JUSTIÇA. -E\I 1:3 DE AGOSTO DE 1833. 

Pertence ás Camaras Mnnicipaes dt>ferir juramento aos Promotores 
Publícos c dar-lhes diploma. 

Tendo o Promotor do 1\lunicipio da Parahyln do Sul 
comparecido na Secretaria de E:-;tado llos Negocios da 
Justiça, para prestar juramento e tirat· o seu diploma, 
em consequenGia do ollicio de ~5 de Junho proximo pre
teri to, que para esse fim lhe dirigira a respectiva Camara 
:Municipal : 1\:Ltnda a Hegeneia, em No me do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, pela subredita Secretaria de 
Estado declarar á referida Camara, que a cllas pertence, 
na fórma do Codigo do Processo e respectivas Instrucções 
art. t~, deferir· o juramento aos Promotores e dar-lhes 
o diploma ; não sendo mister que elles se apresentem 
para esse nm ao Mini~tro da Justiça, por si ou por seus 
procuradores, pois que isso só foi di;;posto no referido 
artigo quanto aos Juizes l\1unicipaes c de Orphãos. 

Palacio do Rio de Janeiro, em t3 de Agosto de 1833.
Aw·eliano de Souza e Oliveira Cuutinho. 

N. 431.- JUSTIÇA.- E~I 13 D~ AGOSTO DE !833. 

Declara a quem compete deliberar sobre a passagem dos Guardas 
Nacionacs de uma para outra arma. 

Foi presente á Regcncia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, o otucio que Vm. me dirigiu em lO 
do corrente, pedindo esclarecimentos sobre as passagens 
dos Guardas Nacionaes de uma para outra arma, que 
havia com~edido o Juiz de Paz desse districto; c a 
mesma Regcncia me ordena responda a Vm. que nesta 
data se expediu aviso ao referido Juiz, para que fique 
na intelligencía, de que não está ao seu arbítrio se
melhante attribuição, e que será responsabilisado se 
con tintlar a pratica l-a, ficando de nenhum e fiei to qualquer 
passagem que assim tenha couccdido, pois que na falta 
do Cou.selhu de Qu<.tlilieaçào, sómcnte ao Governo per-
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tencc d!~l Hwrar a Pste n)s-pei to, a tfuem os Gua rt!as 
devem requerer com andiencia uos respc3tivos Com
manclan tcs. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do llio de Janeiro, em 
13 de Agosto d1) 18:33.-Aureliano de Souza e Olivcirrt 
Coutinho.-St·. Commandante do lJatalllão tla Guanla 
Nacional de S. Gonçalo. 

N. ~35.-JU~TlÇA.-E.ii 13 DE AGOSTO DE 1833. 

Determina que a C:unara Municipal tlc Magé informe sobre o 
facto de haver nomeado Paroclw para a .Freguezi:a da villa. 

Constando ao Governo que a Cama1·a Municipal da 
Villa de .Mag(~, arrogando a ~i um direito crw~ lhe não 
compete, nomeúra um Padre para Parocho da Freguezia 
da dita villa: 1\Iamla a Heg·encia, em Nome do Impe
rador, pela Secretaria de Est::~Llo dos Negocias da Jus
tiça, que a referida Camara .Municipal informe com 
urgencia sobre este facto. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 13 de Agosto de 1833. 
-Aureliano de Souz(t e Oliveira Coutinho. 

N. 4:Jü.-ll\1PE1UU.- Kii fj DE AGOSTO DE 1833. 

l)nlVi<lmH~Ül suJH·e a ült:l tb parcimonia. Je um:t Camara em 
suas dcsp~zas cxccclcntcs ü receita, e para que fosse auxiliada. 

Illm. e E'\m. Sr·.- Sendo presente á Regcncia o of
ficio de V. Ex. na data de 2 do mez passado, acom
panhamlo pol" cópia outro da C:.~.mara Municipal da Villa. 
de Santo Antonio da Patrullla e a conta corrente da 
sua recci ta c dcspeza que lhe foi exigida, pelo Conselho 
Adminislrativo; na qual se conhece que as suas rendas 
não são suflicientes para supprirem as suas despezas, 
lWllindo por is~o as convenientes providencias. E no
tando-se na mencionada conta que aquclla Cama r a não 
proporcionou as despezas á sua potrca remia , c ar-
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JJi tr·ou para o Sect·etario um ordenado cx~e~si v o~ e não 
aceornmodauo ús circum,;,;tancias do município: e que, 
além disto a mt'srn:l Canura não mostra, nem allcga 
ter proposto ao Con~clho Geral ela Província o:; meios 
de ang-mentar a;; suas rendas, como llw insinua o art. 77 
da Lei do 1. o Lle O:t tubro dn 1828: H a por bem a Re
gcncia, em Nome do imperador, que V. Ex. faça rc
t:ommenllar á dita C:nnara toda a parcimonia nas dcs
pczas, c obscrvancia do sobredito artig·o da citada Lei; 
soecorrenLlo-a cn treta n to com alguma quantia da som ma 
dada para tlespezas eventuaes. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Hio de Janeiro, 
em 1:3 de A!:rosto ele 1833. -Aurelirtno de Sonza e Oliveira 
Cotttinfw._:_Sr. l\bnoel Antonio Galvão. 

N. ~37.-D!PEiUO.-EJI 13 DE AGOSTO DE 1833. 

SolH'C a, prdcnç~1o fk J. J. L. M:]tlllcs Hibciro, Deputado á As
scmhlé:t Gcr:tl rclativ:tmente á accumnlação do vencimento 
de Presidente de Pr0vincia c);u o sulJsidio de Deputado. 

Tendo representado João Josó Lopes 1\Iendr.s Ribeiro 
que a Tile~ou r a ri:t da Provi w~ia de l\'Iinas Gera e:-; por des
pacho de 14 de Maio de 18:31 uoscontára no subsidio, que 
Jllc compete como Deputado, a quantia de !.~:?):3,)333 
do scn venci mcn to r ela ti v o ao:.; mezcs de Maio c Junho 
de 1830, c que havi:.l recebido no principio de Abril 
eorno Prcsiuente, que era, da dita Província; e reco
nhecendo a Hegencia não se ter procedido com justiça 
a respeito Jo suppticantc no refCJ'illO desconto, porque 
não se havendo an teríormen te estabelecido uma rczra 
geral que comprehr wlessc o caso, em que clle se achava, 
não l!lC podia prnjud icar a::; onlcns c nu nadas do Thc
souro em virtude do Decreto de 17 de Fevereiro Lle 182:3, 
que ínhibiu as accumulações tlo suhsidio dos membros 
das Camaras Legislativas com outros quaesquer ven
'~imen tos no tempo das sessões, pois I(UC a respeito 
dclle n;1o se vcriileava tal accumulacão, c o art. 37 
da Lei de it> de Dezembro de 1830, ;timh qno fosse 
possível cslomlcr :;e a r:omprellL'utk•r o referido subsiJio, 



não podia romtudo produzir cffeito sobre o ~JUC acon
tecêra antes da sua publicação: I-Ia por hem a mesma 
Regencia, em Nome do Imperador, que V. Ex. CX!li'Ça 
as ordens neecssarias, para que se en L regue ao su p
plic~nte a quantia (JUe se lhe descontára no pagamento 
do seu sul>sidio. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Paço, em 13 de Agosto de 
1833 .-Aureliano de Souza e Oliveir:J Continh3 .-Sr. 
Candido José de Araujo Vianna. 

N. 438.-FAZENDA.-E.u 13 DE AGOSTO DE :1.833. 

Declara isentos de direitos os gcmcros que vierem com positi\'O 
c official destino ás embarcações de guerra estrangeiras, conti
nuando, porém, a pagai-os os que, depois de descarregados, forem 
comprados para uso das mesmas embarcações. 

Em consequencia da sua representaçã-o de 8 do cor
rente, relativa á baldeação de objectos para o eonsumo 
dos navios de guerra dos Estados- Unidos da America, a 
respeito dos quaes por Aviso de 2í do mez passado se 
ordenou praticasse o mesmo que se costuma com os 
que se destinam para as embarcações de gucna bt'i
tannicas, c convindo combinar os interesses políticos 
com os fin~nceiros, c porem-se de accôrdo nos seus 
devidos termos os princípios do direito das nações 
com os do direito particular do Imperio, cumpre-me 
declarar que nenhum direito devem pag~u· os gencros, 
que em qualquer navio vierem com positiv<;> c offi
cial destino para uso da Armada, ou de qualquer em
b1rcação de guerra estr·angcira, estacionada nos por Los 
do Imperio~ uma vez que para ella sejam immelliat:.t
mente baldeados, debaixo da inspecção dos respectivos 
Officiaes da Alfandega, e á requisição dos Encarregados 
Diplomaticos; continuando porém a pagar os direitos de 
consumo todos arJuclles gcneros que depois de cn L r a dos 
c descarregados nos portos, forem comprados p:.tra 
qualquer Armada ou embarcação de guerra. 

Deus Gua1·de a V. S.-Paço, em l:l de Agosto de 1833. 
-Candido José de Atanjo Vianna.-Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfandega desta Côrte. 
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N. '~:3!J.-FAZENDA.-El\l !3 DE AGOSTO DE 1833. 

Manda verificar as differcn~as que se not:-~m nas quantias ins
criptas no livro auxiliar da Thesouraria do Rio Grande do Sul, 
e annullar as inscripções de dividas lr.~almcnte prescriptas, 
havendo os respectivos conhecimentos de quem os tiver. 

Candido Jo~é de Araujo Vi:mna~ Presidente do Tri
lmnal do Thrsouro Publico Nacional. dcliher·ou em 
sessão do mesmo Tribunal, em consequencia da repre
sentação ela Contacloria geral da revisão, e conforme a 
rc~po~ta fiscal rPmetter ao Presidente da Província do 
lHo Grande do Sul as relações das quantias inscriptas 
no respectivo livro auxiliar do grande livro, a fim de 
mandar vedfit~ar a ditierença que se nota na verba 
n. o ~3 da 1. a rei a ;ão que acompanhou o o meio da 
rxtincta Junta de H} de Agosto de 1830, em que h a a 
diiTerença de 1001)000 de Illais na quantia em algarismo, 
ou de menos por extenso, e além disso no refel'ido 
otncio se menciona o total da inscripção ató 11. 0 183, rm 
71: 472b3:36, quando a som ma da relação é de 75:472En36; 
fazer remet ter as copias aulhenticas das insr.ri pçõcs 
fPitas desde o 1. 0 de Julho de 1830 at(> o fim de Junho 
de 1832 substi tni ndo as relaNes, que de lias vieram com 
os oml~ios de 28 Ul~ Novembro dn 18:31. e 6 de Dezembro 
de 1832, e finaltnl'nte manJar annullar as inscl'ipções 
dos n.os 222 c 219, que contt~m dividas legalmente 
prescriptas, proruramlo amigavelmente haver os respec
tivos conhecimentos de quem os tiver; e no caso de 
repugnancia pelos meios jndiciaes fazendo intentar a 
rcclamac:ão competentemente. O que participa ao sobre
dito Presidente para sua intelligencia c execução. 

Thesouro Pn!Jiico Nacional, em 13 Je Agosto de 1.833. 
- Candülo José de Araujo Vianna. 

N. ~'1-0.-FAZENDA.-E~I 13 DE AGOSTO DE 1831. 

SoLre o impo~lo que devem pagar os botequins c tavernas. 

C·mdido .To~ó dn Araujo Yianna, Jlrcsiflrnte do Tri
bunal tlo Tll!'sonro Publico Narional, deliberou em 
se.;;são do mesmo Tríhun::ll, t~m vista do otlkio do Prc~si-
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dt>nlc ela Provinr.ia Llo Hío Ur·ande do Sul, de lí de Maio 
sob n. o 41~ CJUC aeompanhon o do Inspe,~tor (la Tllcsou
raria, relativo ús duvidas sobre a arreca(lação do imposto 
sobre botequins c taverna~, a respeito do que a cxtincta 
.Junta da Fazenda havia ordcn;:ulo que as tavernas r~tahc
lecidas antes do Alvará dt~ 20 de Outubro cL~ 18i2 pa
gassem iü1)000~ c as qnc pos teriormen I c se '~~ta hei c cem m 
sómente i2~800, o que foi revogado pelo sobn•dito 
Inspector mandando que t.orlas pagas~em os 1G6000, a 
cuja opinião não subscreve o sobrcdi to Prcsidcn te, 
entendendo que se o citado Alvat·ú quizcssc que ta<•s 
casas continuassem a pagar os referidos impostos de 
lüSOOO nas Provindas oude estavam estabelecidas não se 
serviriam das expressões-Ta r c nus, que actualmen te 
já pagam etc.-; e conforme a resposta fiscal c voto do 
Tribunal, que na conformithue do parecer Jo Prcsidcn t P, 
que está de accórdo com a qnc ~c declarou no art. õ. o 

tias Instrucções de 13 de Novembro de 1813, se proceda 
na cobrança dos lü1)00:J como fôra dcelarado na Provisão 
da ex tincta Junta tia Fazenda do L o de Agosto de 183~, 
aLlvrrtinllo porém quo este imposlo de Hi1~000 ílcou ces
sando dcsLlc o L o rlc Julho do dito anno, para pagarem 
os botcquin:3 c tavernas o imposto do banco, c o qun 
lhes túcar dos 20 °/0 do consumo d'aguardr~nte. O qne 
participa ao sobredito Presidente para sua intclli;s·cncia 
e execução. 
Thn~ouro Publico Naciowd, em l3Llc Agosto tln 1E·\:J3. 

- Cmdi·lo Jo1é de ilí'anjo Yiannct. . 

N. 1:11. -FAZENDA. -E:\1 11 DE ACOSTO DE 1833. 

\hnda que a.;:; ~onlas mcnsa1~s <la despcz:t militar nns Provincias 
sejam tlii'CGLuncnlc cnvi:ulas ao l\Jinislcrio da Guerra. 

C:mdiLlo .José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
lmnal do Thesouro Publico Nacional, ddihcrou em 
sessão do mesmo Tribunal declarar ao Prcsitlcntc da 
Província de Mato Grosso que as contas mnnsacs da 
despcza mi I i ta r, que c os tu ma m<~ndae ao Tht>sou ro, 
st>ja m t1 irec ta men IP Pll viad:1s :1 SPcrt'ta ria dt' E-., ta do dos 
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Negocias da Gut•rra, por ser ohjecto pertencente úquella 
Repartição. O que participa ao mesmo Presidente para 
sua intelligencia c CX('Cução. 

Thesouro Puhlico Naeional, em 14 de Agosto ur 1833. 
- Candído José de Araujo Vianna. 

\f. íí't.-L\fPEHTO.- K\I lí DE ACOSTO DE 18:3:~. 

SuiJre :1 apura(;;1o dos votos dos Eleitores reunidos no Collegio 
Elf'itonll da Vi lia de Lages. 

I IIm. e Exm. Sr.-Foi presente á Regencia o officio 
de Y. Ex. da lado ele 20 d c Maio do corrcn te anno, acom
panhando outro do Secretario do Collcgio Eleitoral, que 
se formou na Vil la de L:1ges, com as copias das actas 
das eleições~ e participando a duvida, que se suscitou, 
de se proceder a nova apuração dos votos do referido 
Collegio, visto terem chegado as respectivas acta6 
depois do dia marcado para apuração geral. E a mesma 
Regencia, Ha por hem, em Nome do Imperador~ declarar 
a V. Ex. que não se otrerece inconveniente algum em se 
mandar fazer na Camara dessa capital a apuração dos 
votos dos Ele i L ores reunidos no Collegio Eleitoral da Villa 
de Lages~ para não ficar privada do seu direi to d :J voto a 
porção de cidadãos compl'ehendida nesse districto, addi
tando-se e~tcs aos primeiros; e lavrando-se noYa acla, 
a qnc se dê a direcção lcp:al: c que convirá ser presente 
~t AsscmhU•a Geral Legislativa. 

Deus Guarde a V. Ex..-Palacio do Rio de Janeiro, em 
14. de Ag·os to de 1833.- Aureliano de Souza e Olivei?·a 
Coutú1hu.- Sr. FeJiciano Nunes Pires. 

DECii'ÕES DE 1833. 39 



306 DECiSÕES 

N. 4~3. -11\IPERIO .-EM 16 DE AGOSTO DE 1833. 

A's Cam aras l\Iunicipaes da Província do Rio de Janeiro, ordenando 
que façam observar nas Escolas Publicas de primeiras letras 
a tabella annexa, organizada e approvada para a leitura, e 
o ~studo rle aritlunetica. 

Tendo a Regencia determinado que se formasse uma 
Tabella das materias inclispensavcis para a leitura, r. 
para o estudo da arithmetica nas Escolas Publicas de 
primeiras letras desta Provincia, e na qual se esta
belecesse um methodo regular de instrucção~ de sorte 
que os alumnos, que por qualquer circumstancia se 
mudassem de umas par·a outras, nada perdessem com a 
mudança, c aliás progredissem sempre nos seus co
nhecimentos: Manda a mesma Regencia, em Nome do 
Imperador~ pela Secretaria de Estado dos Negocias do 
lmpcrio remetter á Camara Municipal de .... os inclusos 
exemplares da referida Tabella, que Houve por bem 
Approvar, para que~ distribuindo-as por cada uma das 
Escolas Publicas de primeiras letras do seu município~ 
faça que os respectivos Professores observem a classifi
cação nella indicada, prohibindo-lhes qualquer arbítrio 
no ensino dos seus alumnos, pelo qual ficam respon
saveis. E Ha por bem recommenclar-lhes que conserve 
os exemplares restantes, a fim de se distribuírem no 
seu município. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Agosto de 1833. 
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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Tabella para as classes de leitura nas aulas de 
enslno-mutuo. 

,Ji 
,;, 1"1 

rfJ o <rJ) 
E-< r:r;< c.; DOUTRINAS. 1"1 <à 
; ~rJ) 

o ~ ------
f. O La A, B, C, minusculo, e maiusculo mts segundas, 

terças, quintas e sextas feiras: idem em ma-
nuscr1pto nas 1uartas e sabbados. 

2.o 2.a Syllabas de 2 e 3 etras. 
3. o a. a Ditas de 3letras. 
4,.0 4.a Ditas de 3letras. 
5.0 ., a 

i). Ditas de 3 letras • 
6.o 6.a Ditas de~ letras, e articuJacões. 
7.o 7.a Vocalmlario do Expositor 'portuguez nas segun-

das, terças, quintas e sextas feiras, c Doutrina 
Christã nas quartas e sabbados. 

s.o a. a Historias Moraes de leitura para meninos nas 
segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a 
Biblia do Thesouro dP meninas em manus-
cripta nas quartas e sabl1:1dos. 

9. o 9. a Alguns proverbios de Simão de Nantua nas 
segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a 
continuação da Bíblia em manuscripta nas 
quartas c sabbados. w.o w.a A historia de Simão de Nantua nas segundas, ter-
ças, quintas e sextas feiras, e a continuação da 

u.a Bíblia em manuscrípta nas quartas e sabbados. 
u.o Historia do Brasil, traduzida por Bellegarde nas 

segundas, tercas, quintas e sextas feiras, e a 

l2.a 
Constituição do Imperio nas quartas e sabbados. 

12. o Thesouro de meninos nas segundas, terças, quin-
tas e sextas feiras, e caligraphia em manus-

!3.a 
cripta nas quartas e sabbados. 

13. o Economia da vida humana nas segundas, terças, 
quintas e sextas feiras, e o livro dos meninos 

H. R 
nas quartas e sabbados. 

u.o Deveres do homem, por Eusebio Vanerio, nas 
I segundas, terças, quintas e sextas feiras, e aEs-

cola Politica por Fr. João de Nossa Senhora da 
Porta Siqueira, só o que pertence á civilidade, 

i5. o us.a nas quartas e sabbados. 
Grauunatica elo padre Fortes, nas segundas, ter-

cas, quintas e sextas feiras, e o Resumo de Or-

!6. 3 
Íhographia por Barker nas quartas e sabbados. 

!6. o Nocões elementares de geographia, traduzida por 
tÚn Brasiliano nas segundas, terças, quintas e 
sextas feiras, e principios de geometria pratica 
nas quartas e sabbados. 

N. B. Os professores, que não tiverem igual 
numero de classes, poderão supprimirda 9.a classe 
inclusive por diante, o que julgarem conve-
nientc; menos a Bíblia, c as materias expressas 

I 

na lei, podendo resumir em todas as classes, as 
mater!as ~e P!la~, ou ~ais, em.uma só:. v. g. as 
da J. , 3. e q,. so na 2. , e assim por diante. 
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Tabella pat"a Ieitur•a de ar•ithmetica nas aulos 
de ensino-mutuo. 

~ 
ti; 

I 
1<1 

<rn 
~rn AUITlD1ETICA. <:3 
~I.) 

I "' < 
-- --- - ""-

I 
1. o i. a Nnmeros dígitos. 

I 
2. o 2.a Combinações de dczen:1s. 

I 3. o 3.a Ditas de ccntt•nas. 

4,0 4." Hitas de milharc:>. I 
.. o i),a Hilas de dezenas 1le tuilharcs. I i), I 

6. o 6.a Dilas de ceutcuas de milhares. 

7,0 7.a Taboadas de sonHuar, c dhuinuir. 

8. o s_a Ditas de multiplicar, c dividir. 

u. o u.a Formula de addi1;ào, c suhlrar1:<1u. 

10. 0 to.a Ditas tlc multiplieal;ão. 

11. o tJ.a Ditas de divisão. 

12. o 12.3 Fracçocs ordiuarias. 

13. 0 t3.a Ditas decimacs. 

H. o 14.a Proporções. 

1" o o. 15.'!1 Alguns problemas de facil resolução, adaptados 
á capacidade (los meninos. 

116. o 

I 
16.a (ieomclria pratica. 

r 
I 

Hio de .Taneit·o, t3 de Julho de 1833. - Fr(t~Wilico Joaquim No
uueira Neres.- Feli:;anlo Joaqnim lllt Silca llforacl). 
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N. \íí.- JUSTIÇA.- E~1 16 DE AGOSTO DE 1833. 

Providencia a respeito da substituição dos Juizes l\Iunicipaes c 
de Orphãos tfuando se derem de suspeitos ou forem dados por 
tacs. 

Illm. c Exm. Sr.- A Regencia~ a quem foi presente 
o ofllcio de Y. Ex. datado de 2õ de Junho passado, 
solicitauclo eselarctimentos ácerca das autoridades, que 
fleram substituir os lugares de Juizes Municipacs e de 
Orphãos, quando forem partes, e se derem ele suspeitos~ 
ou forem dados por taes., Manda, em Nome elo Im
perador o Senhor D. Peuro li, declarar a Y. Ex. que 
<l proviucncia cstí11Jclccida no art. 3:3 do Codigodo 
Processo para as faltas rcpcnlin·1s dos Juizes 1\Iuni
ri paes, pruGedc L.Iltl bem rura os casos referidos ácerea 
de uns e outros Juizes, pois não se iwlirando no mesmo 
Coclhto nenhum outro meio de remediar tacs im:i
tlcntes, não pótle ter lugar a nomcat~ão ue novos Juizes, 
como se pratka em caso3 regulares, para os que deYcm 
servi r como pt·oprietarios. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em !6 de Agosto de 1833.-Aureliano de Souza eOliveirct 
Coutinho.- Sr. Presidente da Província ele Goyaz. 

N. 'J:<ÍÜ.- JUSTIÇA.- EM 16 DE AI_;OSTO DE 18:33. 

Resolve duvidas a respeito das Guardas Nacionaes. 

Foi presente á Rrgencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro li, o o meio que Vm. me dirigiu 
em 22 do passado, ácerca ua companhia de Guardas 
Nacionae,) dr~sa frcguezia ; e a mesma Regencia me 
ordena lhe responda, quanto ao vrimeiro objccto~ que, 
visto o Tenente se não ter ainda fardado, deve proceder 
a nova eleição na fórma tlo arL. õ7 (}a Lei respectiva) 
quando já tenha decorrido o prazo nelle marcado, c 
depois de lhe ordena r que se f arde, c elle não fizer; 
respeito ao segundo, que, tendo a comiJanhia H8 praças, 
compelindo-lhe por isso ter dous Alferes, deve convo
cai-a corno mauda o art. õi para se proceder á eleição 
tlo segundo Alferes: c quanto ao ultimo objecto.1 que a 
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C:nnara não póde tlomear senão um Fiscal para cada fre
gnezia ou curato, e que, sendo o que ella nomeou Sar
gento da Guarda Nacional. se deve reputar vago o posto· 
e proceder-se a nova eleição. ' 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de .Janeiro, 
em 16 de Agosto de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr·. Juiz _de Paz da Frcguezia de Sacra
Família da Barra de S. João. 

N. ~í6.-JUSTIÇA.- EM 17 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que devem ser considerados effectivos na Relação da 
Bahia os quatorze Desembargadores mais antigos. 

Sendo presente á Regcncia o offici o qnc V. S. me 
dit·igiu na da ta de ~ do mez passado~ no qua I dá conta 
de terem entrado no cxcl·cicio dessa Relação os Des
embargadores João Josú de Oliveira Junqueira e Ignacio 
Accioli de Vasconcello-;, em virtude dos Decretos de 3 
e~ Lle Junho antecedente que lhe foram rcmcttidos por 
copia em Avisos de 8 e tO do dito mcz, c communicanclo 
existirem 18 Desembar·gadores na mc .... ma Relação, entra 
em duvida qu<les devam ser considerados os quatorze 
effectivos~ se os primeiros nomeados constantes da Ta
bella que lhe foi remettida em Aviso de 1<1 de Maio deste 
anno, ou se os quatorze mais antigos que se ahi acharem. 
Manda a mesma Regencia, em Nome do Imperador, 
declarar a V. S. que devem considerar-se por effec
tivos nessa Relação os mais antigos, como bem pondera 
V. S. no sobredito ofücio. 

Dens Guarde a V. S.- Palaeio do Rio de Janeiro, 
em i 7 de Agoslo de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Antonio da Silva Telles, Presidente 
interino da Relação da Bahia. 
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N. 1:47.-UIPERIO.-E~l 1.7 »E t\GOSTODE1833. 

Sobre a pretendida isenção do porte das cartas vindas de Hamburgo 
para os colonos allemães. 

Hlm. e Exm. Sr.-Accusando a recepção do Av.iso 
de V. Ex. llatado d·e a tlo corrente, que acompanhou 
por· copia a representação do Consul Geral de Sua Ma
gcstade o Rei da Prussil1, na qual requer a isenção do 
porte das cartas que para os colonos allemães, resi
dentes no Brasil, forem dirigidas por via de Hamburgo 
áquelle Consulado? pelas razões que ex pende, cumpve-me 
em resposta significar a V. :Ex. que, apezar de serem 
dignos de todo o favm· aquelles colonos, e ser conforme 
aos interesses ueste Imperio o pl'omover-se a facilidade 
e certeza das corrcsponJencias delles e de todos os mais 
estran.!:reiros com os respeetiYos paizes; todavia o 
art. 70 do Regulamento de ~ de 1\Iarço de 1829 não 
tlcixa arbítrio sobre a pretendida isenção de porte das 
canas, sal v o o caso declarado no az-t. 5. o do Decreto 
de 7 de Junho de 18H; sendo certo que o mesmo Go
venw da Prussia não eoneedeu semelhante favor, c só
mente o de diminuição de porle para aquellas cartas que 
não fossem tle conespondeneia mercantil. Como porém 
as mencionadas eartas têm de vir, segundo refere o 
dito Consul, em um masso com dirccção ao respectivo 
Consulado, só a elle deve a Administra0ão do Correio 
Geral dt~sta Córte rlebitar o seu porte? de que aliás os 
colonos o poderão embolçar, enviando-se novameute 
áquella Administração as cartas contidas em taes massos 
para ser Gada uma sobre si portcada. 

Deus Guarde a V. EL- Paço, r.m 17 de Agosto 
de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveirct ConUnho.
Sr. Bento da Silva Lisboa. 
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N. 448.-li\'IPERIO.-E,I 17 de AGosTo nE t8:1::L 

Declara que as Camaras não lêm autoridade para eonceder licença 
a Professores, que em tal caso devem recorrer ao Governo. 

Constando á Regencia pela atlestação da Camara Mu
nicipal da Villa de Valença, que acompanhou o seu 
onicio de H de Julho passado, que o Professor Publico de 
primeiras letras da di ta vi lia, Antonio José Osorio, desde 
o principio do mez de Maio se acha ausente na Província 
de Minas, com licença da Camara, tendo deixado substi
tuto na cadeira. Manda a mesma Regcncia, em Nome do 
Imperador, pela Secretaria de Estado dos Ncgocios do 
lmpcrio, declarar á referida Camara, que não tem auto
t·idade alguma para conceder I icença aos Professores, os 
tJUaes em tal caso devem recorrer ao Governo. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em i 7 de Agosto de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 't49 .-FAZENDA.- E~I 17 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara qlH'IH dcn pagar os direitos por intf'iro nns !Janeiras 
.iunto aos portos. 

Candiuo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou rm 
sessão do mesmo Tribunal~ para remover algumas 
duvidas, que se têm suscitado solH'C a intelligencia elo 
at·t. 7. o do Regulamento de 17 de l\laio proximo passado. 
que sú lmn l11gar a cobrança dos direi tos por in te i r o 
nas IJaneira:-; (h linha junto aos pot·t.os, daquell:ls pe..;
soas e objectos fJlH\ tendo passado na linha da serra, 
1leixaram de pagar alli os dous terços das quotas esta
belec:idas: e assim tambrm só se cobre a taxa por in
teiro n::ts harrciras 1la serra, quando se mostre que 
tleixaran; de pagar o Len;o nas barreiras das linhas dos 
portos; 11caudo por conscqtH'nria unicamente sujeito;; 
a uma das pat·tes da quota os que vierem, ou voltarem 
para os lugan~s, ((lll' ficarem s'ituados enl J'C as duas 
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linhas de barreiras. O que participa ao Conselheiro 
lnspector da Thesouraria desta Provincia para sua in
tclligencia c execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 17 de Agosto de !833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 4~0.-FAZENDA.-E~117 DE AGOSTO DE i833. 

llcquisita as neccssarias ordens aos Juizes de Paz para que 
prestem dous Guardas Nacionaes para o serviço das barreiras, 
os quaes serão pagos á custa do rendimento das mesmas bar
reiras. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo necessario que nos pontos 
em que se acham collocada~, e se houverem de collocar 
barreiras na fórma do Decreto de 3 de Novembro do 
anno passado, e lnstrucções respectivas, haja quem 
mantenha o socego, e faça observar o que se mandou 
estabelecer, rogo a V. Ex. se sirva expedir as neccssa
rias ordens aos Juizes de Paz para que á requisição dos 
respectivos Inspectores prestem ao menos dous Guardas 
Nacionacs para cada ponto, os quaes serão pagos á custa 
do rendimento da mesma barreira, convindo tambem 
que aos referidos Juizes se recommende dêem todas 
<ts providencias e auxilios, que lhes forem requeridos 
pelos ditos Inspcctores, e couberem em sua alçada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em !7 de Agosto 
<lc 1833.- Candido José de Araujo Vianna.- Sr.Ministro 
c Secretario de Estado dos NegoCios da Justiça. 

N. MH.-GUERRA.-E~I 19 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a necessidade de serem ajustadas todos os trimestres as 
contas entre as reparti(:ües da Guerra e da l\tarinlla e indem
nizada a que tiver saldo a seu faYor. 

111m. c Exm. Sr.- Sendo multiplicadas e importan tcs 
as contas elos difiercntcs gencros e despezas, que pre
sentemcn te occorrem cn tre as repartições da Guerra e 
d:1. Marinha, espero rpw Y. Ex. f'Onconlr comigo em que 
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:~s contas respectivas sejam ajustadas toJos os trimestres 
deste anno tinanreiro, e imlemnizalla a repartição que 
ti ver saldo a seu favor. 
- Deus Guarde a V. Ex.- Paço~ em 19 de Agosto 

tlc 18~:l.- Antero José Ferreira de Bfito.- Sr. Joaquim 
José Hourigues Torres. 

N. M)2.- MARINHA.- El\1 19 DE AGOSTO DE 1833. 

Participa que os Paquetrs do Norte fazem esralas nas suas 
viagens pela Província do Hio Grande do Norte, conforme o 
Aviso do Imperio de !) do corrrntc. 

Determinando a Regcncia, em Nome do Imperadm·, 
por A' i:~ o da repartição dos Neg-ocios do lmperio, da
tado de 9 do corrente, que os Paquetes do Norte d'ora 
em diante façam escalas nas suas viagens pela Província 
do Rio Grande do Norte, guardando nesta derrota as 
mesmas formalidades estabelecidas pólra as mais Pro
víncias~ onde tocam ; assim o participo a Vm. para sua 
in telligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm.- P.1ço, em 19 de Agosto de :1833. 
-Joaquim José Rod1·igues Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. 453.- MARINHA.- E:u 19 DE AGOSTO DE :l833. 

Declara qne a nenhum Ofild:-tl ;wnlso do corpo de artilharia 
da l\Iarinlla se pague seus solch1s, spm que os recibos estejam 
rubricados pelo respectivo Cuunnandante. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por bem que 
a nenhum Otncial avulso do corpo de artilharia da :Ma
rinha se pague seus soldos, sem que os rcspccti vos re
cibos vão rubricados pelo Commandante <lo dito corpo. 
O que participo a Y1u. para sua intclligcncia c cxe
ruç.ão. 

lkus Guarde a Ym.- Pat:o, em H) t1e A_Q'osto tlc f833. 
- Juaquim Jo.sl Rodrigues Torres.-- Sr. Ju:to José Dias 
C:\ ma rg-o. 

,r.L.' 
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N. 4:~a.- FAZENDA.- E.M20 nE AGosTo »E 1833. 

Sobre pagamento aos membros do Corpo Legislativo. 

i. Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri.~ 
bunal do Thesout o Publico Nacional, delih'!rou em 
sessão do mesmo Tribuna.!, em visla do otncio do Pre
sidente da Província de Minas Geraes, ac 27 deJulho 
sob n. o 41, que acompanhou o do lnspcctor interino 
da Thesouraria , pedinda providencia~ para prevenir 
qnalquer prejuízo da Fazenda Publica, no pagamento aos 
membros do C:orpo Legislativo· pelas disposições dG 
·Decreto de 2 de Março deste anno; e cünforme a res
posta fiscal e voto do Tribunal, que não é preciso al
tera~ão alguma no referido Decreto, para que do:) 
membros das Camara Leghla ti v asse possa, como se deve, 
exigir documentos, que provem o terem elles tomado 
assento, e quando; pois que só foram dewnerados da 
apresentação de attestação de rrequencia, que exigia Q 

art. 103 da Lei de 4 de Outubro de 1831. O que pa.rti .. 
cipa ao sobredito. Presidente para sua intclligencia e 
execução. 

'l'hesouro Publico Naçional, em 2.0 de Agosto de 1833. 
- C6mdido José de Ara·ujo Vianna. 

N. 4~iJ.- FAZENDA.- E)l 20 DE A.GOSTO. DE 1833. 

Declara que os generos arrematados vertencentcs ao carrega. 
mento de um navio que naufragou na sabida deste porto, são 
isentos dos direitos de exportação, por já llavel-os pago. 

O Administrador da Mesa de diversas Rendas ~a
éionaes fique na intelligencla de que as 2.510 sacas com 
café, que pretende exportae José Joaquim Penna 
Pe·nnalta, pertencentes ao carregamento do bergantim 
àmericano Med{ord naufragado na sabida lleste porto-, 
e por elle arrematadas em leilão, são isentas do 
pagamento de direitos, visto havel-os já pago, e bem 
assim o serão as restantes para o completo das 4.030 dO 
Carregamento daiJttellc bergantim, as q·uaes só c nãr1 
outras d:eYem ser isentas, seja quem fôr o c ar rega flor;· 
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ficando desta fúrma resolvido o que a este respeito 
representou João Gardner & C. a por intermedio do 
Encarregado de Negocios dos Estados-Unidos, e sobre 
o que informára o mesmo Administrador. 
. Rio, em 20 de Agosto de 1833.-Candido José de Arattja 
Vianna. 

N. ~J6.-GUERRA.- EM 20 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara o modo por que se deve considerar os Offieiaes de 2. a linha 
que se acham empregados no serviço da guarnição, c na ins
trucção da Guarda Nacional. 

Em solução ao que Vm. representou no seu officio 
de 25 de Julho antecedeu te, sobre a maneira de con· 
siderar os Officiaes da 2. a linha dessa Província da 
Bahia, que se acham empregados no serviço da guar
nição_, e na instrucção da Guarda Nacional; tenho de 
communicar a Vm. : I. o que os Officiaes de 2. a linha, 
que não revertem à L a, não devem ser empregados 
na guarnição, nem tão pouco addidos ás classes; 2. o que 
os Otliciacs da 2. a linha que vencem soldo, mas não re
vertem á L\ sendo empregados na Guarda Nacional, 
não têm direito por isso a augmcnto de soldo, e só ás 
gratific:-~ções estabelecidas para taes exercidos, as quaes 
devem ser pagas pela respectiva Repartição da Justiça. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 20 de Agosto de 1833. 
-Antero José Ferreira de Brito.- Sr. Alexandre Gomes 
de Argolo Ferrão. 

N. 457.- GUERRA.- EM 21 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a força de I. a linha da guarniç<ío da Provincia da Bahia. 

lllm. e Exm. Sr.- Recebendo hoje 21 do corrente 
mez um Aviso, que me dirigiu o Ministro e Secre
tario de Estado dos Ncgocios do lmperio, da ta do de 
hontem incluindo um officio, que a V. Ex. dirigira o 
Commandante das Armas dessa Província da Bahia, da
tado de 13 de Julho; c iguorando o fim para que V. Ex. o 
enviou á Repartição do Impcrio, devo comtudo recuA 
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vi~l-o a V. Ex. c os mappas, que o acompanharam, 
para que satisfaça no circulo das suas attribuições, e da 
Lei aüs objectos requisitados, conforme os !TI.eios, que 
para isso tiver, cumprinJo-mc declarar a V. Ex. que 
não é possível, que as forças onlinarias decretadas para 
o anno financeiro corrente excedam a oi to mil 01Iiciacs, 
Cabos, Anspcçadas, c soldados c mais praças, c c a
hcndo a essa Província, p:1ra sua guarnição, oitocentas 
praças, isto é, quatrocentas de caçadores e quatrocen
tas de ;ntilharia, e achando-se o batalhão de caçadores 
n.o 3 com quatrocentas e dezasete praças, e o 3. 0 corpo 
de artilharia com trezentas c setenta, além de trinta 
e quatro aggregadas e addiuas , as quaes fazem ao 
todo oitocentas cincoenta e uma, não ha portanto 
a mcnoi' necessidade de forçar como se indica as que 
têm eompletaclo o serviço a continuar, mas aliás a serem 
immediatamcnte despedidas vinte c uma, para o quo 
V. Ex. expeJirá as ordens, ficanJo autorizaJo á mandar 
recrutar sómentc o numero presumível das que devem 
ter baixa por invalidas e por terem completado o seu 
engajamento, as quaes serão despedidas á proporção 
que se recrutarem, sem que se conserve nem mais uma 
'praça além das oitocentas. O Governo de Sua Magestaclc 
o Imperador o Senhor D. Pedro li não tem a menor 
tend.encia a exorbitar da Lei, e está bem firme em a 
fner manter c guanlar. E' em vão que se apontam 
mecliuas de augmcnto de forças c extraordin1rias des
pgzas; pois que, tendo apresentado propostas ao Poder 
Legislativo para ser autorizado a ellas, emquanto não 
passarem não tomará medidns ex.traordinarias. Se, po
rém~ poi' fatalidade a Assembléa Geral não annuir, c 
ainda por maior fatalidade o Brasil fór perturbado 
com a presença elos restauradores externos, on in
ternos, o tllrono de Sua 1\Iagestadc o Imperador o 
Senhor D. Pedro li, tendo o seu assento nos corações 
dos Brasileiros, todos elles voarão a sustentai-o, não 
menos que a lmlcpenclencia e Constituição, e a salvar 
o Imperio ela anarchia e escravidão, como em todas 
as épocas o tem mos tratlo essa Província da Bahia. 
Tome, pois, V. Ex. aqucllas m·ediLlas, que puder, como 
levo dito, c entretanto faço ir daqui a artilharia, que 
fór possível na primeira oceasião, esforce-se V. Ex. 
a fazer apromptar a artilharia de campanha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em ~1 de Agosto de 183:3 .-Anter'o José J?errcira de Bnto. 
-Sr. Prosidcn te da Província da Bahia. 
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N. 4n8.- FAZENDA.- EM 21 DE AGosTo DE 4.833. 

Declara ter cessado a arrecadação dos direitos de passagem no 
Rio Parahiba, etc. pelo estabelecimento das barreiras. 

Ilim. e E:un. Sr.- Em consequencia do Decreto de 
3 de Novembro do anno passado se estabeleceram as 
barreiras, e cessou por isso a arrecadação dos direito:; 
de passagem, que se arrecadavam no Rio Parahyba e 
mais pontos, de que faz menção o Aviso de V. Ex. de 
'24 de Julho passado. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Paco, em 21 de Agosto de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna.- Sr. Aureliano 
de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 4;)9.- FAZENDA.- El\1 21 DE AGOSTO DE 1833. 

Determina que o Thesoureiro do cofre de depositas tenha um Fiel, 
que sirva sob sua responsabilidade nos seus impedimentos. 

Representando o Thesoureiro do cofre de depositos 
qu~ o Jury não o dispensa de comparecer como Jurado na 
sessão actual, V. S. lhe fará constar que devo nomear 
um Fiel, que sirva debaixo de sua responsabilidade, no 
seu impedimento; aliás o Governo passará a nomear 
outro Thesoureiro. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 21 de Agosto de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna.- Sr. Inspector da 
Caixa da Amortiza(;ão. 

N. 4:60.- FAZENDA.- El\1 21 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que a siza e meia siza se devem cobrar na mesma moeda. 
do pagamento dos conti·actos, ou o seu valor em outra qualquer, 
segundo o preço que tiver no mercado. 

Candido Jo5é de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal rlo Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmu Tribunal, em vista de duvidas t{UC se 
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tt~m suscitado sobre o pagamento de sizas e meias sizas, 
conforme o parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, c 
voto do Tribunal, que tacs pagamentos se efiectuem em 
moeda da mesma cspccic daquella, com que se paga o 
preco do contracto sujeito a imposto, ou o seu valor em 
ou ti-a qualquer, segundo o preço que tiver no mcr~ado, 
a ttestado por Corretores, ou negociantes de cred1to, e 
para esse fim não se receberá siza ou meia siz1, sem que 
no respectLvo bilhete se lleclarc a especie de moeda em 
que tem de ser feita a compra. O que participa ao Con
selheiro Inspector da Thesouraria da Província do Rio ue 
Jt.meiro para sua intelligcncia c execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Agosto de -1833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. -~ôl.- FAZENDA.- E:\l 21 DE AGOSTO DE !833. 

Declara que não podendo ter execução na B:thia o Decreto de 2!J 
Lle Agosto do auno passado deve a contrilmi~ão applicada aos 
L1zaros continuar a ser arrecadada na fórma por que anterior
mente se fazia. 

Cantlido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal Jo Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal_, em vista do otncio do Presidente Ja 
Província da Rdlia Je o do corrente com o do Inspec to r 
da Thesouraria, pellimlo esclarecimentos relativos á 
Ordem do 2 de Julho, éffi que se mandou continuar a 
arrecadação da contribuição applicada para os Lazaros 
pela maneira actualmente em pratiea, llcclarar que não 
podendo ter execução nessa Província o Decreto de 2~ 
de Agosto do anno passado, deve c0ntinuar a arrecadação 
ua mesma fórma por qu0 anteriormente áqucllc Decreto 
se fazia, e conforme o Regulamento elo Celleiro PubEeo 
devidamente approvado. O que participo ao sobreuito 
Presiuentc para sua intelligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Agosto de 183a. 
-C:mdido José de Araujo Viamw. 
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N. 462.- FAZENDA.- Eli2i DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a impugnação de mercadorias nos despachos por factura 
para pagamento da contribuição de 1% de expediente e arma
zenagem. 

Em resposta á representação de V. S. de G do corrente 
sobre o Aviso do L o relativo ao guindaste pertencente 
a Vicente Ferreira de Sampaio, pedindo explicação se 
com effeito não obstante ser necessaria a factura para 
percepção de 1 % a que está sujeito o guindaste, e de 
ter sido a impugnação feita segundo o tt·atado, se esta 
fi_ca in vigorosa, ou se este processo suspenso deve con
tmuar; e no caso de ser a decisão a favor da parte, se fica 
em regra o não serem as facturas dadas para a percepção 
de i 0

/ 0 sujeitas a impugnação ; e se a decisão fôr sus
tentando a impugnação da factura, se aproveita a 
isenção de direitos ao que impugnou a factura: tenho 
a declarar que a liberdade concedida aos ofliciacs da 
A lfandega de tomar os gene r os mal avaliados pelos im
portadores, quando não ha na pauta valor determinado, 
pagando f O% sobre a avaliação, porque foi só con trencio
naclo para o caso do pagamento dos direitos de impor
tação~ se não póde, nem deve estender a outro algum ; 
pois além de que os tratados devem ter sempre uma li
teral c restricta interpr·etação, dá-se a natureza da con
venção, e disposição consequencia della, que por onerosa 
aos importadores, e de privilegio para os officiaes da 
A1fandega, não admittc ampliação, sendo certo que, es
tando o caso controverso fóra da letra dos tratados, 
não ha analogia entre os direitos de importação, e a 
contribuição de 1 %, contribuição que aliás deverá ser 
bem fiscalisada para que seja exactamen te paga pelos 
meios de avaliações, c arbitramentos razoaveis~ e legal·· 
mente feitos no caso de se considerarem lesivas as ava 
li ações das respectivas facturas, a respeito dos gencros 
que não tiverem valor determinado na pauta. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 21 ele Agosto ue 
1.833.-Ca.ndido José de AJ'aujo Vianna.- Sr. Conse
lheiro Juiz da Alfanclega desta Côrlc. 



:321 

N. ~63. - JUSTIÇA.- E~l 21 DE AGOSTO D& 1833. 

Resolve duvidas a respeito de concessão de fiança a réos pro ... 
nunciados antes da publi~ação do Codigo do Processo. 

A Regencia, a quem foi presente o officio de Vm. da
tado do l. 0 de Julho passado, pedindo c~clarecimentos 
ácerca da autoridade a quem compete dar fiaw;a aos 
réos que existiam pronunciados pelos Juizes de Paz e 
ot·dinarios, antes da publicação do C')digo do Processo e 
que se achavam uns presos, outros com o seguro findo, 
alguns em livramento e outros com os seus processos 
ai)pellados; Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, declarar-lhe: 

Lo Que ans réos presos, aos que tiverem acabado o 
segur·o, o qual pela clisposiç:\o do art. H3 do sobredito 
Codigo não pótle ser prorogado, e aos que se acharem 
em actuallivramento, deve conceder fiança, ou o Juiz 
de Paz da cabeça do termo a quem ti verem sido remet
tidos os feitos na fórma do art. 229 do mesmo Codigo, 
e do 36 das Instrucções de i3 de Dezembro de 1832, em
quanto taes feitos não forem apresentados ao Jury, e 
neste confirmadét a pronuncia, ou o Juiz de Direito res
pectivo, quando a pronuncia dos referidos réos ja tenha 
sido sustenta da pelo Jury de accusação; 

2. o oue aos réosJ cujos feitos já se acharem por appcl .. 
lação, deverá conceder a fiança a Relação do districto 
nos casos em que ella puder ter lugar, não se achando 
imposta na sentença appcltada alguma das pena~ espe
cificadas no art. 101 do Coei igo ; visto que do art. 3;)2 
se detlnz que as mesmas Relações as podem conceder; 

3. o Finalmente que a qualquer dos réos acima mencio
nados deverá conceder fiança o Juiz de Paz que os 
prender em desempenho do dever que lhe impõe o art. 
:12 § Ü. 0 do referitlo Codigo. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
21 de Agosto de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz supplentc da Freguezia da 
Villa de S. João BJptista da Barra. 



N. :161. -JUSTIÇA.- El\I 21 DE AGOSTO DE 1833. 

:Manda archivar no Cartorio das Exccuçücs os livros dos antns e 
· summarios de qucrcllas c rócs dos culpados, dos cxtinctos Juizos 
Criminacs da Côrtc. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, peJa Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça, que o Presidúnte 
interino desta Relação expeça as convenientes ordens, 
para que os livros elos autos e summarios ele querellas, 
e róes dos culpados dos Juizos Criminacs extinctos desta 
Cidade srjam guardados no Cartorio do Escrivão das 
Execuções do Termo, debaixo da inspecção do Juiz Muni
cipal ; sendo o mesmo Esc ri vão obrigado a dar aos Juizes 
de Paz as relações elos culpados, obrigados á prisão, que 
nos referidos rócs se acharem lançados ; e a fazer as 
descargas e notas necessarias a respeito daquelles a que 
se dever dar baixa nas culpas. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 21 de Agosto de !833. 
-A1weliano de S01ua e Oliveira Coutinho. 

N. 4:65 - JUSTIÇA.- EM 21 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara incompatível a accnmulação dos lugares de Juiz de Paz e 
Commandante de batalhão da Guarda Nacional. 

Foi presente á Regencia, em Nome do Imper3dor o 
Senhor D. Pedro H, o officio que Vm. me dirigiu 
em H} do corrente, a qual me ordena lhe responda, 
que não podendo accumular os lugares de Juiz de Paze 
Commandante do batalhão da Guarda Nacional para que 
foi eleito, lhe fica com tudo livre escolher o que pretende 
exercer. 

Deus Guarde a Vm. -Palacio do Rio de J:meiro, em 
21 de Agosto de 1833. - Aureliano de Sonza e Oliveira 
Coutinho. -Sr. Juiz de Paz de S. Pedro d'Aldêa do mu
nid pio de Cabo-Frio. 
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N. 1:G6.-l\IAIUNHA.- E~l 21 DE AGOSTO DE 1833 . 

.Manda cumprir o A viso do l\l inislerio da Guerra de 19 do cor
rente, áccn·a das contas de gen~ros c dcspczas entre aquella. 
c esta Repartição. 

Hcmetto a Vm. o A viso da Rcp:1rtição da Guerra, 
datado de lU do correu te, p~.1ra que haja de cumprir o 
disposto no me::;mo relativamente ás contas dos ditTe
rentcs generos~ e despezas, que prescn temente occorrem 
t•ntrc aquella Repartif:ão c a da l\larinha. 

Deus Guar·tlc a Vm.- Paço, em 21 de Agosto de 18:13. 
-Joaquim Jose Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. íG7 .- M.\IU~IIA.- E~l 22 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a c lassifica0ão da~ des pczas pelas Provincias, declarando 
que não se accitan1o pela lntcndencia de l\Iarinlta letras 
que não vcuh~rn acompanhadas das respectivas contas. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Sendo neccssario, para tomar 
cmttas aos Commissarios das embarcações, com que 
foram feitas as dc~pczas constantes da relação~ que acom
panlwu o officio de Y. Ex.. sob n. o 9~ da ta do de 30 do 
mez proximo t1ndo, que taes ticspezas sejam especiti
cadas, declarando-se nos diiferentes artigos della, a 
qualidatlr, quantidade ou peso, Determina a Hegencia, 
em Nome do lmpcr;ldor, que V. E•c fa~a quanto antes 
organizar, c envio ft esla Secretaria de Estado uma se
melhante conta; ficamlo pre\'enido, qued'ora em. diante 
não se aceitarão n~1 Intendencia da l\brinlla desta 
Côt'tc letras, que nJo venlnm acompanhadas de taes 
contas. 

Deus Guarde a Y. E'\.- P,1hcio d0 Rio de Janeiro, 
em 22 de Agosto de 18:33.- Joaquim Jo11é R!Jirigues 
'Porres.- Sr. Presidente da Província das Ata~·uJs~ 
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N. 468.- ll\IPERIO.-EM 22 DE AGOSTO DE :1833~ 

Declara que os negoeios, commettidos aos Presidentes em Con
selho depois da Lei de 20 de Outubro de !823, podem ser 
resolvidos. temporariamente pelos Presidentes quando houver 
urgencia~ e não se puderem reunir os membros do Conselho. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regencia o 
officio de V. Ex. na data de 2 de Julho do corrente 
anno, em que solicita esclarecimentos, pelos quaes se 
lhe declare, se deve ou não resolver temporariamente 
em virtude do art. 26 da Lei de 20 de Outubro de 1~23, 
quando a urgeneia o exigir, os ncgocios commettidos 
depois da referida Lei aos Presidentes em Conselho, no 
caso de sn não reunirem os seus membros: A mesma 
Rcgencia Ha por bem em Nome do Imperador declarar 
a V. Ex. que com effeito compete aos Presidentes, no 
caso de faHa de reunião, prover na conformidade do 
referido art. 26 todas as materias, que têm sido com
mettidas por Leis c Resoluções posteriores áquella de 20 
de Outubro de 1823 á deliber~ção dos Presidentes das 
l 1 rovincias em Conselho, porque é de suppôr que não 
lla algnma deltas, que possa ou deva deixar de consi
derar-se comprehendida no art. 2~ da mesma Lei, 
debaixo da r.xpressão geral- Tratar-se-hão pelo Pre
sidente em Conselho todos os objectos que demandem 
exame e juizo administrativo--; ~endo certo que as 
1naterias, de que se faz especificada menção nos 16 pa~ 
ragrnphos do mencionado art. 2~, foram declarados só 
exemplificativamente, e não taxativamente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro, 
em 22 de Agosto de 1833.- Aureliano de SJuza e Oli
veira Coutinho.- Sr. José Rodrigues Jardim. 

N. q69.- Il\IPERIO.- El\I 23 DE AGOSTO DE !833~ 

Reeommenda a cultura da herva-matte nas PrÓvincias do sul 
do lmperio. 

111m. e Exm. Sr.- A Rt~gencia~ tomando em consi
daação a utilidade que resulta da cultura da lierva
lualte nas Provincias do sul do Imperio, uma vez que se 
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JJOssam obter os meios de melhorar e aperfeiçoar este 
ramo de agricultura, industria, e commercio com as 
vantagens, de que é susceptivel: 1\landa, em Nome do 
Imperador, remetter a V. Ex. cem exemplares de uma 
memoria resumida com as competentes instrucções 
ácerca de seu preparo e fabrico, e Ha por bem Recom
mendar-lhe que os faça distribuir, como melhor en
tender .. para que todos possam aproveitar-se de suas 
idéas, procurando igualmente obter uos cu I tivador·es 
mais versados e curiosos todas as informações que 
forem vantajosa3 áquelle fabrico para serem postas em 
pratica e poder-se assim com pouca d ifliculuade beneti
ciar este importante ramo de commercio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 23 de Ag-osto de 183:3.- Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho .-Sr. Feliciano Nunes Pires. 

N. 470.-FAZENDA.-E)f 23 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara não competir ao Administrador da l\Iesa da Abertura da 
Alfandega da Bahia a gratiiicação de 300~000, embora incluida 
na Lei do Orçamento. 

Canllido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Tllesour·o Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista 1l•J officio do lnspedor da 
Thesouraria da ProvinciJ da Bahia, de 20 de Julho sob 
n.o 35, relativo á preten(ão de Antonio Salustiano Fer
reira, Admini~trador da .1\fesa da Ab~~rlura da Alfandega 
da mesma cidade, rm que pretende a continuação da 
gratitlcação de 300~)000 que lhe fôra sm:pensa, e con
forme a resposta tlscal c voto do Tribunal~ que não tem 
lugar a prctenção do snpplicantr, e que bem fundado 
foi o procedimento da Tllcsouraria em suspender· tal 
pagamento~ visto ter cessado a incumbencia dos direitos 
dos esc1·a vos, e subsídios de moi hado;:~ não podendo pre
valecer as razões que para o contrario deduziu ores
pectivo Procu1·ador Fiscal, que consiste principalmente 
em ter sido a (JUantia tlc tal gratificação incluída nas 
Leis do Orçame11to; pois que a~ disllOSi~õcs de tacs leis, 



naquillo em que não são explícitas e positivas, não 
constituem direito solido? c inalteravel, que in!JilJa a 
1iscalisação das respectivas autoridades encarrcgad<IS da 
sua execução. (J que p(lrticipa ao Presidente da Pro
víncia da Bahia para sua intclligencia e execução. 
The~onro Puhl ieo N·1eional ~em 23 de AgosLo de 1833. 

- Canriido José de Araujo Vianna. 

N. 471.- FAZENDA.- E~l 23 DE AGOSTO DE i833. 

Sobre a m:üeria do AYisn n o 1:37 do i3 rlcstc mczcxpcdido pelo 
~linisterio do Imperio. 

fandí(lo José de Araujo Yianna, Presidente elo Tri
huual do Tlll'souro Publico ~aciona!, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em conscfprencia do A viso da Se
cretaria de EstaJo. dos Negocios do Imperio de 13 do 
rorrontc, que pela Thesouraria da Província de Minas 
Geraes se iudemnize a João José Lopes Mendes B.ibeiro, 
Deputado á Assembléa G~·ral Legislativa, ela quantia de 
4;)3,)33:3 que I h e fôra dcscon ta da no subsidio r ela ti v o 
aos mezes de 1\Llio e Junllo dt~ i830~ pelo que havia re
cebido como Presideute da dita Província no principio 
de Abril do di to anno, visto que não se havendo anterior
mcllte estabelecido uma regra geral, que comprelwmlcsse 
o c3so, em que se achou, não o podiam prcj ud iear as 
ordens emanadas do Tllesouro em virtude do Decreto 
íle f7 de Fevereiro ue 181:3, que inhibiu as aenrmula
ções do subsidio dos membros do Corpo Legislativo com 
outJ'03 quaesrJliel' vencimentos no tempo das se3sões, 
pois que a respeito dellc se nfio verificava tal aceumula
t.~ão: eu art. 37 da L"i de H5 de D~zcmbro de 1830, aiuda 
que fosse po.:;sivel eslr'nder--sc a comprehemler o refe
rido subsidio, n:To pouia comtudo produzir r.11'eito sobre 
o tJUO antes da sua puü:icaçcio ~u·ontccôra. O que parti
ci p.1 ao Prcsitlen te d t solJretl i la Província par a sua 
iutclligcncía c execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em 23 de Ago:-;to tlc 1833. 
- Ca:ulido Josl: de A}'(wju fiumw. 
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N. 472.-FAZENDA.-EM26 DE AGOSTO DEi833. 

Sobre o pagamento da decima de heranças e legados. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal_, em vista do officio do Presiden t·e da 
Província de 1\'Iato Grosso, de 30 de Maio sob n.o 38, e 
conforme a resposta fiscal e voto do Tribunal autorizar 
o referido Presidente para mandar receber nos cofres 
da Província a quantia de 2:000~000 que em moeda 
offe1·ece pagar Francisco Manoel Vieira por conta da 
decima da herança, que lhe pertence por fallecimento 
de seu irmão José Joaquim Vieira, de cujo testamento 
deve dar contas em 1838, a fim de occorrer ás urgencias 
da Província; não tendo, porém, lugar o oft'erecimen to 
de outra igual quantia em fazendas, por conta da mesma 
decima, nem a preferencia que pretende na venda de 
fazendas para o consumo das Repartições Publicas. O 
que participa ao mesmo Presidente para sua intelli
gencia, declarando-lhe outrosim que nenhuma commis
s-ão poderá havér deste adiantamento o respectivo 
Collector. · 
· Thesouro Publico Nacional, em 26 deAgosto de !833. 

- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 473.- FAZENDA.- EM 26 DE AGOSTO DE IBa~. 

Manda subsistir a nomeação de Antonio Borges da Fons~ca de 
Thesoureiro da Thesouraria da Parahyba por ter cessado o 
motivo pelo qual se mandou cassar a referida nomeação. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal4o Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, e de accôrdo ~om o voto delle, em 
vista do otncio do Presfdente dà Província da Parahyba 
do Norte, de 22 de Julho n. o 32, em que participa ha
ver-se executado a ordem expedida em lO de Junho 
para a demissão do Th-esoureiro qa respectiva Thesou
raria Antonio Borges da Fonseca por se achar pronun .. 
ciado, e de ter sido outra vez nomeado interinamente 
pelo respect.ivo Inspeetor, visto ter-se mostrado sem 
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culpa, e haver ~ervido bem, declarar ao sobredito Pre
sidente que tendo cessado o motivo, pelo qual se ordenou 
a demissão do referido Thesoureiro, fica subsistindo a 
nomeação que delle se fez para o dito emprego por 
Decreto de 8 de Janeiro do corrente anno. O que par
ticipa ao mesmo Presidente para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 26 de Agosto de 1833. 
-Candido José de Araujo Vianna. 

N. i7~.-FAZENDA.-EM 26 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre a. execução do Regulamento de 3:l de 1\Jaio do anno passado 
para arl'ecadação do. dizimo. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em visla do officio do Presi
dente da Província das Alagóas de. 30 de Julho sob 
n. o 16, que acompanhou a copia da a c ta da sessão do 
Conselho do Governo sobre a execução do Regulamento 
de 31 de Maio do anuo passado para a arrecadação do 
dizimo; e conforme a resposta fiscal e voto do Tri
bunal, approvar quanto resolveu o Conselho para 
execução do dito Regulamento á excepção das isenções 
dos dízimos da lavoura para sustentação das fabricas de 
assucar, e animaes empregados nellas; pois que convem 
cumprir-se e executar-se exactamente a disposição do 
art. 2. o do di to Regulamento, percebendo-se os diz i mos 
dos generos de cultura e criação que a elles estavam 
sujeitos. O que participa ao sobredito Presidente para 
sua intelligencia e execução. 

'fhesouro Publico Nacional, em 26 de Agoslo de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 47~). -JUSTIÇA. - E)\1 25 DE AGOSTO DE 1833. 

Rcmcttc ás R~'laçi:lc:; copia !lo Derreto <lr 22 dPste mcz qne 
alterou o art. o. o do Hegulamento de :1 de J;mciro, na parte 
relativa às conferencias. 

M:mcb a Rcgencia, em N orno do Imperador o Senhor 
D. Petlro II. pela Secretaria ele Estado dos N c
gocios da Justiça rcmettcr ao Presidente interino 
da Relação da Bllhia a copia inclusa do Decreto de 2~ 
do corrente, pelo qual a mesma Regcncia, tomando em 
considel'ação o grave prcj uizo que resulta ao publico 
da demol'a dos muitos processos, que se acham actual
mente accumulados e pendentes nas Helações do Im
perio, e que não podem ser decididos com a promptidão 
que convem á boa administração da Justiça, só pela~ 
conferencias marcadas no art. :->.o do Hc,g·ulamcnto das 
Hclaçõcs de 3 de Janeiro do corrente anno; Ha por bem, 
alterando nesta parte sómcnte o referido artigo, orde
nar que emquanto se não conseguir pôr em dia o 
julgamento dos sobreditos processos, hajam conferencias 
nas mesmas Relações todos os dias utcis da semana. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Agosto de !833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 476. -GUERRA. -EM 26 DE AGOSTO l>E 1833. 

Sobre a divisão da tropa de linha pelas Provincias, e recruta~ 
mento para a mesma. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo certo que os corpos do Exer
cito se não podem conservar em tal estado de força que 
no circulo da fixação della satisfaça ás requisições de 
destacamentos, como V. Ex. tem feito para essa Pro-· 
vincia, não menos que as respectivas autoridades de 
outras sem que todas ellas concorram com a sua quota 
de recrutas, como lhes fôra determinado, e das quaes 
nem só uma ainda remetleram; e accusando a re
cepção do officio n. o 21, que V. Ex. me dirigira, 
expondo os obstaculos que encontra para dar cumpri
mento ao Aviso de 3 de Junho do corrente anno; tenho 
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de communicar a V. Ex.. que a Regrncia, em Nome do 
Impcl'atlor o Senhor D. Pedro I I, não julg-ando 
\"~ee~~iva a quotisação de recrutas desi'a Provincia, 
r.spera que V. Ex. fará esforços para rcmctter senão 
o numero pedido, ao menos os que mais puder cons1•guir 
pelas suas diligrncias, sPm que tenha lugar o completar 
o numero com Guardas Nar,ion:1cs, como V. Ex. indica, 
por não ter chrgado o momento em que a L·:i autoriz1 
sernelhante medida. 

Deus l1uarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro, 
em 2G de Agosto de 18:{3.- Antero José FerTeira de 
Br·ito.-Sr. Pre~identc da Província do Espírito Santo. 

N. 4.77.- GUERRA.- E~u 26 DE AGOSTO DE !833. 

Destina a Fortaleza de S. João para prisão dos Guardas Nadonacs, 
e não a de 'Villegaignon. 

lllm. e Exm. Sr.- Não convindo que a Fortaleza do 
Registro de \Villegaignon, pela sua importanda, conti
nue a ser, como até agora, prisão dos Guardas Nacionae~, 
para evHar a repetição de insultos, como o que ti ver a 
lugar no dia 21 do corrente, de que ficará V. Ex. in
teirado pelos inclusos officios do Commandante das 
Armas, e do Commandante da mesma Fortaleza, tenho 
expedido ordem para que os Guardas Nacionaes sejam 
recebidos, quando remettidos presos, na Fortaleza de 
S. João; e espero que V. Ex., reconhecendo a justiça 
deste procedimento, e de ,accórdo com elle, expedirá 
as suas ordens aos corpos de Guardas Nacionaes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço, em 26 de Agosto 
de !833.- A~~tm-·o José Ferreira de Brito.- Sr. Aurc
Hano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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N.-178.- F.AZE~DA.- E~I27 DE AL:OSTO DE 18:33. 

Declara que as diddas por fornecimculo de generos aos Arse
naes d:~ .'IIarinha esbo eomprchcudidas nas Jisposit:ões tlo 
art. ~:J da Lei de 2!1. de Outubro de 1832. 

Candido José uc Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Tl1csouro Publico Nacional, deliberou em ~cs
são do mc~rno Tril.mnal, em vista do officio do Ius
pcctor da Ti1esoural'ia da Província da Bahia tle 22 d1~ 
Julho sob n.u ~H>, em que pedn declaração se as divida~ 
tk gcncros, foenecidos ao Arsenal da l\lariulla daquell.t 
cidade, quando occupada pelas tropas lusilauas, são 
tamb::m comprchendidas no at·t. UJ da Lei de 2'~o de 01!
tuLro de 18 ;2, a lim de decidir varios requerimentos 
soBl'C till objccto, c conforme. a resposta Hseal o voto 
tio Tribunal_, que no caso de estar autol'izado pela Hc
parli~:ão t'l.ltnpelcntc o pagamento das dividas prove
nientes da compra ue gPneros n~HJuella época" estão com
prchendidas na ui:-;posiçüo do mencionaLio artigo. O q11c 
participa ao sobredito Presidente para sua intelligcuda 
e f'XCeução. 

Th('souro Publico Naciona1, em 27 Llc Agosto de ft)33. 
- Candido Jose de A;·attjo Vianna. 

N. 479.-FAZENDA.- Ku 2ü DE A·GOSTO DE 1833. 

Declara em afldilamenlo ao A viso de i3 do corrente tamhem isen
tos de direitos os generos que, vindo com destino aos navios 
de guerra cslranljeiros, se conservarem em deposito para se
rem posteriormente entregues aos- mesmos navios. 

Em dcclaraçào Jo Aviso ele 13 do· corrente, relativo á 
Jn!Jc;:u;ão livre para bon..lo dos navios de guerra estran
geiros, e::;tacionados nos portos do lmperio, dos gc
neros que vierem com o positivo destino para o seu, 
uso, cumpre~mu dizer-lhe que no mesmo caso estão 
<HJUt~lles gcueros, que n1o podendo ser immediatamente 
LaltleaLlos seja nccessari.o conservar em deposito para. 
1erum aqnclle uso_, uma vrz que aquelle deposito se faça 
ddníxo da ínspec4;ão da Alfandega, c bem a~sim o seu 
emuarquc para a.s sobreditas er:nbareaçücs de guerra 
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quando este seja rcq uisitado pelos respectivos Empre
gados Dlplomaticos. Desta maneira 1lca resolvida a du
viJa, que por Aviso da Secretaria de Estado dos Ne
gocias Estrangeiros de 22 elo corrente me foi commu
nicada sobre o embarque de parte dos gcncros tlesti
ll:'ldos aos navios de gutrra americanos, que se depo
sitaram por não ser possível a baldeação immediata
mente, e ile que se exigem direitos, pois que ácerca 
dellcs não se dá a clausula da compra, a que se alludc 
no citado Aviso de 13 deste mez. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 2ü de Agosto de 
!8:33.- Candido José de Ar·anjo Vianna.- Sr. Consc
lheil'o Juiz da Alfandega desta Côrtc. 

N. 1:80.- FA.ZEND.\.- EM 28 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara compatin·I o emprego de Procurador Fiscal da Tlw
souaria da provincia com o cargo Lle Presidente de Camara 
l\Iunicipal. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em ses
são do mesmo Tribunal, em conformidade com ares
posta fiscal c voto do mesmo Tribunal, approvar a U(~
liberar:ão do Presidente da Provinda do H.io Grande do 
Norte; co~nmunicacla em oflicio de 8 ele l\laio sob n. 0 ~8 1 
~~~~ não ser comprcllendido no dispas to em Ordem de 
27 Jc Abril deste armo o Proeurador Fiscal da Thesou
raria da Província, para deixar de servir curnulativa
wente o emprego de Presidente da Camara Municipal 
J1Cias razõl~s ex pentl hl·1s em o di to offlt~io de não ser o 
~:f'u sen'ii:o como Procurtldor Fiscal quotidiano, não 
principiarem ~~s sessões darJuellas Rcparti(:õcs ás mes
mas horas, e podendo cllo a seu arbitL·io marcar os dias 
das da Camara, diversos do3 do conferencia da Tlwsou
raria, c mesmo faltar a alguma daquclla~ sendo substi
tuído pelo Vereador immcdiato. O que participa ao so
llrcd i to Prcsiden te para sua in telligencia. 

Thrsonro Publico Nacional, em 28 de Agosto do 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 



N. 181. - niPElUO. - EM 28 DE AGOSTO DE 183:3. 

Adverte os Hcdactorcs do Cm'l'cio Official para se absterem de 
persoualülades, e expressões que cowpromettam a dignidade 
úo Governo. 

Tendo a Regcnci:1 em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li permittido aos Hrdactores do Correio Offi
cial o poderem usar deste titulo, estamp~mdo á freutc 
de sua folha as Armas do Imperio, c imprimindo com 
prcferencia as peças omciaes~ c devendo por isso esperar 
que os artigos não of1iciacs, da referida folha não con
tivessem pcrsonalidallcs; nem c:xprcssõrs, que compro
mcttcm a dignidade do Governo, que aliás tem jú fcilu 
:-entir aos mesmos Hedactorcs quanto lhe tem sido dcs
ap;radavel o não ol,scrvar na parte não ollicial do Cor-reio 
aquclla gravidade llc lingu<lgem, que devêra ser cmpre~ 
gada por un1a follw escolllída pelo Governo para a pu~ 
b!icação de seus actos; l\Ianda a mesma Hegcncia, pula 
Secretaria de Estado dos 1'\cp;ocios do lmpcrio declarar 
uos sobreditos Hedactorcs que a continual'em taes per
sonalidades, e expressões, fará cessar a faculdade pcr
mittida. 

Palaeio do Rio de Janeiro. em 28 dt• A~rosto de 183:3. 
- Anrcliano de Sou~a e Utiueit·a Coutin.tw'. 

N. 1:82.- IUPEBIO.- E~I 28 DE AGOSTO DE 1833. 

SolH'C remessa das cont:1s cl1~ drsprz~s com os Cursos Jurhllcus 
c Escolas de l\Iclliclna. 

lllm. c Ex.m. Sr.- .Mamla a Hcgcncia em Nome do 
Impt•rador communica:, a V. Ex., em aclclitamenlo ao 
Aviso de 20 do corrente, que, na mesma conformi
tbde de que nelle se onlcnou, úcerca da remessa da 
conta das dcspezas elos Correios de terra, deverá V. Ex. 
tambem enviar a das despezas, que, por conta do 2ctua l 
~mno fln~mceiro, alli se houverem de fazer com o Curso 
Jut·idico, por· ser indispensável, para a devida rcguia
ridade da escripturação desta Secretaria de Estado, o 
cxaeto conhecimento de ambas as despozas, que, em 
virtude dos s~ !), o c· 10. du :trt. L o tb Lei de :i'! d~ 
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Outubro de UrJz, so acham a meu cargo. E sendo por 
igual motivo, o ú visl:.t fla Lei Llc 15 de Novembro de 
1831, art. 1.. 0 ~~ H. o c 10, ausolutamcntc preciso sa
Lcr-sc qual a d!·speza feita com os mencionados objec tos 
no anno financeiro !indo em 30 de Junho ultimo; 
V. Ex. rcmctter~t com a possível brevidade as contas 
re~pcctivas : 1icallclo na intelligencia de que em ne
nhuma deltas se admittirá parcclla alguma de conta de 
outro anno Hnanccirü ditrerente do que lhe fôr pe
culiar. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacío elo Rio de Janeiro, 
em 28 de Agosto de ts:t! .- Anr·eliano de Souza e Vli
vci,·a Coutinho.- Sr. B.afacl Tobias de Aguiar. 

N. 483.-JUSTIÇA.-EM 28 DE AGOSTO DE 1833. 

ll(•sol r c duvidas a respeito da substituição do Juiz do Ciycl, e 
da jurisdlcção conlcuclosa do Juiz de Orphãos. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei ao conhecimento da He
gencia em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H 
o oilicio de V. Ex:., da ta do de 8 de Junho passado, 
pelo qual, depois de dar conta da nova diris:Io que a 
Camara Municipal dessa cidade fizera llo seu Termo em 
dístrictos por não poder prevalecer a primeira que 
havia feito, da nomca(ão dos Juizes :Municipaes o de 
Orphãos c Promotor Publico c dos Juizes de Direito 
para as Comarcas da Ilha do Maranhão e Aldê.as Altas, 
dos ordenados ar h i trado:; pelo Conselho a todos os Juizes 
de Direito, Desembargadores da Relaç.ão c mais em
pregados delta, conclue expondo as duvidas suscitada~ 
assim snurc dever ou não o Juiz .Municipal suceedcr ao 
Juiz do Cível em qualllUcr falta, como a respeito da juris
dicção contenciosa Jos Juizes de Orphãos, e autorilladc 
que deva servir o lugar de Auditor da Gente ele Guerra, 
pela ex tincção dos J uizcs ele Fóra; e tendo a mesma B.e
gcncia rcsot v ido que fosse cn viado á Assembléa Geral o 
tit~Hlo ofllcio a fim de dar a competente approvação aos 
ordenados arbitrados aos Juizes de Direito e Desembarga
dores, me ordena responda a V. Ex. que pelo Decreto da 
copia inclusa se acln proYidenciado que os Juizes lle Di
tciro sirvam em suas respectivas comarcas os lugares de 
.Aullitores; (lU C áccrca tla substituição elo lugar <le Juiz 
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{]c Direito do Cível, não soffre duviLla que ao Juiz ~lu
nicipal compete, porque não fazendo o art. 3:5 do Codigo 
distincrão entre o Juiz de Direito do Crime e do Civel~ 
a subsÍi t'Jição de que trata o ~ l. o do di to artigo se 
tlcve entender extensiva a um e outro Juiz, como V. Ex. 
entendeu; o que é tambem apoiado pelo :1rt. 8. 0 da 
di:;posição provisoria ácerca da Administração da Jus
tiça Civil; que os Escrivães devem servir cumulati
vamente tanto no Cível como no Crime, conforme 
lhes tocar por distribuiçt"io, como se ordenou para os 
desta Côrte pelo Decreto de 26 de Março passado, da 
copia tambcm junta ; c finalmente quanto á juris
dicção contenciosa !los Juizes elos Orphãos, que apezar 
do art. 20 da disposição pl'ovisoria ácerca da Adminis
tt·ação da Justiça Civil, está em vigor o art. 2. 0 da Lei 
de 3 de Novembro de 1830, que mantlou reunir ao 
Juizo dos Orphãos a arrecadação e administração dos 
bens <los au:-:.entes, c recolher qualquer quantia ao cofre 
da Thesouraria da Província, em conformidade elo art. 
91 da Lei de 2!1 de Outubro de 1832; e que fallecemlo 
alguma pessoa ab-inteslada sem deixar herdeiros for
çados, c só havendo alguns mais remotos, ou não os· 
havendo,. ao mesmo Juizo pertence fazer o inventario, 
e perante cllc deverão habilitar-se os herdeiros, sem 
que o Juiz Municipal ou qualquer outro possa ter a 
menor ingerencia em taes inventarias e ancca<laçõcs. 

Deus Gu<lnle a V. Ex. Palêlrio do Rio <lc Janeiro, 
· em 28 tlc Agosto do 1833.- Aureliano de Sonza e Oli

veira Continha.- Sr. Presidente da Província do Ma
ranhão. 

N. ~8!1.- JUSTIÇA.- E.\1 2U DE AGOSTO DE 1833. 

As Camaras Municipacs nfw têm autoridade para alterar as 
eleições populares. 

A Rcgcncia, a quem foi presente o officio da Camara 
Municipal da Cidade da Victoria, datado do 1..0 do cor
rente~ com os documentos que o acompanharam., pelos 
quaes faz ver as razões, em QllC se fundára pJ.ra duvidar 
rrn possa r no cargo de .Jniz <le Paz no flistricto da mesma 
C i dauc ao citladão João Antonio de .Mo1·acs: ~LmLla, em 
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Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, pai:-~ Sr
crctaria de Estado dos Negocias da Juslica declarar :i. 
referida Camara que, competindo tão sórncntc ú Mesa 
deluciuar se o referido cidculão era ou não domiciliaria 
no districto para rrne fôra eleito, ou no ele Cariacica, 
como pretende a mesma Carnara a titulo de possuir alli 
um estahclccimento rural, e do ter sido Presidente ela 
mesma l\Iesa, exorbitou de suas attribuiçõcs negando a 
posse ao sobredito cídarlão, c deixando de o juramentar 
p:ua entrar no exercício do lugar para que fura Ic .. 
galmente eleito, por isso que as C:1maras nenhuma 
a u toridacle têm para alterar as eleições populares, a res
peito das quaes a lei só lhe incumbiu a execução, como 
hem decidiu o Conselho do Governo. 

Palario do Rio dt~ Janeiro, em 29 rlc Agosto Llc 18:33.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 48t>.- JUSTIÇA.- E;u 20 DE AGOSTO DE. !833. 

Eslahrlecc regras para facilitar o pagamento elas gratificaçücs elos 
Instructorcs ela Guarda Nacional. 

Repre~entanclo o Thcsourciro Geral do Thcsouro Na
cional aB difiiculdadcs que occorrem para se cfiectuar o 
pagamento das gratificações dos Instructorcs da Guarda 
Nacional individualmente, como se havia commnnicado 
<íquclla Repartição por Aviso de 8 de Julho passado, 
em conscqnencia da requisição que para esse flm Vm. 
fizera ; o convindo estabelecer uma regra invariavel 
a tal respeito para o futuro, que facilite assim o paga
mento na Estação do Thesouro, como a fiscalisação 
c escripturação que nesta Secretaria de Estado eleve 
haver: Ordena a Rcgencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pe{lro li, que para os Instructores <los corpos 
da Curte c dos de fúra clella que quizerem haver os seus 
vencimentos pelo Thcsouro, Vm. formalise uma folha 
todos os mczes, na conformidade das ordens a tal res
peito, anteriormente expedidas, e a envie a esta Secre
taria de Es-tado para expedição da ordem necessaria 
para o scti pagamento, nomeando para o recebimento 
da importancia total della dentre os lnstruetores rc
fpritlos um, cpw sr-rà dPpois ohrigado a fazer a d istri-
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huieão pelos maig, rcmettrndo depois Vm. a esta Sc
r,retaria de Estado os recibos respectivos para se ter 
um vcnlatleiro conl~ecimento dos que foram pagos c 
dos que deixaram de o ser. 

Que para os [m;tructores dos corpos de fóra da Ci
dade que desejarem receber as mesmas gratificações 
pelas Collcctorias das vi lias a que pertencerem, Vm. 
fvrmc outra folha todos os mezes,na qual ~e especi
fique até quando cada um está pago, c a Collectoria a 
que pertence, enviando-a á mesma Secretaria para a 
~utorizaç~io do seu pagamento, tendo srrnpt·e em Yista 
(IS ordens reta ti v as aos a !.testados dos Chefes dos cor
pos, sobre o cumprimento do" deveres a que se acham 
ligados os mesmos lnstructores, pata que haja ncslf~ 
serviço, c em tudo mais a maior regularidade que 
muito se lho recommenda. 

Deus Guarde a Vm.-P:-~ço, em 29 de Agosto ele 183:1.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- St·. Instruetor 
Gi~ral de infantaria elas Guardas Nacionaes. 

N. 48iJ.- JESTIÇA.- Eu 29 DE Ar.OsTo DE 1833. 

Declara ás r-amaras municipaes da proYincia do Rio de Janriro, 
que os Juizes de Paz devem prestar os guardas nacionaes 
precisos para o scn·i~o da.s barreiras. -

. Exigindo o !tlinistro e Secretario de Estado dos Neg-o
cios Ja Fazenda que os Juizes de Paz, á requisição dos In~
pectore~ das barreiras que se devem collocat· em confor
midade do Decreto de 3 de Novemhro do anno passado f~ 
lnstrucções respectivas, hajam de prestar ao menos dons 
Guardas Nacionacs para cada ponto em que existam as 
mesmas barreiras, a tim de manterem o soccgo e fazerem 
observar o que sobre este objecto se tem mandado es
tabelecer: 1\Ianda a Regcncia, em Nome do Imper·ador o 
Senhor D. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos 
Ncgocios da Justiça, que a Camara Municipal da Villa 
uc lguassú faça constar a todos os Juizes de Paz do 
seu município qu~ nesta conformiuade deverão pres
tar-se ás requisições dos lnspcctores {]as barreiras que 
possam existir já no seu districto ou se estabelecerem 
em conformidade da referida Lei, e·Ja rem todas as pro
videncias c auxílios qnr prlos mrsmos Insprrtorrs forém 

l1ECIS1-IE:' DE lH:\:1: }:l 
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requeridos, na intelligencia de que os Gu1rdas serão 
pagos pelos rendimentos das referidas barreiras. De
vendo os mesmos Juizes fazer ver aos povos que, tendo 
a Asscmbléa Geral abolido alguns impostos e estabe
lecido este das barreiras, para com o seu producto se 
abrirem e melhorarem as estradas e pontes de que 
tanto carece o Brasil para que possa augmentar-se e 
prosperar o seu commercio c industria,. cumpre que 
cllcs o paguem em cumprimento da Lei ás autoridades 
encarregadas pelo .Ministerio da Fazemla da sua arreca
dação, devendo quando o julguem oneroso representar 
ú Asscmbléa Geral para que o tome em consideração. 

Palaeio do Rio de Janeiro~ em 20 de Agosto tle 1833. 
-Atweliano de Souza e Ol1:veira Coutinho. 

N. 487 .-IMPERIO.- Elll 29 DE AGOSTO DE 1833. 

Pede a remessa dos artigos das actas sobre arbitramento de ajuda 
de custo a Deputados. 

lllm. e Exm. Sr.- Convindo saber-se quaes as quan
tias arbitradas pelos Presidentes em Conselho para 
ajuda de custo de vinda, e volta dos Deputados da se
gunda legislatura finda no corrente anno de !833: 
~I anda a Regencia, em Nome do Imperador, que V. Ex. 
remetta a esta Secretaria de Estado a copia authentica 
da a c ta, ou do artigo della, relativo á ajuda de custo ar
bitr~da para os dessa Província, acompanhando uma rr
Jação nominal dos Deputados, não só dessa como de 
outra qualquer Província, que ahi a tiver rrcrbldo, e 
enviando ao mesmo tempo igual relação daquelles dos 
seus Deputado3, ou Supplen tes que, não estando ainda 
della embolsados, têm todavia direito a recebei-o em 
virtude dos arts. 3.0 e 4. o da Lei de 2õ de Setembro de 
1.829. E quando já tenha sido arbitrada a ajuda de 
custo para a vinda dos da terceira legislatura. que ha 
de ter principio no anno proximo futur·o, V. Ex. re
metta tambem uma copia da acta respectiva, ou o fará 
no caso contrario, logo que tiver lugar o dilo arbitra .. 
mento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 29de.Agosto de !833.-Aur·eliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Josr Joaquim Machado de Oliveira. 



33U 

l'\. 488.-FAZE~OA.- E:u29 DE AGOSTO DE 1833. 

Declara que o pagamento de ordenado tem lugar desde o 
tlia da posse tio emprego. 

Canclido Josó de A1·aujo Vianna, Prcsid ente 1lo Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal em vista do omcio do t>rc~ 
siden te da Província do Ceará de ll de Julho sob 
n.o i8, com o requerimento do ex-Escrivão Deputado da 
cxtincta Junta da Fazenda José Antonio dos Santos e 
Silva pretendendo pagamento do ordenado desde o dia 
<lc sua nomeação até o da posse do referido emprego, 
c conforme a resposta fi::cal c voto do Trilmnal, que 
não tem lugar esta pTctenção, pois que, tendo-se feito 
ao supplicantc o pag:nnento do ordenado desde que 
tomou posse <lo emprego, a nada mais tem direito. 
O rrue participa ao sobretlito Presiucntc para sua in· 
tclligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacionnl, em 29 de Ago~to tle 18:~3" 
- Candirfo José de 1li·aujo Vinnna. 

N. 489.- JUSTIÇA.- E~ 30 n:~ AGOSTO DE 18:13~ 

Designa as Fortalezas de S. João c da Ilha das Cobras para prisão 
corrcccional tios Guardas Nacionacs. 

Hlm. e Exm. Sr.- Ten{lo o Sr. Ministro da Guerra 
feito vrr que não convinha ao serviço publico qne a 
Irortaleza de \Villcgaignon continuasse ·a servir de prisão 
:ws Guardas Nacionaes que houvessem de ser castigados 
correccionalmentc, indicando p;1ra esse fim a de S. João, 
V. Ex. fará expedir as eonvnniPntes ortltms para qtw 
clles ue hoje em diante sejam conduzidos para esta 
ultima fortaleza, 011 para a d1 Ilha das Cobras, visto 
que nesta da ta se requisitou ao St'. Ministro da 1\larinlla 
}Jara ai li serem recebidos, devemlo portanto os res
pccti.vos Commaudantcs d~~sign:1r para qnal deltas são 
destinados, a Hm de que tlo Arsenal de 1\Iarinha sejam 
conuuzidos para a que fôr imlieacb. 

Deu.~ Guarde a V. E·c- Paro. em 30 de A~·osto 
de 1833.- A.w'cl ict,lO dr Sou:..t{ c·' OliL'CÍ; ·a Crmtillllo.--
8r. C•Jllll c de S. Si miio. 
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N. 490.- JUSTIÇA.- EM 30 DE AGOSTO DE 1833. 

A concessão de passagens aos Guardas Nacionacs n:1o é tla. 
cornpetcncia da Camara Municipal nem tlo Juiz de Paz. 

A' vista do que Ym. expõe em seu officio de 4 do 
coJTente, sobre a companhia de Guardas Nacionaes de 
seu commando, tenho a responder-lhe que nem á C·t
mara, nem ao Juiz de Paz é permittido conceder pas
sagens aos Guardas Nacionaes de urna para outra arma, 
]Wl' serem da competeneia do Jury de Revista, e só ao 
Governo, na sua falt:1, pertence providenciar sobre 
c! las como convirr, acha ntlo-se por isso nu lias todas as 
que foram concedidas incompetentemente, e nesta data 
assim se tem feito saber, não sú ao Juiz de Paz, como á 
Camara Municipal dessa villa, or·denantlo tamuem a esta 
que faça concertar a cadêa a fim de estarem nella com 
~rgurança os presos, sem maior sacriHcio dos Guardas 
Nacionaes. 

Otms Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
:Jo de Agosto je 1833".- Aureliano de Souza e Oliveú·a 
Coutinho.- Sl'. Commandantc de infantaria dJ. G uartla 
Nacional de Itagauhy. 

N. 491.- MAIHNHA.- E~t30 DE AGOSTO DE 1~33. 

Determina a remessa á Intcndencla da Marinha da conta tl31s 
desprzas feitas nas Provinclas com as embarcações de guerra 
ahi estacionadas ou que aportarem. 

111m. e Exm. Sr.- Ordenando a Regenera, em Nome 
tlo Imperador, que V. Ex. remetta, eom a maior brevi
dade possível, á esta Secretaria de Estado as contas das 
despezas feitas por conta da Intendeneia da Marinha 
desta Córte com as embarcações de guerra estacionadas 
uessa Provincia, ou ahi aportarem, durante o anno fi
nanceiro proximo passado, e que d'ora em diante con
tinue a remetter semelhantes contas todos os trcs mczcs, 
assim o participo a V. Ex. para sua intclligcneia, e 
exl'CUt~ão; prevenindo-o de que as despezas feitas com 
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as d~as escunas de guerra, que existem empregadas no 
scrv~ço dessa mesma Provincia, devem ser por conta da 
constgnação, para ella determinatla. 

Deus Guarde a V. Ex..- Pala cio do Rio de Janeiro, 
em :10 de A !rosto de !833 .- JoaquiJn José Rodrigues 
Tor·res .-Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

N. ~!.}2.- JUSTIÇA.- E.u 31 DE AGOSTO DE 1833. 

N<lo é pcrmiltido aos Commandantcs de corpos nem aos Juizes 
de Paz conceder passagens aos Guardas Nacionaes. 

A Hcgcncia. em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, Manda rcmettcr a Vm. o officio incluso 
do Capitão Commandantc interino da Guarda Nacional 
desse districto, para que informe circumstanciada
men te sobre todo o seu con teútlo, ficando desde já na 
intelligencia 1ue nem aos Juizes de Paz, nem aos Com
mandantes dos corpos, é permittido concederem pas
sagens aos Guardas Nacionaes de uma para outra arma, 
por serem da competencia do Jut·y de Revista e só na 
sna falta pertence ao Governo providenciar sobre ellas, 
SL'g-undo as cit·cumstancias o exigirem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pllacio do H.io de Janeiro, em 
:a de Agosto de :1833.-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz de Santa Anna do Pirahy. 

N. ~93.-IMPElUO.-EM 31 DE AGOSTO DE 1833. 

Sobre obras publicas c a respeito de auxilio ás Camaras Muni
cipacs. 

Tendo a Camara dos Deputados, com offi.cio de 17 do 
corrente, remettido ao conhecimento do Governo, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, por lhe 
eompctir o seu deferimento, uma representação da Ca
mara :Municipal da Villa de ltaguahy, em que pede 
pt·omptas providencias para se proceder á continuação 
tJa calçada da Serra, ao desentupimento da barra uo rin 
ua dita villa, c à rcconstrucçào d3 ponte ljUC se acha 
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ameaçando prox.ima ruína: A Regencia reconhecendo 
quanto aquella C1mara expõe ácerca das r·eferirlas obras, 
c em geral a respeito do melhoramento das estradaR exis
tentes e aberturas de novas, 1\landa, em Nome do Impe
rador, pela mesma Secretaria de Estado declarar-lhe que, 
com quanto assaz o desejasse, não póde todavia acudir a 
taes objectos, soccorrendo desde já todas as Camaras, com 
parcellas da quantia votalla na Lei do Orçamento para 
obras publicas; não só porque as actuaes m·gcncias do 
Thesouro não o pormit.tem, mas tambem porque, sendo 
pequena a quantia votafla para obras publicas <le inte
resse dessa Provin~ia. julga o Governo que mais se con
seguirá a beneficio flelln, não se fazendo uma distribuiçJo 
de pequenas parcellas por toJas as Camaras, mas sim 
applicando cada armo maior quantia á alguma que mais 
ur·gen temente de lia neccssi te ; e que sendo certo que a 
nação e o Governn estão fazendo os maiores esforço5 
para sustentarem o seu credito, pagando uma enonnc 
divida e indemnização de prezas ( um dos legados que 
lhe ficaram da trcmsacta Administração), cumpre tam
bem que os chladãos daquelle município façam igual
mente esforços para por meio de subscl'ipções voluntarias 
e patrioticas promoverem as obras de mais interesse do 
município. 

E que, finalmente~ sendo a ponte de que se faz menção 
na sobredita represen fação , uma das que devem ser 
romo taes consideradas, será muito conveniente que a 
dita Camara mande proceder ao orçamento da sua des
peza, a fim de que por esse meio vá a em~ito a sua cons
trucç.ão, para a qual não duvidará o Governo, apezar 
das razões expostas, concorrer com alguma quantia du
rante o aclual anno financeiro. 

Pa1acio do Rio de Janriro, em 31 de Agosto de 1833.
Alwetiano de Souza c Olil.:eira Coutinho. 

N. 491.-Fi\ZENDA.-EM 30 DE AGOSTO DE !833. 

Sobre o fornecimento pelos Escrivães dos diffcrentcs ,iuizos, de 
todos os documentos que rcrplisilarcm os CollectMcs gcracs 
c parciacs das rendas publicas. 

Illm. c Exm. Sr.- Ro~o a V. Ex. haja de expedir 
circulares a todos os Juizes c Magistrados para que 
urtlcncm ao; re~pcctivos E.)crivães fornrç1m aos- Gollec-



nu t:OYEfL\(i. 

torcs gcraes c parciaes das renuas puLlicac;, gratuita
mente, todos os documentos que a bem da arrecadação 
das sobreditas rendas requisitarem, e bem assim que 
lhes fr·anqueem dentro dos seus Cartorios os autos e 
mais papeis, em que se faça neccssario proceder a algum 
exame fiscal. 

Deus Guartle a V. Ex.- Paço. em 3 de Agosto de 
1833.- Candido José de Araltjo Vianna.- Sr. Ministro 
c Secretario de Estado dos NP-gocios da Justiça. 

N. Mm.-FAZENDA.- E!!l 31 nE AGosTo nE t833. 

Declara que a imposi~ão de H>% se deverá cobrar de todas as 
vendas de cmbarca~ões estrangeiras, que passarem a ser bra
sileiras, ou cllas se façam dentro do Imperio ou se verifiquem 
fóra delle. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do officio da extincta Junta 
da Fazenda da Província do Maranhão de t) de Junho 
sob n. o H, relativo ú duvida do Administrador da Mesa 
~e <liversas Rcn<las daquella Província de arre~adar a 
Imposição de Ui % sobre as vendas de embarcações 
estrangeir·as, que passam a ser brasileiras, sendo o con
tracto celebrado em paiz estrangeiro, e de haver delibe
rado, conforme o parecer do seu Procurador da Corôa, 
que a sobredita imposição só tives:;e lugar, quando as 
vendas se effectuassem nos portos elo Imperio, e con
forme a resposta flscal e voto do Tribunal, que em 
observancia da alteração li. a do art. til lla Carta de Lei 
de H} de Novembro de 1831, a sobredita imposição de 
1~ % se deverá cobrar de todas as vendas de embar
caçües estrangeiras, que passarem a ser bra:;ileiras, ou 
elJas se façam dentro do lmperio, ou se verifiquem fóra 
delle. O que participa ao Presidente da Província do 
Maranhão para sua intelligcncia c execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 31 de Agosto de 1813. 
- Candido José de Aí~aujo Vianna. 
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no serviço uos Telegraphos do Castello, \Villegaignon e. 
Santa Cruz, em cada noite em que trabalharem nos 
mesmos Tclegraphos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 31 de Agosto de 1833. 
- Ant.ern José Perrei1·a de Brito. - SL José PolicarpG 
Pessoa dr Andrade e~Silva~ · 

N. 1"98.-FAZENBA. -E:\t ~DE SETEMIH'W IH<: 1~33. 

~obre o a~srntamenlo rle proprios nacionaf>s, p.Pias TheSDurarias 
tias Provineias. 

Candido Jose de Araujo Vianna~ Presidente do Tri .. 
bunal ck:l Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Trihunal, em vista do officio do Presi
dente da Província de Santa Catharina de 3! de Julho 
sob n. o 60, que acompanhou o do Inspector interino da 
Thesouraria, com as copias dos assentamentos dos pro
}) fios nacionrtes, e das pessoas, que têm vencimentos 
pela Thesouraria, e conforme a resposta fiscal e voto 
do Tribunal; que na Con téldÇ>ria Geral de Revisão, prece
didos os exames nccessarios, se procedesse ao conve .. 
niente assentamento: quanto á Capellinha e Hospício 
que foi dos Jesuítas, e de que se acha de posse a Igreja. 
Matriz da Cidade do Desterro em virtude do Aviso de 2i 
de Outubro de !761, não sendo este titulo sufficiente 
para tirar a sobredita Capellinhá e Hospício da classe 
dos proprios nacionaes, cumpre que na Thesouraria se 
faça o respectivo assentamento, observando-se o destino 
a que está applicacla, emquanto a Assembléa Geral não 
dei iberar a respeito á vista do referido Aviso, que ao se ti 
(;onhecimento se leva : pelo que respeita ao terreno que 
fazia parte do jardim do Palacio do Governo, e de que 
se acha de posse Anacleto José Pereira da Silva, cumpre 
que se façam as mais escrupulosas averiguações, e se 
promova a reivindicação pelos meios correspondentes, 
no caso de se verificar ser injasta a occupação do dito 
Anacleto: quanto finalmente ás despezas necessarias 
para se verificar o assentamento das Fortalezas, convem. 
que se fa-çam, sendo porém chamadas para as medições 
e demarcações 1wssoas particnlare~., sómentc no C41SQ 

IJL!:BÜI:~ IJE ifR:n H. 



de uão havrr algum Oflieial Engenheiro na Pl'ovinci:J, 
que possa desempenllal' esse trabalho. O que participa 
ao Presidente da Provincia pJra sua intelligencia e 
<;XCCüÇãO. 

Tllesoul'o Vnblico Nacional, em 2 de Setcml>ro de 
i83J.-Canddo José ele Arauju Vianna, 

Subre nrguriaçãu df' !Ptra:-~ para pagamento dos emprestimos bra
silt:iros er!l Londres. 

~:mJido Jusé dt~ Ai'anju Yi:Jnlla, Pr('sidente do Tri· 
llllnal do Thesonro Publieo Naeional, deliberou em 
sessão do ml:smo Tt ilwnaL em' i~t:1 dos offit:iüs do Pre
~idcnte da Província do l\tar·;tnhão de 7 dt"). Junho sob 
11. 0 32, e da- cxtincta JunLl ch~ Fazt~nda sem lhlta sob n.u 
10, participando haver uegoci:1do nma letra de ü.OOO .g 
ao cambio dt• t>:~ Cülll a casa de H~tll'iq ue João 1\loon & 
c. a, t:JUC cwlos:-;t'lf"<l ao.s agentns de Samuel Phillips & C. 11 

a fim t[(~ a t·rmellcr p-1ra Loudre . .;; ú casa de Samuel Pllit
ltps daquel!a pra(;a para p::q2:amcntn dos cmprestimos 
brasileiros na fórma da Ortlem de 10 de Janeiro deste 
:mno, e uo omcio da sobredita Junta de 27 do dito Junho 
sobn. 0 13 dando l;artedequcaqudles agentes tornaram 
a entregar a letra~ o que por isso a Juuta a cndossára a 
Nathanl\byel'Hot~clliicl~ fic:mdo de uogoci:n· outras para 
a casa de Bl~etll Farquaber Crawpol't & c. a o 'filOltlaZ 
'Vilson & C.<~ coufonne a Provisão de 15 de Novembro 
{]C !831, que ua conformid;JJc da citada Ordem de 10 de 
J:mr.it·o, não tendo aq u<'l!cs agen tos q ue1·ido encarregar
se da remessa da letra a cllcs enuossadn. Je..-eria elb ser 
remettida á casa de Samuel Phi lli ps do Londres, e nunca 
:ws contractauores dos cmprestimos., o que deverá ter 
lugar sempre 1ue se uegociam letras com outras casas, 
que uão sejan!. os ag-entes de Samurt l)llillit s desta 
praça que serão nrcfcridos no caso do jo·ualdadc de 
camuio. O qu~ tnrÚctpa ao Presidente da P~·ovíncia do 
Maranhão para sua intelligencia e execução. 

ThcsOluo Publico N.1cional) em 2 !le Setembro de 1~3:1, 
-Candi:lo .los(; de Ataujo l'úuma. 

- -.--1. , .. 
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N. ooo.-JCSTIÇA.-E~ 2 DE sEtEMnno DE 1833. 

Faz extensiva a administração da Justit;J. Civil a disposição dos 
artigos do Codigo do Processo Criminal, sobre providencias gcc 
nericas. 

A Regencía, em Num e do I lll perador o Senhor D. 
Pedro IL querendo remover :::5 duYidas que se tem sus
citado sol)!'e qual deva ser o Jnl~ do P:iZ co1upetente 
par a procede r ás reconl3i l iaçúos e m:Ji~ actos civis quando 
se verii~que suspci(Jo no Juiz de Paz e nu):; tres sup
plentPs do mt:~nw districto, pur se ter en!t~rHliuo, qua 
a disposição dos arts. ü~ e 5;.3 Jo Codigo do Processo Cri~ 
rninai é só relativa Jos CC1sos crimes; Manda declarar J. 
Vm. p:na sua intell!gencia c p~ra que em t::Jl caso não 
fiquem as partes pl'iv:ulas dé recur.sory e ua necessidadt; 
de pt~dirern ao Governo como tem aronteeido; que, 
posto fJUC n:Io esteja expl'es;;;amente declarado no titulo 
da dispo~iÇãO proviSOl'Í'-l á~erC:l da aJ:ninist!'JÇâO da 
Justiça Civil que para esta admínistração se adopte a 
mesma organizaç1o judiciaria estalJeleciJa ern materia 
criminal, é comlw.lu rn:1nife.sto que as suas disposições 
tiveram por IJa~e a mesma organizaljJO e que em con
sequeucia aqueltes e outros artigos de proviúencias ge
nericas do referido Coúigo são applicaveis para uns e 
outros casos; devendo lJOI'L.iHLo ob:;ervar-sc o que 
nelles se dispõe sempr·e que se verifiquem taes suspei· 
ções, o que tambem é conforme com o que se acha esta
b2lecido na Resolução de 20 de Outubro de 1832. 

Deus Guarde a Vrn.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
2 de Setembro de 1833 .-Aureliano de Son.:a e Oliveira 
Couti1~ho. -Sr. Juiz de Paz supplentc da Freguezia de 
Ja.cotrnga. 

N. 501.-JUSTIÇA.- EM 2 DE StTE~lBRO DE 1833. 

Resolve sobre a execução de-um Decreto de commutaçM da pena 
imposta. a um réo que interpóz o recur~o de revista. 

1\lanja a Regencia, em Nome do Imperador, peJa 
Se{;retaria de Estado dos Negocias Ja Justiç&, declarar 
ao Pre~tdente interino da Relação desta Cidade. em 
re3posta ao seu officio de 28 do mez antecedente, em 



que participa não poder dar execução ao Decreto de 2'i 
do dito mez, que commutou em banimento para fóra 
do Imperio a pena de sete annos de prisão imposta 
.ao réo Bartholomcu Bazilio por haver este interposto 
o recurso de revista para o Supremo Tribunal de Jus· 
tiça,econsequenterncntc aelwr-se alli preso o respectivo 
processo; que, Tendo o Poder Moderador· corrunutado 
a pena do mesmo réo em couscqucncia delle e o Cousul 
da sua nação haver assim pedido, sem que consl<lSSt~ 
o haver tambem intentado o recurso da revista, que 
aliãs na fórma da lei, podia procurar á todo o tempo, 
cumpre, visto acharem-se os a n tos embaraçados, quo 
se dê execução ao mcncion:Hlo Decre lol logo que des
embaraçauos seJam, e o sobredito réo precise da gl·aça, 
que solicitou~ caso a decisão do recun:o não lhe seja fa
voravel, ou aliás logo que o mesmo réo queira ante.; 
desistir do recurso interposto para se utilizar da rde
'rida graça. 

Palaeio do Hio dt· Jaueiru. Plll '2 de Setembro dt~ 
18~;{.- A.ltrclitwo tle Souzll e O!icei;·!L f:untin!tn. 

Ao Juiz de Paz da cabeça do termo c-orupete a <:OHc-essão dr; 
fiança aos réos cujos proces~,us lhe foram remettitlos. 

A Regencia, a quem foi presente o seu otlicio du 
8 do corrente, em que pretende saber se lhe com~ 
pete a concessão de Haw;a aos réos cujos proeesso.s 
lhe foram rernettidos em observancia do art. :36 das 
Instrucções tendentes á ex.ecLH;ão do Codigo do Pro· 
cesso Criminal, assim corno se pócie mandar proceder 
aos actos, que pelos di tos réos lhe forem requerido:; 
JJara maior facilidade do julgamento: l\lanua, em Nornt: 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, declarar-lhe.\ 
quanto ao f. o quesito, que emquanto os processos se 
acharem em seu poder, póde V. S. admittir as fianças1 
. que se lhe requererem nos casos, em que e lias têm 
lugar, attenta a generalidade do art. 1.2 ~H. u elo re
ferido Codigo, não obstante tercr)l alguns réos sido 
d~dari.l.dos culiHtdo::; em Juizo dillerente do de P:u:, 



pot· isso que sómente devem ter sido remettidos ao 
Juiz de Paz da calwça do termo os pn:crsso:" dacJuf•Jies, 
que, não sendo pr·ivilegiado;;, são depois elo Codigo 1 

sujeitos todos á jun~dicçâo dos Juizes de Paz, na 
conformidade do art. 32!'): qu<mto po!étnao2. 0 que;;ito 1 

que nada mais deve praticar além do que lhe in
cumbe o mesmo Cocligo. 

Deus Gnardr a V. S. - Paco, em 2 de Set~'mhro de 
1833. - Aurrlinno dt: S'J·uza. · e Olireira Coutinho~-= 
Sr. Paulo Fernandes Viauna. 

N. no3.-JUSTIÇA.- E:\1 ~DE sETE,tBRo DK 1s3:;. 

Manda que os Escri vàes fomeçam ex o meio os doeumcntos que: 
os Collectores requisitarem e Jl1e5 fraTHJUPCm os autos c papei& 
em que se faça nceessario proecder a exame. 

Exigindo o Ministro e Secret;uio de Estado do:-; 
Negocias da Fazenda que para a boa arrecadac:ão das 
rendas publicas de que se acham encarregados o;; 
Collectores g8raes e parciaes delta::, os Juizes e Ma~ 
gistrados, ordenem aos re~pecti vos E~cri vães que não 
só forneçam aos mesmos Collectures gratuitamente 
todos os documentos que a bem da arrecadação das 
referidas rendas requisitarem, mas hajam tambem de 
lhes franquear dentro ele seus cartorios os autcs e 
m~lis papeis em quo se faça nccessario proceder a 
qualquer exame fiscal: Manda a Rrgcncia, em Nome 
do lmperadot· o Senhor O. Pedro Il, pela Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça, que o Presidente 
interino da Relação desta cidade assim o faça constar 
a todos os Juizes de Direi to desta Provincia para a 
devida execução desta requisição. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Setrrnbro de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 
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N. õO~.- JUSTIÇA.- E~I 2 DI!: SETEMBl\0 DE 1833. 

Resolve duvidas sobre a exetução do Codigo do Processo. 

111m. e Exm. Sr.- 'fendo levado ao conhecimento 
da Regencia o officio de V. Ex., datado de t l de Julho 
passado, expondo as duvidas que na execução do Cudigo 
do Processo tem encontrado. e pedindo consequente· 
mente esclarecimentos: 1. e sobre quem deverá supprir 
a falta do Juiz de Orphãos por qualquet· impedimento 
que se offereça; 2. 0 se o Juiz Municipal que tem de 
fazer a;; vezes de Juiz de Direi t'l póde exercer conjunc· 
ta mente ambos os lugares; ou se reputando·se impedido 
para aquelte, deve a Camat'<l nomear outro Juiz Muni
cipal, e nesse caso perante quem deverá elle prestar ju· 
ramento: '1\Ianda a mPsma Begencia, em Nome do lm
peradot· o Seuhot· D. Pedro li, deelarar a V. Ex. : l." 
que no impedimento tempor-ario do Juiz dos Orphãos, a 
Camara .Municipal deverá nomear pessoa que sirva, ua 
mesma maneira que se acha disposto no art. 33 do re· 
ferido Codigo p1ra as subsíitni~úes dos Juizes Muni
cipaes; 2.• que estes, quando tenham de servi1· da 
Juizes de Diretto~ deverão considera r.:.se impedidos para 
o exercício dH]Uelle outro lugar, devendo em tal caso 
a mesma Ctmar·a nomear um interino, na conformidade 
do citaLlo art. 33, pontue ainda que não appareç:un in
convenientes em servirem eonjunctamente amb::Js este:; 
lu~ares, todavia do ar·t. 46 § 9. 0 do mesmo Codit-JO parece 
deduzir-se a incompatibiliúatle da reunião do exercício 
delles, visto que aos Juize3 de Dir·eito incumbe inspec
cionar· os Juizes Municip:.~es, os quaes neste caso dever·ão 
prestar o juramento peranto as Camaras que os nomea~ 
rem interinamente. 

Deus Guarde a V. Ex.- P,dacio do Rio de Janeiro, 
em 2 de Setembro de 1833. -Aureliano de SouJa e Oli
veira Coutinho.- Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. f>Oa.-JUSTIÇA.-Eu 3 DE sErEniBRo DE 1833. 

Nã ·é compativel com o art. 8. 0 da Disposição Provisona que o 
Juiz de Direito, estando em outro termo, seja substituído pelo 
Juiz Municipal. · 

Manda a Regencia., em Nome do Imperador, declarar 
a. Ym., em resro.sta ao seu officio de 20 de Julho ultimo, 
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qt1e o que Vm. pt·opue no nwsmo o111cio :\ respéi to da 
sub~tituiç,ão dos Juizc~ de Direito pelos Juizes :Muni
cip:les quando aquelle estiver em outro termo não é 
compatível com o art. 8. o da Di~posição Provisoria 
ãccrca da administra·çãJ da Justiç:t Civil, onde se deter
mina que os Juizes Municipaes preparem e processem 
o~ feitos até sentença final exclusive; pudrndo elles só 
sentenciar quando não houver Juiz de Direi to na co
marca, porque cn tão o fazem na qualidade de seus sub· 
:stitutos, na fórma do§ t. o <lo art. :35 do Codigo do Pro
cesso. 

Deus Guarde a Vm .- Pahcio do Ilio de Janeiro, em 
3 de Setembro ele 1833.-- Aureliano de Souza e Olircira 
Coutinho.- Sr. Juiz ::\Iunicipal da Villa de CHnpos. 

N. 508.-JCSTIÇA.-EM 3 DI:: SETl~iiBRO DE 1833. 

Resolve duYidas sobre a autorülade que deve substituir o Juiz de 
Direito na Prcsidencia <lo Jury de HP,vista. 

l!lm. e Exm. Sr.-A Hegcnda~ em Nome do Impe
rador o Seu hor D. Pedro H, manda clecla rat· a V. Ex.., 
em resposta ao sPu omeio de 22 Je Julho passado, solici
tando esclarecimentos ácerca da autoridade que deva 
subs ti t n i r ao Juiz de Di rei to na Pre:,idencia dos J urvs 
de Hevista, a quem compete eonheccr por appellação 
da-; reei a mat;ões sobre o alistamento da Guarda Naciona I, 
que sendo o Juiz Municipal pelo art. 3;) ~ 1.~ do Co
úígo uo Processo Criwinal o sub~tituto do sobredito 
Juiz de Direi to nos seus impedimen Los ou faltas, é igual
mente a autoridade competente para presidir ao Jury 
de llevista na ausencia do mesmo Juiz, quando tenha de 
percorrer o tc·rmo da sua comarca ou por qualquet' 
outro impedimento que se oiiercf~-a. 

Deus Guarde a V. E 'X.- Palacio do Bio de Janeiro, 
em 3 de Setembro de 1833.- .Attreliano de Souza e Oli· 
reira Coutinlw.- Sr. Presidente da Provineia de S. 
Paulo. 



Declara ás C1maras l\funicip:tt>s que a disposição dos artigos 
do Codigo do Procrsso Criminal sobre providencias geuericas, 
é extensiva á adminislrar:fw d1 Justiça Civil. 

A Regencia , em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H, queremlo remover as Juvidas que se tem 
suscitado sobre qual lleva ~er o Juiz de Paz competente 
para proceder á;; reconciliações e mais a c tos civis quando 
se verifique susprição no Juiz de Paz t~ nos tres SlllJ
plentes do ll1C:)IUO tlistricto, por se Ler cntewlitlo que a 
disposição dos arts. t)2 e a:~ Li o C~ldigo do Processo Cl"i
minal é sú relativa aos casos crimes: 1\Llnda, prla Se
cretaria du Estado dos Ncgoeios da Justiça, que a C:nnal'a 
Municipal ela Yilla Heal da Praia Grande faça constar 
aos Juizes de Paz do seu termo para sua intelligencia, 
(' a fim de que em ta I caso não fiq Llem as partes priva das 
do recurso e na necessiJadc de o IWclirem ao Governo, 
como tem acontecido~ que~ posto não esteja expressa
mente declarado no titulo da disposiç,ão provisoria 
úcerca da administração da Justiça Civil? LJUC para esta 
~dministra~ão se adapte a mesma organização judiciaria 
~stabclecicla em ma teria criminal. é coiEtudo manifesto 
4.JUC as suas disposições teriam poí· base a mesma orga
uização e que em consequencia aquclles e outros artigos 
de providencias generiLas do referido Codigo são appli
ca v eis para uns e outros ca;o;os, devendo portanto obser
var-se o que nelles se dispõe sempre que se verifiquem 
taes suspeiçõ:~E<, o que é tambem conforme com o que 
se acha estabelecido na Hcsolucão de 20 de Outubro 
de t832. · 

Palncio do lHo de Janeiro, em 3 de SPtcmbro de l833. 
-Aureliano de Sonza c Oliveira Coutinho. 

N. !')08.- JUSTIÇA.- E.\1 4 DE SETEMBRO DE !833. 

Manda que o Presidente da Relação nomêe Juiz para uma causa 
em que juraram suspeição os tres Juizes do Civel. 

l\bnda a Rcgencia~ em Nome do Imperador? pela Se
cretaria de Estado dos Negocios da Justiça rcmetter ao 
Presidrntt~ interino da Hcla(ãO rlcsta l'id:Hlr o n~qnPri-



mento incluso e documentos annex.os de Diogo Pinto 
Ribeiro~ para que nomêe Juiz~ que defira ao su pplicante 
na acção que propõe contra o Barão ele Jacutinga, vist(1 
terem jurado suspeição os tres Juizes do Civel desta 
Cidade, podendo nomear ad hoc qualquer dos Juizes 
C rim inaes ou ainda o de Orphãos; pois que não deve o 
supplicante ficar privado do Juiz, por se haverem decla
rado suspeitos aquelles tres. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 4 rle Setembro de 1833. 
-Aureliano de Souza e Olweira Coutinho. 

N. õ09 .-FAZENDA. - E't õ DE ~ETEUBR(i) DE 1833. 

Indefere a pretenção do Official-maior da Secretaria da Thesoura
ria da Bahia a uma gratificação pelo serviço da Caixa Filial 
de Aínortização. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do oficio do Presidente 
da Província da Bahia de 3 de Agosto sob n. o 39, relati
vamente á continuação da gratificação de H}()SOOO, que 
pretende Christovão Pessoa da Silva Junior, Officíal
maior da Secretaria da Thesouraria da Província, pelo 
encargo que tambem exerce na Caixa Filial de Amorti
zação, e conforme a resposta fiscal e voto do Tribunal; 
que não póde ter lugar a continuação daquella grati
ficação, porque a Lei de V> de Novembro de 1827 não a 
autoriza, e da disposição do art. 22 ~ 13 da Lei de 2~ 
de Outubro de 1832, que autorizou o Presidente para 
arbitrar provisoriamente gratificação da dita Caixa, se 
deduz argumento contra o supplicante ou encarregado 
da escripturação, que sA não julgou nas circumstancias 
de merecer igual consideração. O que participa ao so
bredit.o Presidente para sua intelligencia e e~ecução. 

Thesouro Publico Nacional. em 5 d~ Setem.bro d~ !~2. 
- Candido José de .Araujo Vianna. · · · 

DECISÕES DE :1833. 4õ 



~. ui O. - F AZEN OA. -EM 5 J.H: st:n:JaUH\0 DJt 1833. 

Sobre a entrega dos objectos em deposito, destinados para o 
uso das embarcações de guerra estrangeiras. 

Fique V. S. na intelligencia fle que a transfercnci~ 
dos objectos destinados para o uso dos navios de guerra 
das diversas Nações, quP se·actJam em deposito, para 
bordo das ditas embarcações, como se ordenou em Aviso 
de 26 do pé!ssado, póde reali:r.:u··se sempre que se apre· 
sente a requisitada prssoa autorizada prlo respectivo 
Encarregado de Negocios, independente de ordem para 
esse fim. 

Deus Guarde a V. S.-Paço, em 5 de Setembro de 183:{. 
- Candido Jnsé de Armu·o Vianna.- Sr. Conselheiro 
Juiz da Alfandega desta COrte. 

~. tstt .--FAZENDA.- EM 5 DE SETEMBRO DE !833. 

Jndelere a pretenção de Manoel Antonio do Couto, ex-Almoxarife 
dos Arsenaes nacionaes, de perceber vencimentos, emquanto 
prestasse suas contas. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
~ess§o do mesmo Tribuna 1~ em vista do officio do Presi
dente da Província do Maranhão do 1. 0 de Julho sob 
n. 0 34-, relativo â pretenção de Manoel Antonio do 
Couto, ex-Almoxarife dos Armazens Nacionaes, de se 
lhe pagar um anno de ordenado durante o tempo em 
que prestava suas contas, allegando em seu favor o 
capitulo 198 do Regimento dos Almoxarifes, e conforme 
a resposta fiscal e voto do Tr·ibunal, que não aproveitam 
ao supplicante a~ disposições do sobredito Regimento, 
nem as do capitulo 9. o do dos Contos~ que mandavam 
fazer esse pagamento, não aos Almoxarifes que acabavam 
o tempo de- seu provimento, ou deixavam o emprego; 
mas sómente aos propr·ietarios, que tinham de continuar 
a servir no mesmo emprego, quando de suas boas contas, 
haviam as quitações competentes. O que participa ao 
sobredito Presidente para sua intelligencia e execução. 

Thesonro Publico Nacional, em ri de Setembro de 1833. 
- Candido José dP Araujo Vianna. 



DO GvVEI\:'1.0. 

~. 51~.- JUSTIÇA.- Elf 6 DE SETEMBRO DE i·83:L 

Resolve duvidas a respeito de vencimentos dos Magistrados. 

Illm. e Exm. ~r.- Sobre as duvidas do Inspector d.t 
Thesouraria da Província da 8Jhia ácerca do pagamento 
do accrescimo dos ordenados dos Desembargadores João 
José de Oliveira Junqueira e l,gnacio Accioli de Vascon
cellos, c o pagamento aos Magistrados despachados da 
Côrte desde o dia em que embarcam, offerecidas pelo 
dito lnspector em seus officios de 20 e 30 de Julho deste 
anno, submettidas por V. Ex. a esta Repartição, em' 
Aviso de 22 do mez passado : Resolveu a Regencia em 
Nome do Imperador quanto á primeira duvida que, os 
mencionados Desembargadores nenhum direito têm a 
haver· o accrescimo do ordenado , considerado como 
gtatíficação. do tempo em que não tiveram exercicio 
na•Juella Relação, da mesma sorte que não poderiam 
haver o accrescimo desig-nado aos Desembar·gadores da 
de Pernambuco para onde haviam sido removidos, em
quanto não entrassem a exercer os seus lugares na· 
quella sobretli ta Relação; e quanto á segunda, que os 
)fagistrados não têm direito aos vencimentos senão do 
dia em que tomam posse dos seus lugares. O que tenho 
a honra de communicar a V. Ex. em resposta ao c i tsdo 
Aviso. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 6 de Setembro 
de i833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.-
Sr. C:mdi!lo José de Ara11jo Vianna. 

N. ;st3.-JUSTIÇA.-Eu 6 DE SETEHBI\0 DE !833. 

Do dinheiro, ouro, prata e joias, removido do deposito geral pua 
a Caixa de Amortização, não cabe premio ao depositaria. 

Communico a Vm., para sua intelligencia, que a 
Regencia, em Nome do Imperador, Houve por bem 
indeferir o requerimento de Manoel Joaquim de Souza. 
tiador e testamenteiro do fallecido Depositario geral 
Valentim José dos Santos, em que pedia o premio 
correspondente ao deposito de dinheiro, ouro, prata, e 



joias, que fóra removitio daquelle ueposito para o cofre 
da Caixa de AHlortização, por nãeJ poder ter lugat· esta 
pretenção em vista do Alvará de i 2 de Outubro de 1.808; 
da Lei de 23 de Setembro de 1829, art. 9. o; c Lei de 8 
de Junho de 1831, art. 5. o 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 6 de Setembro de t833. 
~Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz de 
Direito da 1. .a Vara Civel da Córte. 

'N, 514.-JCSTIÇA.-E:u ()DE SETEmmo DE i8a3. 

H..e~olvc duvidas sobre competencia para a expedição de tilulos 
dos encarregados da Administração da Justiça. 

A Regencia, a quem foi presente o officio do Vice
llresidente da Província de Sergipe d'El-Rei, datado 
tle 20 de Julho passado, expondo a duvida que se havia 
suscitado solJre pertencer ao Presidente em Conselho, 
na fórma das Leis anteriores, ou ás Cama r as Muni
eipaes, á vista do art. 50 do Codigo do Processo, conferir 
os titulos de serventia aos Escrivães dos Orphãos do 
Judicial e Notas, e aos Escrivães Criminaes; Manda, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, pela Secrg
taria de Estado dos Negocias da Justiça, declarar ao 
mesmo Vice-Presidente : L o que, designando os arts. 4. o 

e 5. o do referido Codigo quaes são os encarregados da 
Administração da Justiça, nos districtos e termos, isto 
é, Juizes de Paz e seus Escrivães, Inspectores de 
Quarleirões, Juizes Municipaes, Promotores Publicas, 
Escrivães das Execuções e Officiaes de Justiça, está claro 
que, á ·excepção dos Juizes Municipaes, que, em virtude 
do art. 50 em principio, devem receber os seus diplomas 
do Governo, ou dos Presidentes em Conselho, unica
mente áquelles outros compete ás Camaras Municipaes, 
segundo a disposição deste mesmo artigo) expedir 
os competentes títulos; 2. o que, supposto os Escrivães 
dos_ Ju.izes Mun.icípaes, de que trata o art. 39, sejam 
-tatwb~ enca-rregados~ da Ad-ministração da Justiça .nos 
'Tetmos respectivos, todavia deelarando-se iguálmente 



.. 

ne.<ilC :-~rt igo, que sejam os mesmos, que serviam perante 
os Juizes locues c Ouvidores das comareas ~ c nada sr~ 
dcterm inando a rcspci to de suas noweações e provi
mentos, nem mesmo no caso de vaga, ou impf~rlimento, 
~·~ sem duvida qne rlevcrá reputar-se por' subsistente a 
anterior Legislação a este respeito, bem como áecrea 
dos Escrivães dos Orpl1ãos, por não haver tamlwm 
disposição alu:uma que a I tcrassc a ma neíra de serem 
prO\'iclos, como Officíos dn Justiça, pelo GoYcrno ou 
pelos Prcs idcn Los das Províncias em Cansei ilo 

Palaeio do llio de J anciro, em G de SetcmlJro de ts:rL 
- Aureiinno dt> Sou= a e Olh1eira Coutinho . 

. r.' . .;.,;\')·\:.1·\:;:,_:_,•\..j·\:_./~ 

N. 515.- JUSTIÇA.- E:u 6 DE SETElUBRO DE l8~rJ. 

Sú na falta on impedimento do .Juiz de Direito 0 que o Juiz 
l\lunicipal pótle presidir ao Jury. 

Manda a Hl•gencia, em Nome rlo Imperador o Senhol' 
D. Pedro li, pela Secretaria dG Estado dos Nep;oeios 
da Justiça, participar ú C01mara Mnnicipal da Cidal1e 
de Cabo Frio, em resposta ao seu oílicio de 17 de Jullw 
passado, pelo qual dera conta da razão em que se fun
dára para não annuir á requisiç;_To do Juiz Municip::ll para 
<1 convocação do Conselho de Jurados; que estando já 
nomeado e em exercício o Juiz de Direito da Comatca de 
Campos a cujo Termo pertence a sobrcdi ta Cidade, a elle 
compete presidir ao Jury e não ao Juiz Municipal, (]Ue 
só na falta daquelle ou no seu impedimento é que póde 
entrar na presidencia do mesmo Jury, e substituil .. o em 
tudo mais na conformidade do art. 35 § L o do Codigo do 
Processo. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 6 de Setembro de l833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 



A providencia do art. 3:3 do Codigo do Processo procede tambem 
para os Juizes de Orphãos. 

A Ue:-;encia, a quem foi presente o officio da Camara 
Municipal da Vi lia de ltaguahy, da lado de 6 do mez 
antecedente, expondo a duvida em que está o Juiz d1~ 
Orphãos do seu Ir.1unicipio sobre a pessoa a quem deva 
passar a vara no caso de impedimento, ~landa, em Nome 
do Imperador o Senhor D.Pedro 11, pela Secretal'ia 
de Estado dos Negocios da Justiça, declarar á mesma 
Gamara que a providencia estabelecida no art. 33 do 
Codi.Q"o do Pr·ocesso para 3S faltas repentinas dos Juize:.; 
Municipaes procede tambem para os Juizes de Or·phãos, 
e que nesta conformidade compete ás Camaras Muni
cipaes nomear· quem interinamente sirva de Juiz de 
Orpilãos nos casos de faltas repentinas, ou impcdimenlu 
deste. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H de Setembro de U:;:J:l. 
-Atweliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. Zil7.-JUSTI~;A.- E.u 9 Ol~ sKrE~IBIIO m: 1833. 

08 Officiaes de Justiça sáo isentos do pagamento de novos direitos. 

A Regencia, em Nom1) do Imperador, a quem foi pn'~ 
~ente o officio que Vm. me dirigiu na da la de 3 do mez 
antecedente, pedindo esclarecim&ntos sobre a duvid;t 
em que está, se os Officiaes de Jusliça que t~m necessi· 
dade de nomear para o seu juizo~ devem ou não pagar 
os respectivos novos dir·eitos, Manda responder a Vm. 
que não impondo tal obrigação os arts. ~i, ~2 c ~3 do 
Codigo do Processo~ devem ser isentos desse onus os que 
forem providos nos referidos lugares. 

Deus Guarde a Vrn.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
9 de Setembro de !833.- Aureliano de Sottza e Oliveü·a 
Coulinho.-Sr. Juiz Municipal da Cidade de Cabo Frio. 



N. tHS.- JUSTIÇA.- EM 9 DE SETEMBRO DE !833. 

A concessão de fiança antes da culpa formada póde ter htiar 
em alguns casos. 

Sobre as reflexões que V m. pelo seu officio de t2 do 
mez antecedente ofTereceu ácerca dos abusos que diz 
ter-se praticado na concessão das fianças, se me ofTer·ece 
dizer-lhe que, sendo a ma teria destas uma das que mais 
explícita e methodicamente se acha expendida no Codigo 
do Processo Criminal, quando na execução dos arts. tOO e 
seguintes do mesmo Codigo se commetterem abusos, a 
Vm. cumpre denunciai-os na conformidade do art. 37, 
não se podendo considerar geralmente abusiva, como 
refere, .a .pratica de concederem-se as mesmas fianças 
antes de culpa formada, porque, á vista do que se deduz 
dos arts. 133 e :1.~2 do mesmo Codigo, cllas podem ter 
lugar em alguns casos. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 9 de Setembro de 1833. 
-Aw·eUano de Souza e Oliveii·a Coutinho.- Sr. Pr-o
motor Publieo da CMtc. 

N. 519.-JUSTIÇA.- EM 9 DE SETE~lBRO DE !833. 

Resolve duvidas sobre a formação e attribuiçOes do Jury de Re· 
vista e dos Conselhos de Qualificação e Disciplina ; e sobre in· 
compatibilidade dos empregos municipaes e civis com o servi~o 
da Guarda Nacional. 

Tendo levado ao conhecimento da Regencia o officio 
de Vm. datado de !3 de Abril passado, pedindo es
clarecimentos aos seguintes quesitos: t.o Se o Comman
dante das Guardas Nacionaes é exceptuado do numero 
dos Otliciaes, que formam o Jury de Revista? 2. o Se 
se deve exigir que os membros do mesmo Jury 
tenham a idade de 25 annos, marcada no art. 2f da 
Lei de !8 de Agosto de !831, não obstante o Decreto 
que considera o cidadão maior de 21 annos apto para 
os empregos publicos? 3. • Se o Juiz Criminal do muni
cípio, e os don~ Vrre-adores tAm autoridade de excluir 



do mesmo Jury alguns dos cidadãos de que trato o 
referido artig·o? 4. o Se o mesmo Jury deve ou não 
conhecer dos actos do Conselho de Qualificação, ainda 
no caso de não haver reclamações, e se estas devem ou 
não ser interpostas, ou protestadas pelas partes,naquelle 
Conselho, para poder lt)r lugar o seu conhecimento 
no Jury? 5. 0 Se os Eleitores sendo membros do Con
selho de Qualificação, ficam ou não privados de entrarem 
no Jury de Revista, ou se se deve entender o art. 24 
só naquelles casos em que interpozeram o seu parecer? 
6. o Se quando algum Guarda ti ver de passar para a 
reserva, poderá requerer ao Juiz de Paz, ou esperar 
pelo futuro Conselho de Qualificação? 7. o Se sendo o 
Commandante do corpo da5 Guardas Nacionaes, l\l:ljor~ 
poderá ou não ser o Presidente do Conselho de Dis
ciplina, que é de sua nomeação? 8. o Se as auto r idades 
que requisitarem força armada, devem ou não motivar 
o fim para que a requisitam? 9. o Se na conformidade 
do art. 57 bastará o simples facto para se considerar 
vago o posto, ou se será necessario julgar-se em Con~ 
selho de Disciplina, parecendo estar na mesma razão o 
art. 16 do Decreto de 25 de Outubro do anno passado? 
10. Se recahindo a eleiçã-o para Presidente da Camara, 
Juizes de Paz, Municipaes, e Orphãos, e Promotor Pu
blico, em Officiaes da Guarda Nacional ou em Promotor, 
e Secretario della, não sendo estes Ajudantes, podem 
ou não accumular ambos os em pregos, ou se se deverão 
considerar d'ispensados do serviço da Guarda, ou vagos 
os postos? 1 L Se os quatro Juizes de Paz eleitos, pres
tando juramento, devem ou não ser considerados todos 
em effcctividade, e em tal caso sujeitos á ultima parte 
~elo que~ito antecedente? i2. Se no caso de serem repu
tados vagos os postos, pelas razões apontadas nos quesi
tos 8. o e 9. o, não tendo o Juiz de Paz procedido a nova 
eleição, na conformidade do art. 61, deverá o Com
mandante requisitar-lhe, ou representar primeiro ao 
Governo: 

Manda a mesma Regencia, em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, declarar a Vm. : L o que os 
Commandantes dos corpos não entram na formação do 
Jury de Revista, como se deprehende da letra e espírito 
do art. 21 da Lei de 18 de Agosto de 1.~31; 2. o que 
se deve observar literalmente a disposição do referido 
artigo, ácerca da idade exigida para os Officiaes , 
-e Officiaes inferiores, que devem formar o Jury de 
Revista, apezar da disposição posterior do Decreto de 
31 de Outubro de 1831, que declarou terminada a 
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menoridade aos v in te e um annos, por ser a determinação 
do citado artigo muito especial para este caso; 3. o qus 
nem o Juiz Criminal, nem os dous Vere~dores assistentes, 
podem excluir do Jury aquelles Officiaes, e Ofliciaes 
inferiores que vierem contemplados nas listas dos 
Juizes de Paz das Parochias, e Cura tos, por pertencer 
a estes averiguar se taes Oillciaes estão ou não no 
caso da Lei ; i. o que o J ury de Revista não póde conhecer 
dos actos do Conselho de Qualificação, senão por via 
de recurso de appellação, como é expresso nos arts. 23 e 
30, a qual deverá ser interposta ou manifestada pe· 
rante o mesmo Conselho, emquanto durarem as suas 
sessões, sob pena de se não tomar àella conhecimento; 
5. o que os mt:mbros do referido Conselho em caso 
algum podem accumular as funcçõcs do Jury de Re· 
vista, á vista da generica di5posição do art. 2~, que 
não admi tte excepção alguma; ().o que aos Juizes de 
Paz só compete notar no livro da matricula as alle· 
rações que occorrerem, reiativas a excluir qualquer 
eidadão do serviço da Guarda, porque as dispensas 
de todo o serviço ou ue parre delle, só podem ser 
concedidas pelo Conselho de Qualificação, na fórma 
do art. 28; 7. o que o Commandante que nomêa o 
Conselho de Disciplina, jámais poderá ser delle Presi
dente, e sendo Major, deve recahir a Presidencia em 
um Capitão, como se acha prevenido no art. iJO ; 
8. o que toda a força ar·mada requisitada poe autoridade 
legitima, por escripto, com declaração de ser· para 
bem do serviço publico, deverá ser dada, porque em 
tal caso toda a responsabilidade do bom ou m:ío uso de-Ha 
tícará a cargo da mesma autoridade; 9. tJ que para se 
considerarem vagos os postos dos Officiaes, e dever·se 
proceder a nova eleição nos termos do art. 61, bastará 
que se verifique algum dos casos do art. 57 da citada 
Lei de 18 de Agosto de 1831, e do Decreto de 25 
de Outubro de 1832, art. i6, visto que os Con
selhos de Disciplina só conhecem dos casos especificados 
nos arts. 85 e seguintes; lO. o que os officiaes logo 
que forem eleitos Juizes Municipaes, ou de Paz, 
deixam os postas vagos, por não ser compati vel as 
funcçõe3 destas autoridades, com o serviço da Guarda, 
como declaram os arts. 11 da Lei, e 8.Q ~ 3. 0 

do Decreto já referidos, podendo porém os que forem 
nomeados para Juizes de Orphãos, ou Pr·ornofo;c~:' Pu
blicos, reunir ambos os exercícios, se não req ue1 , m J is
pensa, em conformidade do art. 8. o ~ 23 do c i ta do 
Decreto, e bem assim os Vereadores; 1 t. o que os 
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Juize . .., de Paz só dt•i>:.am vago o posto na fórma acim1 
referida, quando entrarem em cffcctivo exel'cicio· no 
seu respectivo anno, porque servindo no impedimento 
temporario de outros, só men-te se devem considet·ar im
pedidos p3ra o exercicio da Guarda~ l2, 0 linalmente 
que no caso de ser necessaria a eleição de algum 
Otlicial por vaga, bastará que o Com mandante requisite 
ao Juiz de Paz, representando ao Governo no caso 
de recusa da parte do Juiz. 

Deus Guarde a V m. -Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 9 de Setembro de i83::L -Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr • .Major Commandante t.la Guarda 
Nacional de infantaria do Município de Mangaratiba. 

~. ;)~0.- FAZENDA.- E~l 9 DE SETJ.:YBRO DE 183:L 

Sohre o afül'amruto de terrenos fie maduhas. 

Em consequencia do seu ofilcio de 31 dt~ Agosto, e 
conforme a resposta fiscal são approvados os fóros ar
bitrados aos terrenos constantes da relação n.o l, que 
o acompanlwu, c fJUC devolvo para proceder ~-. demar
eacão ordenada 110 art. 1'2 tias lnstruceões de 1!~; de 
:No.vembro ue 183~ para, á vista U05i tcl'l~lOS eoncluidos 
legalmente se mandarem passa1· os competentes títulos 
aos posseiros. Cumpre outrosim que Vm. mande 
proceder á medição, numeração e demarcação de 
todo! os terrenos de marinhas occupados com titulo, 
ou sem elle, na conformidade dos arLs. 7, 9, 12 c :13 
das sobreditas Instrucções ; o arbitrar o foro áquelles, 
t(tie o não tivere;n jú marcado uos respectivo:; titulos 
do concessão: fazendo uotiliear por editaes, e annuncios 
~mblicos totlos o~ que possuírem os ditos lt'rrenos para 
assistirem ás diligencias ordenat.Jas nos mencionados 
:1rtigos, sem que seja preciso esperar~ que elles as re
ttueiram. 

Quanto ào terreno sobre que questionam .Jorro An
lonio Vigier, Manoel da Costn Oliveira c Jogó Pereira 
dos S:wtos, proceJa-se á meuição, demarcação e ar
bitramenlo do foro; notificando-se a touo~ estes con
ttmuorf's para :t~si:;tirem. :~s dilig-eneias. Jeclarando~ 
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se-lhes que o foro será pago ( emquanto tlurar a ques
tão) pot· aquelle que estiver de posse do terreno ae~ 
tualmente; c que o titulo a final será dado ao que 
mostrar· a competente decisão a favor~ conseguida pelos 
meios judiciaes eompetentes : e desta mesma sorte Sl' 
procedera~ em conformidade do <lrt. 1:; d:J~ lnstrur.(ões, 
nos easos scmPihantes que occorrcrem. Finalmente é ne
ces~ario qur, quanto antes cHvie uma p,f.lpecificada de
claração da~ porções de terrenos de marinhas devo
luto!', c contiuue á proporção que os fôr achando no 
decurso das suas diligencias, alirn de se promovet· êl 

eoncun·encia dos pretendente~, fazcndo-sf~ publicoqnaes 
são esses terrenos, que podem S1~r aforados. 

Deus Guarde a V rn. -Paço, em H de Setembro de 
18:tJ.- Canrlido Jo.~~r de Araujo Yiannll.- Sr. Manoel 
.José• de U!iYcira. 

N. :i2I.-- GUERRA.- EJU ~ nE sETEMBRo tn: u-n::. 

Detf'1rmina que pela Hepartü;:.ão da Guerr(l nàn ~r fornpç;~ pnl· 
vora á, da !\farinha. 

llhn. c Exm. Sr.- Determina a Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11, que o suppri
mcnto de pol v ora feito pela Repartição da Guerra á da 
Marinha, e de que, em Aviso do 1. o de Julho proximo 
passado. se exigiu conta relativa a lodo o anno finan
ceiro de 1832-1833, fique rrssando desde já : visto 
que, vendo-se a RRpal'tição da Guerra preci~ada comprar 
este genero para seu gasto, outro tanto deve fazer· a 
da Marinha. O qne communico a V. Ex. para sua in
telligencia e pontua I execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- .Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 9 de Setp,mbro de t833.- Antero Jose Fen"eira de 
Brito.- Sr. Pre~identr da l'rm in ria d ..•• 
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N. õ22. -MARINHA.-EM 9 DE SETEMBRO DE 1833. 

Declara que a disposição do A viso de l9 do mez passado ácerca 
do pagamento do soldo dos Officiaes avulsos sem que os re· 
eibos fossem rubricados pelo respectivo Commandante, não 
se entende a respeito dos Officiaes Superiores. 

Em additamento ao Aviso de 19 do mez proximo 
findo, pelo qual se ordenou que aos Officiaes avulsos 
do col'po da artilharia da ~lal'inha se não pagassem os 
soldos, sem que seus recibos fossem rubricados pelo 
respectivo Commandante; tenho de significar-lhe., que 
semelhante disposição não se entende a respeito dos 
Officiaes Superiores. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 9 de Setembro de 
J.833.-Joaquim José Rodrigues Torres .• ...-- Sr. João José 
Dias Camargo. 

N. 523.-MARINHA.-EM!O DE SETEMBRO DE !833. 

Resolve que os Pilotos Escrivães que não apresentarem d'ora 
em diante suas escripturações com a exactidão exigida, não 
sejam mais emharc~dos como taes. 

A Regencia, em Nome do Imperador, ficando sciente, 
pelo seu officio datado de hontcm, do que informára 
a Con ladoria da 1\larinha, em virtude do Aviso de fi' 
do mez proximo findo, a respeito dos Pilotos, servindo 
de Escrivães a bordo dos navios da Armada, que não 
têm apresentado a respectiva escripturação, em bom 
estado; Houve por bem resolver, que aquelles dos ditos 
Piloto:;, que d'ora em diante não apresentarem suas 
escripturações com a exactidão exigida, não sejam 
mais embarcados como Pilotos Escrivães. O que par
ticipa a Vm. para seu de v ido conhecimento, e para 
que, ·fazendo opportunam·ente as convenientes com
municações ao Quartel-General da Marinha, possa ter o 
devido effeito a presente disposição. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em tO de Setembro de 
1833.- Joaquim José Rodrig1-~es Tor·res. -Sr. João 
José Dias Camargo. 
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N. 52~.- JUSTIÇA.- EM i l DE SETEMBRO DE 1833 · 

Manda dar organização ao corpo de Officiaes dos extinctos 
corpos de milícias, ordenanças e guarda de honra. 

Tendo-se~ em cumprimento do art. 24 do Decreto do 
25 de Outubro do anno passado, de organizar um corpo 
de Officiaes dos ex tinctos corpos de milícias, ordenanças 
e guarda Lle honra, convém que Vrn., formando delles 
uma relação e convidando-os a declarar se pt·eferem a 
arma da cavallaria, lhe dê a devida organização~ que 
submetterá á approvação do Governo. 

Deus Guarde a Vm.- Palaeio do Rio de Janeiro, em 
11 de Setembro de 1833.-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Commandante da IegL!o de Campos. 

N. õ25.-JUSTIÇA.-El\l H DE SETEMBRO DE 1833. 

Declara que o Decreto de 7 de Agosto de 1832, expedido sobre 
Resolução do Conselho Geral de Pernambuco, a respeito do 
ordenado de Carcereiros, não póde ter effeito em outra 
Província. 

Illm. e Exm. St· .-A H.egencia, a quem foi presente 
o officio de 9 de Julho passado, que V. Ex.. dirigiu pela 
Repartição da Fazenda, acompanhando o da Camara 
Municipal da Villa de S. José do Norte, reclamando o 
pagamento do ordenado elo Carcereiro da cadêa da dita 
villa; Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li, declarar a V. Ex. que, sendo o De ereto de 7 
de Agosto do anno passado expedido sobre Resolução do 
Conselho Geral da Provincia de Pernambuco, para poder 
ter effeito nessa Província, como V. Ex. pondera no seu 
otncio, cumpre que o Conselho Geral della proponha 
uma igual Resolução, para o Corpo Legisbtivo a tomar 
em consideração, e que entretanto. das quantias con
signadas nos§§ H, 12 e 13 do art. 64 da Carta de Lei 
de 2~ de Outubro do anno antecedente, pócle V. Ex. 
em Conselho, deduzir a que julgar necessaria para o 
pagamento do ordenado do Cal'cerciro referido. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palado do Rio de Janeiro, 
em H de Setembro de 1833.- Aureliano de Sou.za e 
Oliveit·a Coutinho.- Sr. Presidente da Pl'ovinria de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
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N. f>2H.-JUSTIÇA.-EM H DE SETEMBRO DE i833. 

Ordena que seja cumprida, na casa que tem servido de prisão 
aos Guardas Naciona~.;, a pl'na imposta a um Guarda por ~impl~'s 
r·orrecçã.o. 

Heeonheeendo-~e pelo oíficio . de Vm. datado de 4 Jo 
rorrentc, que a sentença proferida contra Theotonio 
Jo~é Monteiro~ Guarda Nacional da 3. a companhia do 
ha talh3o do seu commarl!lo, é de :-:implcs conccção 
pelas faltas rruo cJle I em commcttido no serviço da 
mesma Guanla ~ Ordena a Rí'.~eneia. em Nome (10 Im
perador o Senhor D. Pedro ll,'quc a 'pena de prisiTo que 
por ella lhe foi imposta~ seja cumprida na mrsma c::~;::;a 
que tem servido ele prisão aos mais GuanLl:-: Narionae~. 
c não na c:11Jôa elo muuicipio~ romo Vm. refere ter 
ronconlado com o .:\lajor do batalhão. 

Deus Guarde a Vm .- Palaeio do Rio de Janeiro. rm 
H de Setemhrn de 1833.- A nreliano de S1Yuzn e Olit.;ei,·rr 
Couti,nho.-Sr. Tenente Coronel Commamlantr do ll:\
talhão da Guarda Nacional de Saquan•ma. 

N. 527.-JUSTIÇA.-EM ll DE SETE\IBRO DE 1833. 

Permittc qun os prt~sos cativos na vilta dn Canrpos seja ru ern
pregados no aterro dns ruas. 

Tendo a Camara Municipal dessa villa pedido, pela 
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, que 
fossem postos á sua disposição os presos cativos de 
seu termo para serem empregados no a ter r o das ruas 
da dita villa, obrigando-se a mesma Camara a susten
tai-os e a pagar aos Guardas~ que forem necessarios para 
os vigiar: Manda a Regencia~ cu) Nome do Imperador, 
que Vm. mande pôr á disposição da referida Camara 
os indicados presos que não forem de cr-imes graves 
para serem empregados naqnclles trabalhos com as 
cautelas c seguranças neccssa rias. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do lHo de Janeiro, em 
H. de Setembro de 1833.- Aureliano de Sm&ZfJ e Oli-
1Jeira Couti'Hho . .,.-Sr. Jniz Municipal da Yilla d<· 
Campos. 
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N. 528.- JliSTlÇA.- Eli 12 DE SETEMBRO DE Hm3. 

Approva a delilJl't'<lÇão do Presidenh~ tle ;\linas Geraes sol.lre a~ 
clespezas l'Ulll l) h•afamento P r.lll'atiVO da-; praça-; tlO COrpO UC 
;\lunicipars Permanentes. 

Illm. c Ex.m. Sr.- A Regencia, em Nome do Impe· 
rador o Senhor D. Pedro li, manda approV<lf a de
liberação tomada pot V. Ex. em Conselho, de observar
se com a.s praças enfermas do corpo dos Municipaes P~r· 
manen tcs a mesma pra ti e a a tó o prcsen te seguida 
rom os Infetiores e soldados (lo 1. o corpo de cava lia ria, 
dC' serem atlmittidos ao hospital com penla do venci
mento do soldo, ficando a eargo da fazenda publica a 
Lle:-;peza do tratamento c curativo das mesmaspraças, 
pelo grava UIC que !'O!Tr·em de fazeeem á ensta dos :-;eus 
solllos toda de~p('za do curativo ordinal'iamenle su· 
pt't·ior a e! les, o que a lt~m de os reduzir a grawlc em
penho, os vriYaria Lambem do uuieo vencimento que 
a lei I lu•:-; coHrecle~ eomo V. Ex. acaba tlc commu
uicar pelo :;cu ollicio de 30 Jo mcz antecedentt~. 

Unus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 12 de Setemlwo de 1833.-Aureliano de Sottza e Oli
reirct Coutinho.- Sr. Presidente da Província de Minas 
ücrae=-. 

N. ~)'i!H.- JUSTIÇA.- E)!{~ DE SETEMBHO DE !83:1. 

Attdita u Avi:;o de Y deste mez, resol\-·emlu lluvitlas sol.lre a 
Guarda Nacional. 

Em additanwnto ao Aviso de H do eorreute, e em 
soluç<1o ás duvidas que V m. ofl'ereceu peio seu otricio 
de 2ÇJ tle Ma i o passado : 1." sobre tct· sido ele i tos 
para P1 ,~ ... i-dente da Cama1·a Municipal o Promotor da 
Unarda I\;u:ional, e p:lra Juiz de Paz o Secretario, sem 
t.pte a Camara tenha proceditlo a nova c!Piçno; 2. o 

·"uhn~ ler rccahído a !Ji'Oposta para Juizes Muuidpal e 
dn Orphãos e Promfltor Publico, mn Ofliciaes da mesma 
Guarda: e 3. 0 sobre potlel' ou não dispeu~ar ao Guarda 
Nacional encanL'gaJo da <Hlministração do Coneio; se 
me olferece communicar-lhe: i. 0 qne o Promotor da 
Guarda se deve considerar em sm·viço llella, emqnanto 
pelo novo emprego de Presidente da Camara Muni-



cipal não requerer dispensa, n3 conformidade do art. 
8. o ~ 2. o do Decreto de 2õ de Outubro de !832, e que 
o Secretario deixa vago este emprrgo, por não ser com
patível o serviço da Guarda, com as funcções de Juiz 
de Paz; 2. o que ácerca destes Juizes, dos ~lunicipaes, 
Orphãos, e Promotor Publico, pelos arts. :LO, 11 e 12 do 
sobn'dito Aviso se tem já dado a competente declaração~ 
3. 0 t.inalmenle que Vrn. só cslá autorizado para con
ceder temporariamente excusa do serviço, ao Guarda 
encarregado da administração do C'Jrreio, na confor
midade do art. iOdo Decreto de 2õ de Outubro, até a 
reunião do Conselho de Qualificação. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
12 de Setembro de !833. -Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Sargcnto-Mór Commandante da Guarda 
Nacional de Mangaratiba. 

N. õ30.- JUSTIÇA.- El\l 12 DE SETEMBRO DE 1833. 

Approva a deliberação do Presidente de Minas Geraes sobre a 
administração do Vinculo do Jaguára. 

lllm. e Exm. Sr·.-A Regencla, a quem foi presente 
o officio de V. Ex. datado de 26 do mez antecedente, 
Manda, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
approvar a deliberaçãa que V. Ex. em Conselho to
mára ácerca da administração do Vinculo do Jaguára 
em consequencia de terem sido ex tinclos com a pu
blicação do Codigo do Processo os empregos de Juiz 
Conservador· e Director Geral e Presidente da Junta 
administra ti v a do mesmo Vinculo que eram exercidos 
pelos Ouvidor da comarca do Rio das Velhas eJ uiz de f'óra 
do Sabará e communicar igualmente á V. Ex. quanto 
á exposição que faz do estado de abandono e relaxação 
á que está reduzido aquelle estabelecimento t;In conse
quencia da pessima administração que tem tido. que 
achando-se aiiecto este negocio ao Poder Legislativo 
resta só ao G _wr~rno sanccionar q u::llqut•r Hesolução que 
do mesmo Poder haja de suo i r a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em i2 de Setembro de 183:3.- Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho.--· Sr. Presidente da Provincia de Minas 
Geraes. 

J:\:A:A:f\:fi:FI:f'\:P 
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N. õ3l.- JUSTIÇA.- E»: 12 DE SETEMBRO DE {833 .. 

Resolve duvidas a respeito das Guardas Nacionaes. 

Tendo levado ao conhecimento da Regencia o officio 
de Vm. de 2'i do pagsado, pedindo esclarecimentos 
aos seguintes quesitos sobre as Guardas Nacionaes: 
i. o Se o Capitão que fôr eleito Juiz de Paz, deixa vago 
o posto, õesde que pregta o juramento de Juiz'? 2. o Se 
havendo dous Alferes em uma companhia, que na fórma 
da Lei DS deva ter em r-onseqnencia do numero de suas 
praças, e diminuindo este numero no serviço ordinario, 
o que se deverá pra ticat·? 3. o Se os qualificados na re
serva em virtude da Lei de 18 de Agosto de J831, e 
não comprehendidos nos paragraphos do art. 8. o do De
creto de 2;) de Outubro de 1832, deveeão reverter ao 
serviço ord i na rio'? E por não ter a Lei effeito rctroac
tivo, como passar p:Ha a reserva os Officiaes dos ex
tinctos corpos de m ilicias, e ordenanças , que antes 
eram do serviço ordinario '! 4. o Se os commandan tes 
rlas companhias podem dar licenças, residindo o Chefe 
do corpo n'outra parochia? 5. o Se no acto da eleição 
para os postos vagos, não comparecem mais de metade 
dos vota nles, tanto do serviço ordinario como da re· 
serva, não impondo a L~ü pena; qual deve ser o pro
eeuimento do Jniz do Paz? 6. o Como proceder ás ins
pecções rle saude no Jury de Revista? 7. o Se não devendo 
reunir-se o hatalhão para reconhecer o Chefe, excedendo 
a duas leguas de distancia, deverá ter lugar a parada 
geral, em mais de quatro lcguas, e como se verificará 
então o reconhecimento do Chefe? 8. 0 Se na eleição de 
algum official do Estado Maior, deverão votat· os mais 
O!llciaes drlle 19.0 Se nomeados os Sargentos Ajudantes, 
e Quartel-Mestre, se consideram vagas nas companhias 
a que pertenciam? E no caso de affirmativa, se devem 
ter nellas voto activo, e passivo: 

l\landa a mesma Rngencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, Declarar a Vm. : 1.0 que os Officiaes 
que forem eleitos Juizes de Paz, logo que entrarem em 
effectivo exercício deste lugar, deixarão os postos vagos, 
por não serem compa ti v eis as funcções destas auto
ridades com o ~erviço da Guarda; 2. o que se dev-erão 
conservar ambos os Alferes, até o tempo da nova eleição; 
3. o que o alistamento se deve fazer agora conforme 
{) que dispôz o Decreto de 25 de Ontubr·o de 1832, sem 
obstar a Lei anterior; ~.o que as licenças de que trata 
o art. lO do mesmo Decreto devem ser concedidas pelos 
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Commandantes das companhias nas parochias em·que 
se não tiver formado batalhão, p-or não se acharem 
nas circumstancias do art. 37 da I. .. ei de 18 de Agosto; 
õ. o que os Guardas que faltarem á reunião para a 
eleição de seus Officiaes. deverão ser punidos na con
formidade do art. !9 do Decreto de 25 de Outubro; 
6. o que a inspecção deve ser feita por meio de exame 
dos Cirurgiões respectivos; 7 " que no caso em que 
não puder· te1· lugar a reunião do batalhão, deter
minada pelo art. õS da Lei de 18 de Agosto, para o 
reconhecimento do chefe por exceder o dist.ricto a 
duas leguas, na conformidade do art. :H) da Resolução 
de 25 de Outubro de !832, os Juizes de Paz deverão 
fazer reconhecer o Chefe pelas companhias de que clle 
se compõe ; 8. o que os omciaes, e omciaes infei·iores 
do Estado-1\taior, e menor dos corpos~ devem votar na 
eleição dos officiaes do Estado·l\faior; 9. o que os Offi
ciaes inferiores, nomeados para o Esktdo menor, deixam 
vagos os seu~ lugares nas companhias a que perten
ciam, mas que perdendo neste caso o voto activo nas 
eleições a que se proceder nellas, de que já não fazem 
parte, não perdem com tudo o voto passivo, e podem 
ser eleitos para os postos dessas companhias, a que 
tl'antes pertenciam. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, rm 
12 de Setembro de 1833.- Aureliano de Souza e Oli
veira, Continha.- Sr. Juiz de Paz da Freguezia da Guia 
de Pacobahyb:1. 

N. õ32 .-MARINHA.- EM .f 2 DE SETEMBRO DE {833. 

Ordena aos Presidentes de Provlncia que dêem as necessarias 
providencias para que esta Secretaria de Estado tenha co
nhecimento mensalmente, do estado das barcas que abi existem 
armadas. 

Illm. e Exm. Sr· .-Convindo que nesta Côrte se es· 
teja sempre ao facto do estado das barcas, 1JUe ahi 
existem armadas: Ordena a Regencia, em Nome do 
Imperador, que V. Ex. dê as providencias necessarias 
para que os Command3ntes das mesmas barcas remettam 
mensalmente a esta Secretaria de Estado, por in
termedio dessa Presidencia, ou com direc~ão ao Quartel ... 
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General da Marinha os competentes mappas, por onde se 
conheça o estado dos navios quanto á:l respectivas guar
nições e outros objectos, cujo conhecimento interesse, e 
t} costume mencionat·-se em tacs mappas. O que V. Ex. 
cumprirá. 

Deus Guarde a V. E~c- Palacio do Rio do Janeiro, 
em 12 de Setembro ue t833 .-Joaquim José Rodrigues 
Torres.- Sr. Presidente da Provincia de ....•• 

N. 533. -MARINHA.-CONSULTA DO CONSELHO SUPREMO 
lUlLITAR DE 13 DE SETEMBRO DE 1833. 

Sobre o requerimento de Joaquim José de Souza, 2. 0 Tenente gra .. 
duado, e 2. o Constructor do Arsenal de Marinha desta Côrte, em 
que pede a c1Iectividade do mesmo posto de 2. 0 Tenente. 

Senhor. -Mandou Vossa :Magestade Imperial, em Por
taria da Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, 
de 1.7 do cor.rente mez é anno, que o Conselho Supremo 
1\Iili lar consulte com etTei to, o que parecer sobre o re
querimento de Joaquim José de Souza, 2. o Tenente gra
duado, e 2. o Constructor· do Arsenal da Marinha desta 
Córte, em que pede a effccti v idade do seu posto na confor
midade da Lei, a fim de perceber os vencimentos que 
lhe competem. A pretenção do supplicante oppõe-se 
ás dctermin1ções das Leis, que o mesmo supplicante 
cita no seu requerimento junto; porquanto o § 1. o 

titulo 6. o da Lei ele ~6 de Outubro de 1796, estabelece 
um cot·po de Engenheiros Construetores composto de um 
Engenheiro Constructor em Chefe, primeiro Mestre da 
Eseola de Construeção, Desenho, eTracamentode Fôrmas 
com patente de Ofiicial de 1\larinha, de um Engenheiro 
Canstruetor em 2. o que lhe servirá de substi tu lo, e de 
outros Engenheiros Constructores; e pela Resolução de 
22 de Novembro de l796, sobre Consulta do Conselho do 
Almirantado de 18 do mesmo mez e anno, foi deter
minado, que fosse graduado com a patente de L o Tenente 
o 1. o Engenheiro Constructor, e que os dous 2. 0",1 En
genheiros Constructores tivessem a de 2. o• Tenentes, 
todos com os seus correspondentes soldos, alé111 dos seus 



372 DECISÕES 

ordenados. Ora, não sendo o supplicante despachado 
em 2. c Engenheiro Constructor, mas sómente em 2. o 

Constructor do Arsena 1 de Marinha, nem mostra por 
documento estar habilitado para Engenheiro Cons
iructor, na conformidade da mencionada Lei e Resolução, 
que marcam os conhecimentos neceRsarios, para mere
cerem o emprego de Engenheiros Constructores: Parece 
ao Conselho que o supplicante, á vista do expo1;to, não 
tem diréito á effecli v idade do poslo de 2. o Tenente, 
nem ao soldo correspondente. 

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1833.-Moreira .. -
Almeida.-Brito.- Foi voto o Vogal Antonio Manoel da 
Silveira Sampaio. 

A Regencia, em Nome do Imperador.- Como parece. 
Paço, em 13 de Setembro de 1833. 

FRA~CISCO DE LDL\ E SILVA. 

JoÃO llRAULIO 1.\lUNIZ. 

Joaqnim Jose Rodrigues Torres. 

N .. 53~.- JUSTIÇA.- E~l lJ DE RETEMBRO l>E 1833. 

Declara que a remessa de presos para a Côrte não póde ter lugar 
visto que el!es devem ser julgados no Jury do seu domicilio. 

A Regencia, em Nome do Imperadot·~ l\landa declarar 
a Vm., em r~sposta ao seu.omcio de 29 do mez passado, 
que, determmando o Cothgo do Processo que os réos 
sejam julgados no Jury do seu domicilio, não púde ter 
1ugar a remessa delles para esta C~ r te, como Vm. propõe 
no dito officio, e que na data deste se expede ordem á 
Camara ?rlunicipal desta villa par·a fa~cr alli construir 
uma cadêa com a possível brevid:ldc. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 13 
de Setembro de ·1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz da Vi lia de Vassouras. 
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N. ti3ü.-FAZENDA.- E~l l3 DE SETEMBRO DE 1833. 

Regula a fiscalisação e cobrança do dizimo, e direitos de expor· 
tação, dos gencros de producf~ão brasileira, de uns para outros 
vorto~ do Imperio. 

Candillo José de Araujo Vianna, Pt·csidente do Tri
bun:1l do Thcsouro Publico Nacional, tomando em con· 
sideração as rcprescn tações de algumas au toridadts 
Iocaes sobre o extravio do (}jzimo, r direitos de expol·
tação dos gcneros de produc1:ão brasileira, que levados 
de uns para outros portos do Impcrio, antes de alli 
chegarem f!ão baldeados para emb:1rcações, que os eon
duzem para pni'Los e~tl'angeiros, e não se aehando 
ncaut.elada Ps ta fraude nos Hegulamentos dt-~ i6 de Julho 
de 1832, c de ~(j de 1\larço deste anno : dei iLerou em 
ses.;;ão do tliW Tribnual, em additamento aos mesmos 
regulamentc.s, determinar o seguinte : 

Lo Todo o Commandante, ou Mestre de embarcaç.ão 
brasileira ( induidos os paquetes ), que sahir de um 
para outro porto do Imperio, é obl'igado a levar uma 
rarta de guia passada, por duas via~~ pela Administração 
de Hendas. e owlc• a n~io houver pelo Collector ou Heec
hedor de 1\ewla:"> Publicas do tu~ar, na qual se dt>clarcm 
os generos de procluc(ão brasileira, que dalli conduz a 
seu bordo, c a sua quantidade, ou qtH~ vai em lastro, 
quando as~im seja ; dt~rendo a dita g-uia srr a:-:.signada 
pelo Administi ador ou Cqlledol', c pt~lo Escrivão da 
Atlministrat,:ão ou Collertoría ; c h~'m assim pelo Com
mandaute, ou Mestre, ao qual ser<io entregues ambas 
as vias da carta de gui~t, a primeira aberta, e a segunda 
fechada, com sobrcscripto ao Administrador ou Collector 
de Rendas do porto do destino. 

2.'1 No caso tlc se não acharem no acto do desembarque 
todos os generos ronstanles ua guia, o Commandanle 
ou :Mestt·e incorrerá nas 1wnas tlo art. i17 do Codi;.:o 
Criminal, e pe1·derá o valor dos qne faltarem, para quem 
der por c::;sa falta, depois de deduzido o dizimo, c di
reitos de exportação. 

3. o No caso de se achar maior qua11tidade do que a 
declarada na guia, lhe sná tomado o que de mais .-o 
achar pelo empregado qu~ fizer a conferenci:t, depois de 
pag·os os referidos impostos, e incorred na multa de 
metade do valor do Jito cxces:-.o na fónua do dito <ll'· 
ti rro do Codi ITQ 

4. o Quand·~ porém o Cowmandante, ou Me~tre~ nJo 
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apre.;;entar alguma das duas vias da guia pagará o 
dizimo e direi tos de exportação como se fosse abarro
tado com carga dos generos brasileiros de maior valor 
que se co~tumamexportar do lugar d'onue sahiu, e forem 
sujcit.os aos ditos impostos. 

Rio de Janeiro, em 13 de Setembro de 18:33.- Con
clido José de Araujo Yianna. 

N. ü36.-FAZENDA.- EM 13 DE SETEl\IBRO DE 1833. 

~Ianda tfUC se fat;a publico, que a Casa ua ~Ioeda rcceb~ ouro e 
prata para reduzir a moeda. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
lmnal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
ses~ão do mesmo Tribunal que o Presidente da Provincia 
de 1\Iinas Geraes mande publicar por e ti i taes e folhas, 
que na Casa da l\Iocda desta Côr·te se recebem em todos 
os dias dQ trabalho os metaes preciosos, que seus pos~ 
suidores pretendam reduzir tt moeda conf'ot·mc as leis; 
não sotTrentto esta transacção demora alguma~ pois que 
se acha providenciado para que ella se conclua até no 
mesmo dia, guardando-se na en L rega a ol'dem do rece
bimento dos metaes, segundo a sua antiguidade. O qnc 
participa ao sobredito Presidente para que assim o faça 
executar. 

Thesouro Pnblico Nacional, em i3 de Setembro de 
1833. -Candido José de Araujo Vianna. 

N. õ37.:__FAZENDA.- EM 13 DE SEfE)fBRO DE !833. 

Sobre a matcria do Aviso do .Ministerio da Jllstiça n. 0 512 de G do 
eonente mez, áecrca dos Ycndllwnlos dos .Magistrados. 

Candido José de At·aujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesonro Publieo Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo TrihunilL em vista das duvidas propos_ta~ pelo 
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lns.pector da Thesouraria da Provinda da B1hh, em 
~eus officios de 20 e 30 de Julho deste anno sob n. os 3!1 c 
37, ácerca do pagamento do accrescimo dos ordenados 
aos Deseiilbargadorcs João Jo~é de O li v eira J unquei r a 
e lgnacio Accioly de Vasconcellos, c o pagamento aos 
.Magistrados despachados da Côrte desde o dia, em que 
embarcam, e em consequencia do A viso da Secretaria de 
E-.tado fios Negocias da Justiça de 6 do corrente, que, 
quanto ú t ." duvida os mencionados ncsemhar·gadores 
nenhum dir·eil.o têm a h1vnr o acer·escimo do ordenado, 
con~idcrado gratillcação do tempo em que tiveram, 
t'XOreicio naquclla Relação, da mesma sorte que não po
dt•r.·iam haver· o aecrescimo designado :1os Dcsembargn· 
dor._~f-da de Pernambuco~ para onde haviam sido removi· 
tlos emquanto não cntr~1ssrm a exercer os seus lugares 
naqnnlla sobredita Holação: e quanto á 2.\ que os Magi.;;;. 
trados não t1\m direito :..~os vencimentos senão do dia. 
em que tomam posse dos seus lugares. O IJlte participa 
ao Prt•sidente da Provineia da Bahia para sua intelli
gt~ncia c cxecuç.ão. 

Thesouro Publico Nacional, em 13 de Setembro de 
:1833.-Candido José de Araujo l,.irnma. 

~. 538.-FAZENDA.-E~ !~DE SETEMllRO l>E !833. 

A lt•'ra o:-; art~. 2. o e 7. o do Regulamento de H de Fevereiro de 
11:li12, a n.'speito da cohranç:t da dizima da chaneellaria. 

Cand ido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, attendendo a que 
com a nova organização judiciaria não é compativel 
a execução do que se dispõe nos arts. 2.0 e 7. 0 do Re
gulamento de 14 de Fevereir·o de i832 para a cobrança 
das dizimas da chancellaria, resolveu em sessão do 
referido Tt·ibunal as alterações que manda se ob· 
servem: 

La Os Escrivães das Chanccllarias das Relações até 
o dia n de cada mez enviarão á Thesouraria da 
Província, onde estiver a Relação, certidões authen
ticas por clles escriptas, c assignadas pelos Presidentes 
das Relações, que ora servem de Chancellercs, de todas 



as verbas das dizimas qne se tiverem tirado no mez 
antecedente, sendo tantas as certid<1es quantas as Pro
víncias comprehendidas no districto da respectiva 
Relação, e a referida The5ouraria na primeira occa
sião remetterá de offi~io a cada uma das outras a 
sua rc~pectiva certidão. 

2. a Nas Thesourarias se extra h irá uma certidão 
authcn tica de cada verba comprehend ida nas referidas 
certidões gcraes, e por ella promoverão a execucão 
os Procuradores Fiscacs das Thesouraria~ dentro (tos 
termos das cid:ulcs em que estas se acham, e fóra 
dellas os Coltectores dos impostos, a quem para esse 
tim se deve1·ão rcmctter as certidões parciacs. 

3. 11 A eonta que o art. 7. 0 do Regulamento man
dava dar ~os Juizes da Chancellaria, será dada pelos 
Fiscaes, e Collectores á Thesouraria da respectiva 
Provincia. 

Rio de Janeiro, t~ de Setembro do 1833.-Candido 
José de Araujo Vianna. 

N. !539.-JUSTIÇA.-Eli14 D!~ SgTEliRRO DE 1833. 

01·Mna que a prisão correccional de qualquer estrangeiro seja 
cümmunicada ao Agente da nação respectiva. 

111m. e E'{ln. Sr.- Tendo o Sr. l\linistro e Secre .. 
tario de E-,tado dos Negocios Estrangeiros officiado 
qu3, por falta talvez de opportunas explicações, se 
tenham ol'iginado as desngradaveis representações que 
tem recebido por parte dos Agentes E8trangeiros, re
Jati v a mente á prisão correccional dos subditos de suas 
respectivas nações, com particularidade dos que são 
marinheiros e pa5sageiros dos Pa,quetes lnglezes; e 
desejando a Regencia, para a conservação da boa har
monia que felizmente sub3iste com todas as Potencias, 
que cessem quaesquer causas que possam occasion_ar a 
repetição de taes representações: Ha por bem, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro ll, que V. Ex. or
dene a todos os Juizes de Paz do litoral dessa Pro
vincia que, toda~ as vezes que forem presos taes in-
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dividuos, o fa~am immediatamente constat· aos Agentes 
lias naç9e!.1 a que pertencerem, Lornamlo na devida 
consiüeração quaesqucr deelarações que estes fizerem 
sobre o caracter, e circumstancias daquelJes. 

Deu!; Guar·tle a V. Ex.-Palacio doHiodA Janeiro. 
l'ffi 14 de Setembro de 1833.- Aureliano de Sm::a rJ 
Olioeil't& Coutiuho.-Sr. Prr-sitlt~nte da Provinci:l de ... 

N. 0',0.-JUSTIÇA .-Ku 11, HE ~ETEmmo DE u-n::. 

Communica a pratica seguida na administação da Justiça aos 
estrangeiros. 

lllm. e Exm. Sr.- Satisfazendo á requisição ele V. 
Ex.,em A viso de 5 do corrente, sobre o objecto contido 
no extracto do ofllcio da Legação de Londres n. o 59, re
lativo aos estrangeiros, que, não tendo propriedade, 
nem 1lomicilio no Imperio, recorrem ás nossas auto
ridades para o fim de fazer citar ·qualquer compa
triota seu; tenho de communicar a V. Ex. que, no B!'asil 
todos os estrangeiros c i ta.rh, c são citados, pelas Jus
tiças Territoriaes, em qualq1,1cr parte, em que se acham 
transitoria, ou fixamente, para se conhecer, ou julgar 
nos respectivos Juizos de suas demandas, ou sejam ha- · 
vidas com os nacionaes~ ou com outros estrangeiros 
do mesmo, ou diverso paiz, conforme a Ordenação do 
Li v. L o ~52, e Li v. 3. o § 3. o Seguindo-se o prin
cipio de direito das gentes, segundo o qual se con
sidera qualquer Estado na obrigação de administrar 
Justiça aos estrangeiros com a mesma prompticlãe, e 
imparcialidade que aos do paiz, pratica-se em geral 
a respeito de todos, o que particularmente foi esti
pulado a respeito dos subditos dinamarquezes, no art. 
8." do Tratado de 26 de Outubro de 1828, e a 
respeito dos cidadãos dos Estados- UnidCJs, no art. 12 
do Tratado de t2 de Dezembro do mesmo anno.
E como a Lei Sarda permitte aos estrangeiros o que 
nos seus respectivos paízes é concedido aos subditos 
piemontezes, julgo que communicando-se á Legação 
de Londres esta LRgislação e pratica do nosso p:1iZ, 

IHi:C:I~;I)Ls 11F. 18~::1. 18 
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será ella habilitada para reclamar a remoção de quaes ... 
quer duvidas, que por ventura se tenham suscitado, 
e que embaracem a administração da Justiça aos sub
ditos brasileiros em Turim. 

Deus Guarde a V. Ex .-J>aço, rrn f4. dr Srtrmhro 
fle 1833 .-Aureliano de Souza e Olireira Coutinho.
Sr. Bento lia Silva Lisboa. 

N. 541.-GUERRA .-E~I i" DE SETE~nra.o :VE 1833. 

Manda continuar a abonar os vencimentos que percebiam O!l 

empregados do extincto Hospital Militar de Pernambuco, cujo~ 
empregos foram creado~ por lei. 

lllm. c Exm. Sr.-Remettendo a V. Ex. o incluso re ... 
querimento de Luiz Francisco da Silva e varios outros 
empregados do extincto Hospital Militar dessa Pro
víncia, tenho a comrnunicar a V. :Ex. , de ordem da 
Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Il, 
que na conformidade do art. i8 da Lei de H) de Novembro 
de 1831, póde V. Ex. mandar continuar os vencimentos 
aos empregados do dito extincto HospitaJ, cujos lu
gares tinham sido creados por lei. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
eml4 de Setembro de !833.- Antero José Ferreira de 
Brito.- Sr. Presidente da Provincia de Pcrnambuc·o. 

N. 5~2.-GUERRA.- El\tlG DE SETE~IBRO DE !833. 

Declara sem cffeito as dispensas do serviço ordinario das Guardas 
Nacionaes obtidas por alguns empregados das Repartiçücs 
subordinadas ao Ministerio da Guerra. 

Tendo eu dirigido, na data de hoje, Aviso ao Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, para 
que pudessem inv:-~lid:-~r as dispcns:-~s 1lo serviço ordi· 
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nario Jas Guartlas Nacionaes de que se acham gozando 
varios empregados das u i!Iercn tcs repartições da Guerra, 
em virtude tio at·t. 2:5 do Decreto de ~;:> de Outubro 
de 18:3~: reservando-me pnra algum caso de urgencia 
a faculdade que me outorga o sobreJito artigo: assim 
o p:1rticipo a V •... para sua intelligenoia e gorerno. 

Deus Guarue a V .•.•. -Paço, em 16 de Setembro 
de 1833 .-Antero José Ferreira de Brito.-Sr ...•. 

N. 543.-JUSTIÇA.-E.u16 DE SETE~IBRO DE 1833 

Os Juizes :\Iunicipaes não devem usar distinetivo algum emquanto 
por lei não fôr ordenado. 

Sobre o que Vm. expõe no seu officio de 6 do corrente 
acerca do distincti v o que indica ser conveniente para 
os Juizes Munícípaes á semelhança dos que usam os Juizes 
de Paz e seus Delegados: se me o1Ierece responder-lhe 
que não determinando a Lei distinctivo algum para os 
Juizes !lunicipaes, não devem estes usar de alg~tm em 
tJuanto por lei não fôt· ordenado. 

Deus Gu.1rue a Vm.-Palacio do Rio de JJneir-o, em-
16 de Setembro de 1833. -Aureliano de Sou; a e Oliceinl 
Continha~-Sr. Juiz Municipal da Villa de Vassouras. 

N. J'Ü. -JUSTIÇA.- E~I 17 DE SETE~JBRO DE 1833. 

Aos CJtcfcs tlc Legião t~ompele tl:tr lutlas as ordens tcndct~tcs á l.Joa. 
organiz:v;<lo c disciplina dos corpos .. 

lllm. e Exm. St·.-Levei ao conlwcimento,da Hegcncia, 
em Nome <lo Impera<lot> o Sonhot· D. P€dro U, o otlicio 
que V. Ex.. me dirigiu em i4 tle Agosto proximo 
p.1~sado, pcJindo esctarecimentos aos arts.. tO e 19 da 
Heso!ução de 25 de Outub1·o de 1832, a fim de bem 
L\es.cmpen.har as o!Jrigaçõcs do po.sto IJUC ex.crce, e a 

I 



me:·mla Hegeneia me ordt~na responda a Y. Ex. qw·, 
sendo ex!Jiiritu 11os referiJos artigos que aos Chefes dos 
(;urpos llettcne<'lll as a t tribu i<;,ões nelles designacb::, 
deve em cun.-,equenci;~ observar-se o que ellc3 dispõt~lll, 
emquauto cmtr•1 cousa não fôt· determinada; couqw
limlo porém a V Ex., como C h de de Leg-ião, da r tod~1s 
as ordem; lewlt~ll ks ú bna orgauízação e diseiplina dos 
rorpos de que d la se compõe. 

Ikus Guarde a V. Ex.- Pala c i o do Rio do Ja nni r o, 
Plll 17 de St>temllro dP 1833.-AurPfiano de Sou;;a c Uli
t:ám Cortlinlzo .-S1·. ViseonJe ue Baependy. 

A faculdade de nouH~ar Otliciars de Justiça é da competencia dos 
Juizes Illuuicipacs. 

T<~wlo o Pl'l'sidcnte interino da Relacão de Pcrnamhuco 
~~m officio de :~de Agosto ultimo, pedido cxclarceinwnt os 
s\liH'<~ a nome<u;~Yo que fL~~~ra m os Juizes do C i vel daquel la 
cidade, de OHidae..- de JuslitJa para cxecuturem as orden:-; 
e mandados do seu Juizo, por não achar no Couigo 
do Processo CrimiiJat n Disposit,;ão Provisoria úcerca 
d,1 aJministração da .Justiça Civil, em que possa haseat 
a decisão, que sobre tal nomeação peJem os ditos Juize:-; 
Jo Civcl: I\landa a Hcgencia, em Nome do Imperador, 
pda Se~rctaria de Estado dos Scgocios dél Justiça, res
pomlcr <to referido Presidente interino, que, :'l vista 
da disposiç<lo gcllcrica do art. !d. do sobredito Codigo, 
essa uomca(;ào L~ da compctencia dos Juizes .Municipaes, 
Jlão obstante o que dispõe o art. 13 fla Disposição Pro
visaria 3.eerca da administração da .Justi(;a Civil, pois 
qtw ahi só se manda cessar a jurisdicção civil dos Juizes 
JJunieipaes, não se entendendo por tal a faculdade de 
rwmear os Oiliciaes de Justiça. 

Palacio do Hio de Janeiro" em 18 de Sett>mhro ue 1833. 
---AurPfia11u de Sou:a r Oliveira Cantinho. 
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N. 5~().~ DJPElHO.- KtJ !8 Di<: SETEl\lBRO DE 18J3. 

Sobre a resistencia do Ajudante do Bibliothrcario Publico da. 
Corte, a pretexto de serventia vitalicia, e de guardar a Livra
ria do Infantado. 

Não tendo V. S. até ao presente desoccupado a casa, 
em que habita, dentro da Bibliotheca Publica, e tendo 
subido ao conhecimento da Regencia, em Nome do Im
perador, a resposta, que V. S. dera ao Conego Fran
cisco Vieira Goulart, nomeado para lhe succeder no lugar 
de Ajudante do Bibliothecario, de que foi desonerado, 
na qual resposta, fazendo distincção entre Ajudante do 
Bibliothecario, e Ajudante da Bibliotheca, pretende 
lJUe só fóra desonerado fle um destes encargos, acres· 
ccn t<:~m.Io que, tendo si ::lo nomeado por Decreto an
terior á Consti tui~ão, occupa esse lugar vita licio, 
do qual nào póde ser privado senão por sentença; e 
bem assim pondera que não póde largar a casa, que 
occupa na Bibliotheca Publica, por isso que alli ha duas 
livrarias, uma Nacional e outra não Nacional, perten
cendo á casa do lnfantado em Portugal, e entregue á 
sua guarda: A mesma Hegencia, não podendo attribuir 
Ui o ru teis razões, :-:c não a erro de en tendimcn to; 
Maneia, em Nome do Imperador, Declarar a V. S. para 
sua in tclligencia; L o que por Decreto de 12 do mez 
passado, de que se lhe r-n vi ou copia, foi V. S. desone
rado do lugar· não vitalício de Ajudante do Biblio
theca rio da Bibliotheca Publica desta cidade, nomean
do-se-lhe por successot· neste lugar o referido Conego; 
e 2. o que a Livraria antigamente elo Infantado faz hoje 
parte da mesma Bibliotheca, em consequencia do tra
tado de Reconhecimento da Independencia, pelo qual 
se obrigou o Brasil a indemnizar El-Rei de Portugal 
das propriedades por elle deixadas neste lmperio. 
A' vista do que, removidas tão infundamentadas duvidas, 
Ordena a Regeneia que V. S. sem mais demora, faça 
a competente entrega da casa e de toda a administra
ção della ao succcssQr, que lhe foi nomeado, e que não 
póde responder por um Estabelecimento, dentro do 
tfUal mora outrem e com pretenções taes, quaes as que 
manifesta de guardar na Bibliotheca Publica do Brasil 
uma Livraria, que diz pertencer ao Infantado de Por-. 
tugal. 

Deus Guarde a V. S. Paço., em 18 de Setembl'o de 1833. 
__:_ Attreliano de Sou.za ~Oliveira Continho .-Sr. Felb"i 
berto Antonio Pereira Delgado. · 

JJ\f' :P,J\j'\J'J'· 



N. 5~7 .- IMPERIO.- Ell 20 DE SETEMBRO DE 1833. 

Sobre vencimento do Agente da fiscalisação do extravio d~ 
cartas a bordo das embarcações. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo presente á llegencia ootncio 
de V. Ex. na data de 31 de Agosto proximo passado, em 
que pede se lhe declare que vencimento deve arbitrar 
ao Agente, que tem de fiscalisar o extravio das cartas 
a bordo das embarcações; bem como o frete dos Pa
quetes Nacionaes: e se para este fim a Adminis.tr·a
ção do Correio deve ter um escaler: Manda a mesma 
fiegencia em Nome do Imperador responder a V. Ex. 
que, devendo-se fazer as visitas deSaude, e da Alfan
llega, póde um dos empregados fixos destas visitas ser 
~ncarregado · daquella diligencia, arbitrando-lhe V. 
Ex. por este trabalho uma pequena gratificação, que 
não onere a Fazenda Publica ; pou~ando-se assim a des
peza com o dito escale r. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, 
t em 20 de Setemhr·o de !833.-A-urelia.no de SouzaeOli

t'eira Coutinho.- Sr. Joaquim José Pinheiro de Vascon
cellos. 

N. 51:8.- JUSTICA.-E.\1 20 DE SETE)IBHO DE i83:L 
-~ 

Declara nulla a. eleição de Juizes de Paz da freguezia do San
ti::lsimo Cor::u~<lo d~ Jcsu:i da Viila uc Laraugciras. 

Sendo pre:;ente á llegcncia, com o oficio do Vice-Pre
sidente da Provinda de Sergipe 11. 0 21 de 9 de Agosto 
pr·oximo preteri to, os r·e4uerimentos de Francisco Lopes 
8odré por si, e como procurador de outros, contra a 
Camara Municipal da Vil la de Larangeiras, da mesma 
Província, c Juiz de Paz da respectiva freguezia, por 
haver a di la Catnara, a requet•imento deste, annul
lado as eleições a que se havia procedido no dia 30 
de Junho antecedente, em virtude do Codigo do Pro
c~sso Criminal, para Juizes de Paz do districto do San
tíssimo Coração de Jesus da dita Villa; as f@spostas 
Jadas sobt·e este ôbjecto pela referida Ca1nara, e Juiz 
de Pa~, e todos os mais p~peis relativos a elle produ~ 
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zidos por um r outro lado: :Manda a mPsma Hrgrn
cia, em Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos .N egocios da J u~tiça, declarar ao sobredito Vice- P re
sidente, que não deve preya)ecer a supracitada eleição, 
não porque assim o decJarou a Camara, a quem não 
t?.Onlpetia conllecer dos defeitos deJJa~ constantes da 
certidão da,acta · c!a sessão em que deferiu a represen
tação do actuaJ Juiz de Paz da mesma ViJJa a esse res
peito~ mas porque não se pódc haver por legalmente 
perfeita e acabada a referida eleição, de que sr não a prr-

. senta a acta, nos termos prescriptos pelas Leis e He
gulamcntos relativos, estando ~oncludentissimamentc 
provado que, al(~m de não estar -assignada pelo Pre
sidente. e mais dons membros da mes::~, foi escripta 
em outro dia. e fól'a do lugar da reunião da Assem
Jtléa Parochial, e que portanto mande procrder nova
mente á eleição com inteira observ.ancia das Leis. 

Palacio do lHo ele Janeiro, rm 20 ele Setembro de 
!833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. Ü~9.-JUSTIÇA.-EM 20 DE SETEMBRO DE !833. 

Declara incompatível o exercício de Procurador Fiscal com o 
de Julgador. 

Illm. e Exrn. Sr.-Sendo presente á Regencia o of
ficio n. o 1~, que V. Ex. me dirigiu na data de 29 de 
Maio deste anno, c todos os papeis, que o acomp:mharam 
n~Iativos á nomeação ele Joaquim Gomes de Siqueira 
para Juiz ele Orphãos do município dessa Cidade, e a 
opposição que se faz para que não tenha e fiei to a mesma 
nomeação. com o fundamento de estar o nomeado ser
vindo o lugar de Procurador Fiscal dessa Província: 
Resolveu a mesma Regencia, em Nome do Imperador, 
que a opposição quo se faz ao dito Siqueira é infun
dada, porquanto sendo interina a sua nomeação de 
Fiscal, podia o nomeado deixai-a, ou ser privado della, 
quando se organizar a Thesouraria Provincial , mas 
que de facto não poderá entrar no exercício do dito 
lugar de Juiz de Orphãos, sem deixar a mencionada 
set·ventia, por não drver accumular os dons exercicios 
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•le Fiscal e Julgador, que o art. 112 da tri de 4., dr. 
Outubro de 1831 declarou incompativeis. O que cor.n
munico a V. Ex.. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. EL---Palacio do Rio d1' J:meiro, 
em 20 de Setembro de 18:33 - Aurc!itJno de Souza e 
(Hiveira Coutinho.- Sr. Presidente da, ProHncia ·df' 
Goyaz. 

N. mso.-JuSTIÇA.-El\t 20 nE sETE;\1Biw nE u~:1:L 

Censura o procedimento de um Juiz de Paz quP tardiamcntr 
propôz á Caniara respectiva, para Escri\üo do SP·U .lnizn, o 
mesmo individuo que já havia sido recusado. 

Sendo presente á Rcgcncia, em Nome do Impera<lnr 
o Senhor D. Pedro H, o otnciu de Ym. datado de 27 do 
mez passad.o, e a resposta documrn ta da que sobre o 
seu conteúdo deu a Camara Municipal da Villa Real 
da Praia Grande em 30 do conente 1nez; a mesma 
Hegencia, não podendo deixar de extranhar o menos
cabo que Vm. manifestou para com a dita Camara, 
não só deixando de apresentar log·o nova proposta 
para Escrivão do seu Juizo, como pl'opondo dous 
mezes depois, o mesmo individuo r('cusado; Orden:-~ 
que Vm., na fórma da Lei, faça quanto antes nova 
proposta de outro cidadão para aquelle oflici~ de Es
crivão. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro~ em 
20 de Setembro de 1833.-Attreliano de Souza c Olireira 
Coutinho. -St·. Juiz de Paz da Fl'eguezia rle S. Gont:alo. 

N. r-:>n:t.-JUSTIÇA.- E~r 23 DE sErEilmno nE 1833. 

Resolve duvidas sobre a execução dos arts. 262 e 264 do Co~igo 
do Processo CriminaL 

Foi presente á Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, o ofllcio de Vm., datado de 20 do 
mez antecedente~ expondo a~ cau~as em fJlH' sr fundúr:1 
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p:ll'a :leixal' de dar cumprimento :'t ord•~m dt' halJNt'i~ 
cm·pu') expedida pela Relação rlc;;;la cidadn a favor dn 
Francisco de Mello I<'raiH~o, a accusaçào que, em conse
({UCncia deste procedimento e de denuncia d.ada pot· 
<Hfttelle p~·eso, intentúra contra Vm. o Promotor Pu
blico pcrautc o Juiz de Paz do districto, bem eomo as 
duvillas que lhe oceorriam na exe-cução dos arts. 262 c 
261doCodigodo ProccssoCriminal;ea mesma Regcncia, 
Hcando de tullo inteirada, 1\landa responder a Vrn . ., 
quanto á ordem do lwbeas-corptt<;, que sendo este objccto 
da competeaeia do Poder Judicial e a-chando-se atfecto 
á Relação, nada resta ao Governo o proviàeneial' ou 
d~ferir, que para se fazer elicctiva a n~sponsabilid:~d<~ 
do Promotol', nm conformidade do art. i29 do Cocligo 
CrimiQat, se envia nesta occasião ao Prcsiclcnte dessa 
Província o citado seu o01cio. eom toclos os papeis que 
o acompanharam, e qne c'1 vist:J das pro.videntes dispo
sições do art. íü § 6. 0 e a1·t. 282 do sobrcJito Codigo 
llo Processo, é infundada a lluV"ida e receio que mostra, 
de que a falta de iutcrvcnção do Juiz de Dil'eito nu 
inquiri to rio das testem unhas possa ser prej uuicial à 
boa administração da justiça. ' 

Deni' Gnarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro, em 
23 dA Setembro dt~ 183:l .-Aureliano de. Son:Ja e Olirrira 
Coutinho.- Sr. Juiz Mnniripal c interino de Direito di.t 
Vitla do ~bhará. 

N. ;j;):!.-JUSTIÇA .-EM 23 f)E S~TEMBRO DE 18:1:1. 

Rrsolye duvidas a respPito da época E>m que deve findar o 
P-xercicio do lugar de Juiz de Paz; e dispõe sobre a entrada e 
sabida dos navios do commercio. · 

· Em solução ao officio de tO de Agosto passado, pelo 
qual Vm. pede esclarecimentos sobre a ópora em quf~ 
deve findar o exercício do lurrar de Juiz de Paz do 2. 0 

distriet.o dessa Villa. de que u 1 omára posse er11 28 d~ 
Julho deste anno; 1\fanda a Reg·encia, nm Nome do 
·Imperador o Senhor D. Pedro II, declarar-lhe quf\ 
achando-sA dispostn pelo art. 2. o da Lei de t5 de Ou· 
·tnbro de 1827, que os Juizes de Paz sejam elritm: pelo 
mA:;; mo tempo A manri r a por qur se rlr~;-em O'i Verea-

nr:cisôEs DF l833. 49 
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dores lias Camaras Municipaes? u que orucnantlu o art. i." 
da Lei do 1. o de Outubro de 1828, que esta eleição se 
faça de quatro em quatro annos no dia 7 de Setembro 
·para principiarem os eleitos a ter exercício a 7 de Ja
neiro, deverá Vm. servir sómentc até este dia do futuro 
anno, para poder entrar em exercício o seu successor 
no mesmo dia em que começa o segundo anno para os 
actuaes Vereadores, e assim seguirem-se os Juizes do 
terceiro c quarto anno e entrarem as futuras eleições 
na regularidade estahelecida no citado art. 2. o da Lei do 
1.. 0 de Outubro de 1828; e que a respeito das entradas e 
sahidas das embarcações de commercio, de que tambem 
tratou no referido seu officio, a Vm. compete no seu 
districto quanto é relativo ás diligencias policiaes, 
tendo, porém~ em vista as disposições da Lei ele tO de Se
tembro de 1830 e os arts. H4 a 120 do Codigo do Pro
cesso Criminal. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio do Rio de Janeiro, em 
23 de Setembro de 1833.- Aureliano de Souza e Olireira 
Coutinho.- Sr. Juiz de,Paz do 2. 0 districto da Villa de 
S. João da Barra. 

N. 5!)3.- FAZENDA.- EM 23 DE SETElUBRO DE 1833. 

Dá regulamento para a arrecadação, e fiscalisação dos impostos 
das carnes verdes de gado vaccum. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do 
dito Tribunal, para melhor arrecadação e fiscalisação dos 
impostos da carne verde, o seguinte : 

Art. L o Haverá nesta Cidade do Rio de Janeiro uma 
Collectoria especialmente encarregada da cobrança e 
fiscalisação dos impostos das carnes verdes de gado 
vaccum, a qual comprehenderá os districtos das fre
guezias do Sacramento, Candelaria, Santa Rita, Santa 
Anna, S. José, e Lagôa de Freitas, e terá um Collector, 
e um Escrivão, nomeados pelo lnspector da Thesouraria. 

Art. 2. o No resto da Cidade e seu Termo, e em cada 
um dos districtos municipaes desta Província, serão 
encarregados da arrecadação e fiscalisação dos ditos 
impostos, as respectivas Collectorias das outras Rendas 
Publicas. 
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Art. 3. o As Collectorias dos impostos das carnes 
verdes, terão os Agentes, que o Cotlector de accôrdo 
com o Escrivão, julg·ar necessarios, para a sua melhor 
arrecadação e fiscalisação, os quaes serão nomeados pelo 
Col!ector, que ficará por elles responsavel. 

Art. <i. o 03 impostos que estas Collectorias devem 
arrecadar, são : 

L o O sulBidio Iitterario da carne verde de gado 
vaccum , estabelecido pela Lei de 10 de Novembro 
de 1772, reduzido pela Carta Régia de 5 de Agosto. 
de 180!) a 320 réis por cabeça do dito gado, que se cortar 
nos açougues, e talhos publicas, seja qual fôr o seu 
peso. 

2. o O imposto de 5 réis em libra de carne verde 
ele gado vaccum, que se cortar nos açougues, e talhos 
publicas, estabelecido pelo AI vará de 3 de Junho de 1809. 

Art. 5. o Tendo a Lei do 1. o de Outubr(} de 1.828, no 
art. UG ~ !) • 0 , determinado, que só nos ma taclouros, e 
curracs publicas, ou particulares, com licença das 
C·1maras, se possam matar, e esquartejar as rezes, e 
depois de calculado o arrobamento de cada uma rcz,. 
estando presentes os exactorcs dos direitos impostos 
sobre a carne, se permi tta aos donos dos gados condu
zil-os depois de esquartejados, c vendei-os, o Gollector 
deverá ter todo o cuidado, em que se cumpra esta 
disposição, bem como as posturas das Camaras Muni-, 
cipacs sobre a policia dos curraes, c matadouros pu
)Jlicos, na parte, em que da sua execução, dependa a. boa 
fiscalisação dos referidos impostos. 

Art. 6. o O Collector, ou um Agente seu, terá uma' 
chave do curral, e d3 matadouro publico, di1Tcrente da. 
que tiver o agente, ou contractador, por parte da. 
Camara 1\lunicipal, e toda a pessoa, que quizer metter 
gado no curral lhe rlará parte primeiramente, para o 
que estará prompto o Collector, ou seu agente, a qualquer 
hora, para assistir á introducção do gado, contat-o, c 
assentar em caderno o seu numero, ·a pessoa a que: 
pertence, c o dia da entrada. 

Art. 7. o O Collector assistirá por si, ou seus agentes 
á ma lança das rezes, a qual sómcn te terá lug-ar desde 
o amanhecer até o meio dia, c elas 2 até ás 5 da tarde, c 
assentará em um caderno de lembrança o numero de 
rt~zcs, peso de cada uma, c o nome da pe5soa a que 
pertencem, descontando uma libra de b')l11 peso para 
quehras em cada arroha, a favor do dono da rcz, como 
t'• de n:;!ilo, ~~ por e"tes c;tdernos, ou pel:Js listas dcllrs 
"Ylr:t!JirJ,Js ,jj:q·i:JlJlf'Ill('. Hltl!JI'Ltrbs ~~ a<~Í,·:tLtdt; l'f'lus 



~1gcntes fal'ú o Es('!'iv~io os seus :1ssentos no diariodepoi...:; 
das necessarias conferencias, e de veriHeada a exaetidfío. 

Art. 8. o Toda a rez que sahir do curral, ou a carne, 
que depois dn arrohada sahir do matadouro publico, 
para ser levada fól'a do districto fla Collrctoria. il'á 
:1comp:mhada d<' uma guia~ como mnstl'a o modelo.-D
a qual sü Yalnú ~1o dia da sua data~ e as rezes, ou 
farne, quo fol'em aclwilas sem a competente guia, srrão 
apprebendidas por fJllalqucr rxactor, on pessoa do povo, 
~~levadas p('r;mtc o Juiz de Paz Inais proximo do lu,!ral>' 
•la :1pprrhcns:Jo, para procl'Ller na fôrma das Leis. 
O mesmo sr pratica rit com a carne lbs rezes ~ que 
ltouvct·cm sido morL\S clandestinameJJ!C ft'lra dos mata
douros, de que trata o art. ~). '\ e flepob de julg-ada 
lJoa a <~pprehcnsão, o apprelwnsor pagará os direito~; 
estabelceirl os. 

Art. 9. o O.~ impostos sr,rão p::lgos antes d:J sahida da 
farne do matndonro publico, e:xcrplo nquella que por 
tl~tmniflcada sahir para se inutilizar. Poderá lambem 
o Colteelor espaçar o pagaurcnt.o llt'sta Cidade alt~ o 
!-'aubado seguinte, r nos outros clistrietos ató o ultimo 
dia do mez aos marehantrs~ ou tlonos de gado, quo 
prestarem i1ança illonea aos impostos. 

Art. 10. O C<Jllrctor (~ o Jiscal da :Fazenda Nacional 
rara requerer, perante as autoridades competentes, tudo 
o que fôr a hnm da arreoada~Jo e üscalisação Jos im
postos a seu cargo. 

Art. 11. 0.:; Co1lrr torrs, E.;rri Yães, e mais cmpre~ 
gados das Collrctorias, ~rro obrigados a fazer saber uns 
.Ztos outros qualquer C\Lravio de gado, de que tenham 
noticia, a Hm de ser immediatarnente acautelatlo, o 
perseguido na fórrna da L1'i o cxtraviador. 
· Art. i2. Em C<tda C.olledoria haverá trcs livros, que· 
~erão cscriptnrmlns pdo Escrivão, c estarão a seu cargo, 
~)s (JUacs serão abertos, rubricados. c encerrados pot· 
rim empregado da 'l'he.-oouraria Provincial para isso 
indicado pelo Iaspector; a saber: 

1. o Um diario onde o E.;;crivão bneará conforme o 
lllüdl'Io -A.- as rezes, que segundo as der.l<~raçõcs, e 
listas do~ agentes e preposto~ do CollcetoL se houn~rem 
talhado nos ditferentes matadouros, ou talhos pub.ticos, 
para serem cortadas nos açouguci, do respectivo dis
trieto; }ançando-se em columnas separarlas o nome do. 
üono do gado, o numero de rezes, o peso da carne, e a 
:nota c](, s~u pagamrnl.o, quando este se effccluar, podent!a 
haver· uma co.n la Ji&ra cada talho, ou lança rem-~e· 
:~mnni:nl-~mt•nk c..-.,nw \'Ü JHllnoctelo: 
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~.o Um livro de receita, que será cscripturado se
gundo o modelo-D-~onrlese l~nçarão todas as quantias 
recebidas, e delle se extra h irá conhecimento~ como do 
modelo-C-,f]ue se dará a quem as pagar~ fPchando-se 
a c ou ta, quando se fizer a remessa Llo rendimento á The
souraria~ e continuando-se a escripturação na pagina 
seg-uinte~ 

3. o Um livro de termos, onde o Escrivão lançará os 
de Hança, que devem pt·rstar os marchantcs, ou donos 
do gado, qne não pagarem logo o imposto, e subsidio. 
Estes termos serão lavrados conforme o modelo-~-. 

Art. i3. Além destes livros, haverá um de registro 
t1e ordens, o da coiTespondrncia do Collector com a 
Thesonra ria, ou outras quaCSlflier au tOI'idades r ela ti v a 
aos ditos irnpostos. Na Cultecloria desta Cidade, c nas 
do;; di.strirtos mais opulentos, poderá haver outro, se 
o Coliector e E~ui vão o julg·aren~ nccessario, de contas 
eorn caua um uos marehantr,s, on pessoas, que mais 
frequentemente maltU'('m gado, r, tiverem conta aberta 
rom a Collectoria, a fim ele se facilitar o seu ajusta
mento. 

Art. ti. O Coll8eto1· da Cidade do Rio de Janeiro, 
entregará na Thesouraria uesta Província, no principio 
c meio de cada mez, tudo o que tivrr antecedcntcmente 
arrecadado; e os outros districtos no principio de cada 
qtnrteL o que tiverem arrecadado no antcce(lentc. 

Art. i5. O rewlimento virá acompanhado de uma 
certidão do E~crivão, como a quo mostra o modelo-1~~-·_, 
tl'ontle conste a quantia que se remette á Thesouraria, 
c de que é proveniente, tendo no fim uma declaraf;ão~ 
llo que fica em divida, o quartel a que ella pertence, c 
os termos em que se ac!Ja a sua cobrança. A' vista do 
f~onhccimento em fórma, da entrega do rendimento na 
Thesouraria, o Escriv;}o assentará no fim do termo ele 
remessa, que fechou a conta do livro de receita, urna 
nota d'onde conste ter o Collector entrado com a 
quantia na dita Thesournria; c se ante.;; dA se fazer nova 
remessa o C·)llector não apresentar o dito conheci .. 
mento, o Escrivão clará immediatamente parte dessa 
falta ao Inspcctor da mesma 'fhesouraria, para mandar 
proceder con I r a o Collec to r. 

Art. 16. De todas as remes~as que os Collectorcs 
houverem de fazer á Tltesouraria, deduzirão 5 °/0 , e 
depois de de~contadas desta commissão as·clespczas de 
administração e expediente, como salarios de agentes, 
eusto de livros, papel, ell~., se dividirá o resto em 
r i nt~o par tcs, da~ 1fl~H'S terá tn:s o Cvllcc lo r, c dua~ o 
t~ ,, r i ,. :i. o . 



390 DECISÕES 

Art. 17. No principio do anno financeiro. c até o fim 
de Julho immediato, serão remettidos á Thesouraria 
os cadernos de lembrança, listas dos agentes, e os livros 
diario, e de reccib do anno antecedente, findo em 30 
de Junho, e por elles se ajustará logo na fórma da Lei 
a conta do Collector. 

Art. 18. Se acabado o dito anno, houver ficado por 
cobrar alguma c ousa dos impostos, o Escrivão passará 
os assentos do diario findo para o novo diario, com as 
necessarias declarações, reunindo em uma só addição 
o que dever cada pessoa. E para que não aconteça acab1r 
o anno sem estarem promptos os livros que hão de 
servir no seguinte, o Collector quando remetter o 
rendimento no mez de Abril, remetterá com elle os 
di tos livros em branco já numerados, para voltarem 
logo rubricados. 

Art. 19. O Collector é responsavel pelos dinheiros 
que receber. e o E.;;crivão pelos prejuízos, que se 
seguirem á Fazenda Nacional dos erros que commetter· 
na escripturação, e tanto um como outro pela falta 
de diligencia na arrecadação, e fiscalisação das di tas 
rendas. 

Art. 20. O Collector por si, ou por procurador, 
pre..;tará fiança na Thesouraria da Província, antes de 
entrar no exercício do seu cargo; a saber: o da Cidade 
do Hio de Janeiro do equivalente ao rendimento de 
um mez desta arrecadação, e os dous outros districtos 
ao de seis mezes. 

Art. 21. O Escrivão prestará tambem fiança, na dita 
fórma, ao equivalente de um terço da responsabilidade 
do Collector. 

Art. 22. Em caso de molestia, ou impedimento de 
pouca duração do Collector e Escrivão, nomeará cada 
um delles quem faça as suas vezes, ficando porém 
responsavcis por qualquer falta commettida pelos seus 
substitutos. 

Art. 23. O presente Regulamento se observará nas 
outras Províncias do Imperio no que lhes fôr appl icavel. 

Rio de Janeiro, em 23 de Setembro de 1833.- Cctndido 
José de Araujo Vianna. 
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Modelo- ..:1-do DiaP'ÍO. 

I833-Março- 3. 

f F ... cortou desde 2a de Fevereit·o até hoje 
-2 no talho de .... oito rezes com cincoenta e 

seis arrobas c dezascis libras como das listas 
n. os 1 a 7 do Agente F •••..•.•••..•• •• ..••• · 

-4-
2 G •••• cortou hoje no talho de .•. uma rez 
1 coin oito arrobas .•....•..•......•.......•. 

-~·-

3 S ..•. cortou desde o f.o de 1\larço até hoje 
3 no talho de ..•• sete rezes com o peso de 

dncoenta e seis arrobas, como das listas 
n,08 

•••• do Agente F •••....•... •.••· •. • • · • 
-I4-

4 Dito idem, de 7 dito até hoje no talho de 
3 s.ete rez:;ss com cincoenta e cinco arrobas, 

listas n. . ...••..•.....•.........•..•...•.. 
Dito idem, sele rezes com cincoenta e seis 

arrobas, liStaS n. oS o,, •,,.,,,,, •,, • • •, 0 ,,,,, 

-~·-0 Dito idem, desde 14 até hoje sete rezes. 
3 com cincoenta e seis arrobas, como das 

listas n. os •••• do Agente F •••.••••••••.••••. 

-~8-

6 Dito idem, desde 21 até 28 duas rezes com 
3 dezasete arrobas e oito libras , como das 

listas n. os •••• do Agente F .............. .. 

-3I-

w PESO. 

~~ 
: ®lít 

8 56 16 

1 8 

7 !)6 

7 ms 
7 õ6 

1 o6 

2 17 8 

F .... idem, desde o 1.0 até 31 no talho de .. 
cincoenta rezes com trczrutas c cincoenta 
anobas e vinte quatro libras como das listas 
n.o .... a n.o .... do Agente F................ !lO 3!)0 24 

89 6nn 16 

Talharam-se neste mcz nos diffcrentt~s mntadouros deste di!'• 
tricto oitenta e nove rezes com o peso de seiscentas e cincoenta 
e cinco arrobas e dezascis libr·as, descontada em cada arroba 
uma libra de bom peso. Hio, 31 de .Março de 1833. 

(Assignado o Escrivão) 

N. B. Da numeração á margem, vai do lado esquerdo a da par
Ütla tio Di::uio, edo tlireilo a do LiYI'O lle Hcceita dos Impostos. 



ftlodelo- B- do L~ivr'lo de l~eceila. 

1833 

11Iarço. 4 Recebeu I''.... C0Ilector do 
imposto ele iS l'éis e 1lo subsidio 
liltrrario da carne verde nesta 
Vi !la de .... de G .... por uu1:..~ 
rez que cortou hoje no talho 
Je •... e pesou oito at·r·ohas: mil 
e seisreutos réis... N. 08 

....... 

De F .••• idem por oito rezes 
!lHe cortou no dito talho desde 
2o de Fevereiro até hontem, e 
pesaram cincoenta e seis ano!Jas 
e deza<;eis libras como .{)o Dia
rio: onze mil c seiscentos réis •. 

( 
Assi1maflo) ( Assignauo) 

o Collcctor o Estrivão 

3i De F .... por trinta rezes que 
eortou uo Lal!w de •••. em todo 
este mez e pes<tram 240 arrobas 
e 8 libras tomo do Diario c sua 
conw: l{llarenta coito mil e qua-
renta réis ................... .. 

De F .•.. como Fiador de B ... . 
por cincoeuta rezes que este eot'
touno talho de .... em todo este 
mez com o prso de 3!)0 anobas, 
24 libras como do Diario e sna 
conta e deix.üa de pag-ar: seten
ta e tlous mil eento e ,.itlle réis .. 

1 1 8 

3 30 240 8 4S$040 

4 aO 3.)0 i 21 72S 120 

S9 6.)ja!:W t33Ha6u 

· Importa o rendimento arrecadado 110 Lo l{U:ll'tcl deste anno 
(ou desde talHos até tantos) na quantia de cenlo trinta c t.t·es 
mil trezentos e sessenta réis, provenientes de oitenta e no\·t~ 
rezes com o peso de seiscentas cincocnta e cinco arrobas c de
zaseis libras de came, cortada nos talhos do districto desta 
Villa, on Cidade, de que, abatidos seis mil seiscentos sessenta 
e oito réis, imponancía de !'S por cento de commissâo do Col· 
Jector e Escrivão, ficam líquidos cento e vinte sets mil seiscentos 
noventa e dous réis que se remettem á Tlwsouraria desta 
Província .... 1. • de Abl'il de 1833. 

( Assig-narto ) 
o Collector ( 

Assi.gnado) 
o E~crivão --,-1--· 

(Assignado o Collector) {Assignado o Escrivão) 
Foi recolhida á Thesouraria Provincial a somma acima, e car

regada a folhas do Livro ...• como do conhecimento em fôrma, 
passado em 10 de Abril de 1833, sob n.o •..• e apresentado pelo 
t:ollector, hoje 18 do dito mez e anno. 

(Assignado o Escrivão) 
N. B, A numPração fias panicla~ continúa sf•gnida at.,> o fim 

do a uno lirWtJf'('Íro. 
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Modelo-C-
Pagou F ..• a quantia de quarenta e oito mil e 

quarenta réis ..•.•..•...........•........ · ...•. Rs. 
Do imposto e subsidio de 8~) rezes com o peso de 

240 arrobas, 8lihras, cortados desde tantos a tantos 
IW talho tlcsta Yilla, c 11ca lauç:ulo a cargo uo col· 
l··ctor F ... ~li'ol. .. do L ••• de sua H.eccita sob N •0 • 

Tal Yilla, tantos de tal mez c anuo. 

48$040 

(Assiguado o Collector) (Assignado o Escrivão) 

Modelo-D-de urna Gttia. 

Para o dia 2 de Abril de 1833. 

Guia de 4 quartos de carne de vacca com o peso de 8 arrobas, 
pertencente a F .•• os quaes vão do ~lalallouro da Praia Grande 
para a Cidade. 

O Collectot· O Escrivão. 

(Appellido) (Âppellido) 

N. B. Estes conhecimentos por maior brevidaue de e:xpe11iente 
<levem ser impressos com os claros competentes. 

Modelo-E-

Aos tantos de tal mez c armo nesta Vílla de ... compareceu 
nesta Collectoria F ... e disse, que se obrigava a pagar nclla 
no lim de cada semana (ou mez) a imporlancia do imposto, 
e ::n:1sidin <las rezes, que cortar· nos talhos da dita Villa, e 
scn 'f,·rmo, e otlcreceu por seu fi:Hlor e principal pagador a 
F... morador em ... , e sendo aceita a fiança 11elo Colle<:tor 
I<,.. assignara m todos o presente Termo eomit, o Escrivão. 

(As<gnado o Fiador) (Assignado o Fiado) 

(Assignatlo o Collector) (Assignado o Escrivão) 

DECISÕES DE ·1833. ÕÚ 



DECISÕB~ 

Modelo-F-

Certifico que .. d CoUector dos impostos da carne. vei'de d c 
vacea desta Cidade ( ott v iH a) d~.... F •.•• arrecadou no i. o 
quartel do corrente :mno (ou desde tantos até tantos) a quantia 
de cento trinta e trcs mil trezentos e sessenta réis que se acha 
lançada no Livro de sua lleceita desde Foi. até Foi. e de N. <~s 
:t a 4, e remette á Thesouraria da Província a quantia de cento. 
vinte e seis mil seiscentos noventa e dons réis, liquida de 
Commissão a saber: 

Imposto de õ réis em Iibt'a de carne, 
producto de 6no :Jtrobas, 16 libras que 
pesaram 89 rezes ..•••..•...•...... Rs. 

Deduzidos 5 por cento de commissão 
de arTecadaça:o •.•••.•......••.......••. 

Subsidio littcrario de 89 rezes a 320. 
Commissão de 5 por cento .••• ·•· ..• 

104$880 

5$244 

288M~ 
1$424 

Liquido ....• 

99$636 

27$0õ6 

126$692 

Fi~ou por cobrar a quantia de quarenta mil réis pertenc~nle 
ao dito t.o quartel, qu~ se não pôde arrecadar por tal motivo, 
ou ficou em execução no Juizo de .••. E por set· verdade ore
ferido passei a presente que acompanha a dila quantia para a 
Thesouraria Provincial (Tal Villa, tantos áe tal mez e anuo). 

O Escrivão 

F ••.• 

1V. B. O Collector dos impostos da càrne, que o fôr t;unh~m 
de outras Rendas , podei'á incluil-as todas em uma so gu1a; 
fazendo porém distincção ele cada uma. 
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N. ãní.~ MARINHA.~Eu 23 DE sETEMBRa DE 1833. 

Ordena aos Commandantes dos navios q.e guerra nacion.aes, 
fundeados neste porto, que quaesquer requisições, .e represen
tações que hajam de fazer á Secretaria de Estado, deyem 
ser dirigidas por intermedio do Quartel-General, etc. 

Vm. fará constar a todos os Commandantes dos na
vios de guet·ra nacionaes, fundêados neste porto, que 
quaesquer requisições, c representações que hajam elles 
de fazer a esta Secretaria de Estado, devem ser á 
mesma dirigidas por intermedio desse Quartel-Gene
ral. Ontro-sim Vm. requisitará da Academia 1\'lilitar 
e de Marinha e fará entregar no Commandante da fra
ga ta Bahiana um dos cltronometros de n. os 409 de 
Raslhell. ou 4758 de Trench, que alli existem, e o 
mesmo Commandante rcr{uerêra em seu officio de 18 
do corrcn te. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 23 de Setembro de 
~833.-Joaquim José Rodrigues Torres.-Sr. Fraq.cisco 
Bibiano de Castro. 

No 555.- FAZENI)A.,_ Ell 24 DE SI<;1'E~IBR{) D~ J833. 

Approva a deliberação da junta de Fazenda de Goyaz de mandar 
observar o art. 6. o da disposição provisoria da administração 
da justiça civil, nas execuções _da Fazenda nacional. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliherou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vist.a l;lo officio da 
extincta Junta de Fazenda da Pro-vincia de Goyaz, de 
20 de Julho, e conforme a resposta fiscal e voto do Tri
bunal, :~pprovar q\ deliberaçã!o da so-bre.di ta Junta, de 
man-dar observ~r .o art. 6, o da Disposição p.rovisoria 
ácerca da administração da Justiça C.ivil, e neUa se 
deve continuar, visto que, pela dispo:;ição do dito ar
tigo ficou revogadg o Decreto de 18 de Agos~~ de i8~J,tl 
O que participa ao PresideQ.te da Provincia para s.ua 
intelligeneia e execução. 

Thesouro Publico N~cion,al, ew 2~ de Setembro ,de 
!833.-Candido José de .Araujo Vifln~. 
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N. nnB.- FAZENDA..- El\12~ o E sETEr.mRo DE 1833. 

l\landa arrecadar o imposto de 20% do consumo de aguardente 
na Villa Diamantina, no lugar do mercado publico, dando-se 
conhecimento aos compradores para se levar em conta no lan
çamento. 

Cand1do José de Araujo Vianna, Presidente elo Tn
bunal elo Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do omcio do Presidente 
da Província de Minas Geraos de iOdo corrente, sob 
n. o 57, que acompanhou o elo Inspector da Tlwsouraria 
relativamente á arrecadação tlo imposto de 20 °/0 do 
consumo de aguanlente na Villa Diamantina, e con
forme a resposta fiscal e voto do Tribunal, que semlo 
attendivel a representação do sobredito Inspector, se 
arrecadem aquelles llireitos de consumo no lugar do 
mercado publico daquella Villa, na occasião de se fazer 
a venda dos barris ele lia ; dando-se conheci meu to aos 
compradores que depois se levarão em couta nos paga
mentos (IUO tiverem de fazer, em virttHle do lançamento 
das lojas, e tavernas, que tiverem. O que participa 
ao mencionado Presidente para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro Publico Nacional. em 2~ de Setembro de 
1833.-Gandido José de AranjÓ Vianna. 

N. 557.- FAZENDA.- EM 2~ DE SETEMBRO DE 1833. 

Sobre a isenção do serviço diurno da Guarda Nacional, a Do~ 
mingos José Teixeira Chaves, que serve gratuitamente de ins
pector dos assucares. 

'lllm e Exm. Sr .-Remetto a V. Ex. o incluso re
querimento de Domingos José Teixeira Chaves, que 
na qualidade de Inspcctor dos assucares havia sido 
dispensado do serviço da Guarda Nacional, c como 
ainda continúa na mesma ineumhencia, gratuitamente, 
e em beneficio das rendas naeionae~, está nas cir-
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cumstancias ele merecer a continuação claquella dis
pensa quanto ao serviço diurno, para o que V. Ex. se 
servirá expedir as convenientes ordens. 

Deus Guarrle a V. Ex. -Paço, em 21 de Setembro 
de 1833.-Candülo .José de Araujo Vianna.-Sr. Minis
Lro c Secretario de Estado dos Negocias ela Justiça. 

N. ~)58,-lM.i)EiUO,-- El\1 2í DE SETE~IBRO DE 183:3. 

Df·r·.LH'a lt\W :só ú As~t'mhhm Geral Legislativa compete a crcação 
de empregos; p:Hlendo poróm o Governo nomear pessoa com 
;.;Talillca1_;ão ou salario. 

Illm. u Ex.m. Sr.-lVIanda a Hegcncia, em Nome do 
Imperador, participa!' a V. Ex. que pelos motivos pon
derados em seu ol'licio de 21 do nwz passado: Ha por 
hem Approvar a l't'llnião das aulas das uuas linguas, 
c sciencias primarias, creadas nessa Província ; não 
podendo porém ter lugar a crcação de um bedel feita 
por V. Ex. em Conselho, por competir a c reação de 
empregos á Asscmbléa Geral Legislativa, podendo sim 
V. Ex. nomear uma pessoa, não com o earaetcr de em
pregado, que faça o servit;o que deveria esta r a cargo 
do dito Bedel, e pagar-lhe a quantia que propõe ou 
como gratificação ou como sala rio, segundo julgar mais 
conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio do Janeiro, 
em 2~ de Setembro do 1833.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Bazilio Quaresma Torreão. 

N. ;)l)D. ~FAZENDA .-El\1 26 DE SETE~lBRO DE 1833. 

Sohro o aforamento do terrenos de marinhas. 

Candido José elo Araujo Vianna, Presidente do Tl'i
bunal do Thesouro Puhlíco Nacion~ll, dclihorou em 
sessão do mesmo TribunaL !JIU vista do oflicio elo Presi-
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dente da Província de S~ Paulo <le 12 do conente, sob 
n. 0 20, em que pretende seja o Conselho do Governo da 
Província autorizado para praticar o que julgar con
veniente a rcsp.eito do preço do fôro <los terrenos de 
marinhas, pois que julga assaz diminuta a taxa de 
2 Ih, % cst;:~ belecida no Regulamento de :14: ele Novembro 
do anno passado, c muito dispendioso o methodo das 
avaliações, e conforme a resposta fiscal e voto do Tri
bunalt que achando-se que :J([nella regra geral estabele
cida no Hegu!amcnto sobredito, segundo o que mais ra
zoavcl e justo se achou, conciliando o interesse da Fa
zenda Nacional com o llos particularr,s~ c com attcnção 
anue os aforamentos se elevem facilitar como bases nrro 
só do an~·mcnto de oatra~ Rnndas Pnulicas nos ramos de 
dccimas, dízimos e sizas; ma-; tambom do crcseimento 
c commutlos das povoações~ não é conveniente alt!~rar
sc. Qnan to ás Jespezas que se c:lllegamn~lativas -á medições 
c demarcações~ c a mais emharar;ns occurrentes nos 
arts. 7. 0 c 15 do sobredito Reg-ulamento estão dadas 
as provillcncias. O que participa ao mcneionad.o Presi
dente para sua intelligcncia c cxccnçiio. 

Thesouro Publico Nacional. em 26 de Setembro de 
1833.-Candido José de Aranjo Viamw. 

N. 560. -FAZENDA.-E~f 26 DE SETE~IBRO DE i833. 

Sobre a classificação c escripturação da receita c despeza geral c 
provincial. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional~ deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista du oflicio do Presidente 
da Província de Santa Catharina de 31 de Julho, sob n.o 
61, que acompanhou o do lnspector interino, em que 
propõe se deve lançar como despcza geral as addições 
de despeza provincial~ que não forem do anno cor
rente~ visto que a cobrança da divida activa das Rendas 
Provinciaes pertence á receita geral, c conforme a in
formação da Contadoria Geral da Revi são, e resposta 
fiscal e voto do Tribunal, que devendo-se considerar só
mente despeza geral a clcspcza de sua naturcz::1 provjn-
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cial anterior ao anntJ de 1826, péla classificgção dis
tincta, que da despeza até esse anno mandou fazer a 
Cat'ta de Lei de l5 de Novembro de 18271 e não a que se 
fizer desse anno em uiànte, porque em todos os artigos 
da Lei do Orçamento nada se dispõe a semelhante res
peito, mas convindo que a escripturação das Thesoura
rias do Lo de Julho de -1833 em diante se dirija de 
maneira que de um golpe de vista se conheça qual a 
despeza do anno t·elativo ao Orçamento, e quaes pet·
tencem aos annos anteriores, cumpre que nas Thesou
rarias se classifique por annos financeiros tudo que 
se despender dentro do anno corrente, tanto de despeza 
Provincial, como de Gei'a I; facilitando-se pot· este meio a 
comparação de cada um artigo de despeza com as quan• 
tias fixadas. O que participa ao Presidente da sobredita 
Provincia para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 26 de Setembrà de 
1833.- Candido José de Arattjo Vianna. 

N. 56:1.- JUSTIÇA.- EM 26 DE SETEMBRO DE 1833. 

Resolve duvidas sobre o numero de Juizes que devem com pôr as 
Juntas de Paz. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente a representação que Vm. dirigiu ao Supremo 
Tribunal de Justiça na data de 23 de Agosto deste anno, 
pedindo esc1àrecimentos a respeito do numero legal de 
Membros que devem com pó r em suas reuniões perio
dicas as Juntas de Paz ; :Manda responder a Vm qne 
para cllas poderem tornar conhecimento e decidir sobre 
os processos, nunca devem ser compostas de menos de 
cinco Juiz(1 S inclu,ive o seu Presidente, porém, para de
liberar sobre as multas de que trata o art. 217 do 
Codigo do Processo, e para se chamarem os Supplentes, 
de que trata o art. 218, que bastarú a concurrencia da 
metade dos Juizes de que se compõe a mesma Junta, c o 
Presidente della, na fórma do citado art. :2,18. 

Deus Guarde a Vru .- Pa1acio do Rio de Janeiro, em 
26 de Setembro de 1833.- Aureliano de Souza e Olivei-ra 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz do 1. 0 districto da Villa de 
Valença. 
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N. õ62.- JUSTIÇA.- EM 26 DE SETEMBRO DE 1833. 

Manda que os Juizes de Paz do município da Villa de S. João do 
Príncipe quando tenham de requisitar força, o façam, tanto 
de cavallaria como de infantaria. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, pela Secretaria tle Estado tlos Negocias fla 
Justiça, que a Camara Municipal ela Villa de S. João do 
Principe façêl constar aos Juize~ de Paz llo seu município 
que para regularidade do serYiço das Guardas Nacionaes 
dessa Villa, quando tiverem t!e requisitar alguma força 
das mesmas Guardas, o tleverão fazer tanto de cavallaria 
como de infantaria, a fim ele que o servi<;o não pese mais 
sobre uns, do que outros. 

Palacio do Rio ele Janeiro, em 26 de Setembro de !833. 
-- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 563 .. - IMPERIO.- EM 28 DE SETEJUBRO DE 1833. 

Declara não ser possível o auxilio dos Cofres Nacionaes para 
conclusão de uma estrada, e que cabe aos cidadãos quotizarem-se 
por emprestimo para serem compensados pelo producto das 
barreiras. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camttra Muni
cipal da Vilta de Rezende, na ela ta de 2 do conen te, em 
que participa o progTcsso, que tem tido a obra da nova 
estrada, que da J i ta Vil la se dirige até o ma r na povoação 
do A viso, pelas dilig·oncias de Domingos Gomes Jarclim, 
que foi encarregado da sua administração e prc1e que 
se lhe preste o auxilio de 3 :000:)000 pelos cofres nacio
naes, a fim de se conseguir a conclusão flaquella obra: 
Manda a mesma H.egencia, em Nome do Imperador., pela 
Secretaria de Eslado dos Negocias elo lmperio, declarar 
á referida Camara, em resposta ao seu ollieio, que, com 
quanto seja reconhedda a utilidade da alJertura e boa 
conservacão das estradas, com tudo não é possi vel no 
meio dos· embaraços financf~iros, em que nos achamos, 
por causa ele uma avultada divida interna e externa, 
applicarem-se-lhes as forças que ella deseja, convindo 
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nestes termos que os cidadãos interessados nesta ma teria 
de em mais uma prova de seu patriotismo, quotizando-se 
entre si, para completarem por cmprestimo a quantia, 
fJUC a Camara diz faltar para a conclusão da obra, a qual 
lhe.:; scrú depois satisfeita pelo producto da respectiva 
b:t rrcira. 

P:11:lr.io do Rio de Janeiro, em 28 <lo Setembro do 1833. 
-Aureliano de Sonza c Oliveira Coutinho. 

Declara nnlla a cleiç:lo de Vcn;adorcs a que se procedeu para a 
non, Villa de Ang-ieus no districto de Guamaré, proYiucia do 
llio Grande do Xorte. 

Illm. c E·on. Sr.- Em resposta no officio elo an
tccessof' de V. Ex. na data dc2;)tJe Junhodocorrentc 
armo; ~lan(la a Rcgencia, em Nome elo Impcrador,clcclarar 
a V. EL que, á vista das circumstanc:ias expostas o 
demonstradas pelos documentos, que acompanlwram o 
rlito officio, torna-se illcg<,l a eleição ele Vereadores, 
a que se proccd cn no d istrieto do Angicos, onje a Camara 
.1\Iunicipal da Villa da Princcza manclára concorrer os 
eitladcios do districto ele Guamaró, pois que manifesta
mente consta que nem a deliberação da dita Camara foi 
annunci::uJa em tempo compntentc aos referidos cidadãos 
daquelle dístricto, nem elles concorreram na maior 
parte ao rle Angicos, por não quererem privar-se do 
direito de votar na Asscmlllóa Parochial a que per
tencem; devendo portanto, e em attenção ás duvidas, que 
por tacs motivos se têm suscitado com rctard1men to 
da execução das leis, e da effccti v a crc;:~ção do novo termo 
de Angicos, proceder-se a uma nova eleição no dis
tricto deste nome c no Guamar(~, para se fazer outra 
apuração das actas deites, c do de Sant' Anna de l\Iattos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Hio de Janeiro, 
f'Til 30 ele SctemlJro de 1 S3:L - AHrelimw de Souza t~ 
Olireira Coutinho- Sr. B:tzi I i o Quaresma Torrcão. 
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N. tiGt;.- E\IPERIO.- EM 30 DE SETEMBRO DI: 1833. 

Sobre obras publicas por subscripç.ões dos cidadãos, e para. que 
as Carnaras tratem em officios separados dos objectos que per
tencem a different es Repartições. 

Sendo presente á Rcg-encia o officio da Camara 
1\lunicipal da Villa de Nova Friburgo, na data dc9 
do corrente, em que, expondo a falta de meios pecu
niarios para tratar do melhoramento das estradas c 
pontes do seu termo, reparação dos edillcios das suas 
sessões, e do Hospital, bem como da construcçJo da 
Igreja matriz; e ajuntando o orçamento da impor
.tancia de toclas estas obras, c uma sub~cri pção destinada 
11ara ajuda da obra da dita Igreja; pede que se lhe 
mande dar em prestações dos cofres nacionaes a quan
:tia de i0:898lJ890 para conclusão delta~: Manda a 
mesma Regencia, em Nome elo Imperador, pela Secre
taria do Estado elos Negoeios Jo Imperio, declarar 
:á referida Camara que, quanto ás estradas, tem sido 
·tomado este objecto na devida consideração, para se 
lhe app..lica,rem os meios compativeis com as forças do 
Thesouro, sobrecarregado com uma enorme divida 
interna, e externa; não duvidando que os moradores mais 
abastados daquelle termo e do de Cantagallo, conhecendo 
toda a utHidade, que lhes eleve resultar do melho
ramento das mesmas estradas, pela maior facilidade 
do transporte dos seus generos ao mercado~ não dei
xarão de concorrer com uma subscripção voluntaria, 
proporcionada á importancia da empreza, para uma 
obra de sua mais immediata utilidade: E que, quanto 
aos ·outros objectos de que trata o di to oHicio, pela 
Repartição da Justiça lhe será respondido; convindo 
por isso que a sobredita Camara trate em ollicios separados 
dos objectos que pertencem a di versas repartições, a 
fim de conservar-se a regularidade do expediente. 

Palacio do Rio de Janeiro, 30 Je Setembro de i833. 
Aureliano de Souza ~ OliveiJ·a Coutinho. 
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N. ~G6.-FAZENDA- EM 30 DE SETE:\IBRO DE 1833. 

Declara que a Casa da Moeda recebe em deposito a moeda de 
cobre que lhe fôr apresentada, cmquanto não se sancciona a 
lei do resgate. 

Canuido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, emquan to não sobe á Sanc
ção a mcd ida adaptada pela Assembléa Geral Legisla ti v a, 
para a substituição da moeda de cobre por cedulas, que 
pela Thesouraria desta Província se faça publico por 
~ditaes, e pelos periodicos, immediatamente que na 
Casa da .Moeda desta Côrte se receberão em deposito 
quaesquer quantias em moeda de cobreahi apresentadas; 
dando-se aos portadores conhecimentos em fórma das 
referidas quantias na razão de 16280 por cada libra. 
O que participa ao Consdheiro Inspector da Thesoura
ria desta Provincia para dar a este respeito hoje mesmo 
todas as precisas providencias. 

Thesouro Publico Nacional, em 30 de Setembro de 
1833. - Candido José de Araujo Vianna. 

N. tiü7. -FAZENDA-Eu30 DE SETE~IBRO DE 183:3. 

Define a moeda de cobre falsa. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional,- faz saber que só se enten
derá por moeda falsa de cobre aquella que fôr visivel
mente imperfeita em seu cunho, ou que tiver de menos 
a oitava parte do peso legal, isto é, a moeda de 80 
réis que tiver menos de 7 oitavas, a de 40 que tiver 
menos de 3 1/2 oitavas, a de 20 réis que tiver menos 
de 1 3/'i oitavas, e a de 10 réis que tiver menos de 63 
grammaso 

Thesouro Publico Nacional, em 30 de Setembro de
f 833 o -Candido José de A ranjo Vianna o 

.. ,,,. 
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N. õô8. -JUSTIÇA.- EM 30 DE SETEMBRO DE :1833. 

Providencía sobre os vrndedores de generos de primeira nece·ssi .. 
dade que Iecharam as casas c recusam vendcl~os ao publico. 

Constando á Rcgencia, em Nome do Imperador, que 
diversos vendedores de loja aberta, deixando-se per
suadir pelas insinuações dos mal intencionados, que por 
todos os meios procm·am perturbar a tranquillídade 
publica, têm fech<Hlo as suas casas, recusando vender 
ao publico gene r os ua primeira necessidade, com o pre
texto de que toda a moeda de cobre é falsa: Manda a 
mesma H.cgencia que Vm. faça constar com a maior 
urgencia aos ditos vendedores do ~eu districto, que o 
Governo Imperial está organizando as Instrucções ncces
sarias para pôr-se em execução a Lei, que a AgsembH~a 
Geral acaba de fazer so}Jrc o objecto, c que brevemente 
se darão as providencias ulteriores da mesma Lei. 

Hecommendo outrosim a Vm. que com o maior es
crupulo haja de indagar quem foram os instigadores 
que andaram aconselhando que se fechassem as portas, 
c segunuo consta, ameaçando á quem o não praticasse, 
procedendo Vm. na fórma da Lei contra taes indiví
duos. Caso~ porém~ o que não é de esperar, alguns dos 
di tos vendedores insistam depois da in ti mação, que 
Vm. lhes mandará fazer, oe immediatamentc COilti
nuarcm no seu commcrcio onlinario, Vm. procederá 
igualmente contra cllcs pela mesma fórma, c me re
metLerá uma lista nominal c circumsumciada de todos 
os que assim pra ticarcm, bem como dos que V1m as 
portas fechadas com a declaração das suas naturali
dades, c mo ti vos por que assim o 11zcram. 

Deus Guarde a Vm.- Paro, em 30 dn Setembro de 
1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. Juiz 
de Paz do 1. o districto do S::tcramcnto. 

N. 569.- MARINHA.- E;\I 30 DE SETE)JnRO DE i833. 

Determina que a soldada dos artifief's, quando embarcados nos 
navios da Armada, seja augrncntada, regulando-se pela Ta
bclla inclusa. 

A Rcgcneia, em Nome do Imperador, Tomando em 
~onsidcração o q uc rl'prcsentCtra o Inspcc to r do Arsenal 
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da Marinha em seu officio de 28 deste mez sobre o em
baraço que frequentes vezes tem occorrido de não ha
verem artífices para os navios da Armada, acontecendo 
ultimamente nomearem-se sete para a fragata Impe
ratriz, e desses sujeitarem-se seis a serem despedidos 
do ui to Arsenal para se subtrahirem ao embarque; o 
que com razão se attribue á diminuta soldada, que 
vencem a bordo, a qual é mui inferior ao jornal, que 
percebem em terra; Ha por bem, providenciando a se
melhante respeito, de conformidade com o arbítrio 
proposto pelo referido Inspcctor no citado officio, De
terminar, rJUC a actual soldada dos ditos artífices , 
quando embarcados nos navios ua Armada, seja aug
mentacla, rcgulando-sn d'ora em diante pela Tabella 
inclusa assignada pelo Conselheiro Official-1\faior desta 
Secretaria de Estado, Joaquim Francisco Leal. O que 
participo a Vm. para sua intclligencia, e execução na 
parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 30 de Setembro de 
1833.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José 
Dias Camargo. 

'I'abella pela qual se tlevem regulat• as soldadas dos arti
ficcs a bm•tlo dos navios da Armada, segundo o disposto 
no A\'iso achua. 

CAHPINTEIROS OU CALAFATES. 

De náo, fragata, e r.orvcta, vinte e seis mil 
réis por tncz .....................•.... 

De brigue, e escuna, v in te e quatro mil réis 
idem ...................•............. 

De transportes, c paquetes, v in te mil réis 
iden1 ................................ . 

Segundos carpinteiros, ou calafates (quando 
competir o navio por sua lotação), dezoito 
mil réis por mez ...................... . 

Terceiros carpinteiros, ou calafatcs, treze 
mil réis iuem ....... 8 ••••••••••••••••• 

266000 

~0,)000 

185000 

13;)000 

Secretaria oe Estado, em 30 de Setembro de 1833.
J oaqnim Francisco Leal. 
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N. 570.- J'GSTIÇA.- E.u 1. 0 DE OUTUBRO DE {833. 

Para as diligencias urgentes e extraordinarias podem os Ins
pectores de Quarteirão recorrer aos Guardas Nacionaes, ou 
mesmo a qualquer do povo. 

A Regencia ~ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11, a quem foi presente o seu officio de 5 do 
mez proximo passado, acompanhado da resposta que 
lhe déra o respectivo Commandante das Guarda~ Na
cionaes de infantaria dessa villa, ácerca das providrn
cias que Vm. exige para que os mesmos Guardas Na
cionaes se prestem com prornptidão no seu districto 
ás requisições dos Inspectorcs de Quarteirão, quando 
a estes se façam necessarios para coadjuvarem qualquer 
diligencia de utilidade publica; e isto tanto pelos mo
tivos que pondera no seu mesmo officio, como por 
ser muito extenso o districto da sua jurisclicção: Manda 
declarar á Vm. que em casos urgentes e extraordi
narios devem os Inspcctores recorrer â quacsquer 
Guardas Nacionacs ou mesmo a qualquer do povo, que 
tem obrigação de se prestar, e que nos mais casos 
convem requisitar a força ao Commandante do batalhão 
das referidas Guardas N acionacs. 

Deus Guarde a Vm.- Pala cio do Rio de Janeiro, em 
i. o de Outubro de !833.-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinlw.- Sr. Juiz de Paz do Lo districto da Villa de 
Itagually. 

N. 571.- Il\IPERIO .- El\I 2 DE OUTUBRO DE 1833. 

1\fanda que sejam pagas as ajudas de custo de viagem aos Depu
tados, que a verificarem. 

Determinando a Lei de 25 de Setembro de 1829 no 
art. 3. o que os Deputados, que residirem ou tiverem 
emprego nas Províncias percebam uma indemnização 
para a despeza da viagem que fizerem para virem tornai' 
assento na Camara, e outra para voltarem á sua<; casas 
no fim da legisla tur·a, sendo essa indemnização arbi
tl'ada pelos Presidentes em Com;elho, com attenção ás 
ti istancias; c tendo-se dado tacs indemnizações indís
tinetamcnte a muitos Deputados, quér venham das Pru
vinrias) ou Yoltem a clh~, ll'tér ~c eou'>~~nam na Cdrtc, 
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f' i~to talvez porque se não possa ~ahcr se muitos (los 
que a~ pedem vem com efl't~i to das Pro v i ncias, ou a e !la~ 
v oi tam, ou mesmo porque se tem até agora dado á Lei 
a intelligencia de que taes indemnizações são concedi
das indistinctamente como ajuda de custo, quér venham 
os Depu taclos~ ou voltem com cffei to ás suas residencias, 
quér não, o qu~ todavia é contt·a a letra expressa, e e~
pirito da Lei~ A Rrg-enda, em Nome do lmprrador, Ib 
por bem que V. Ex. expeça as ordens neces.-;arias á~ 
Thesourarias das Provi ncias, p:n·a que taes indcmni
zações se não ciTectuem senão áqucllcs Deputados que mos
trarem nas ditas Thesourarias, que com effeito vieram 
tias Províncias onde residiam, ou tinham emprego, ou a 
ellas voltaram~ fazendo cessar quaesquer ahusos que a 
este respeito tenha havido no pagamento de tacs in
demnizações indistinctamcntc. e ficando evidente que as 
or·dcns, ultimamente solicitadas c expedidas por esta 
Secretaria de Estado para pagamento das referidas in
demn ízações nas sobrcdi tas Províncias, devem ser· en
tendidas e cumpridas no caso de que os Deputados 
mostrem nas Thesourarias que com eíTei to v i eram ou 
voltaram á Província em que resiuem, ou têm emprego. 

Deus 3uardc a V. Ex..-Paco, em 2 de Outubro de 
l8:33.- Aureliano de Souza e· Oliveira Coulittho.- Sr. 
CanJido Jost~ de Araujo Vianna. 

N. ~)72.-ESTRANGEIROS.-EM 3 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre o abuso (lr. comprllir os Agrntr.s Consulares Estrangeiros 
ao serviço da Guarda Nacional. 

Passo ás mãos de V. Ex. o offlcio junto do Presi
dente da Provinda de PernamlH!co, c documentos an
nexos. em que expende, que em conscqnencia de haver 
sido dispensado do scrYic;o da Guarda Nacional o Vice
Consul tla Hussia ali residente, por haver rrpresrntado 
o Cousul Geral respectivo, que os Vice-Cnnsuh~s Bra
sileiro::: gozav<Jm naquclle Imporia de reciprocidade dr, 
regali;1, como ll1c havia sirlo eonnnunicado por Aviso 
rJPsta Hepartiç:to de n de Jnlho passado, rll1• havia rx
pctiidu a.-; orueus ntccss:u·ías ao Cbefe de Legião pata 
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que se cumprisse n referiu~ determinação, emquanto 
não fosse competentemente nomeada outra pessoa, qnc 
por lei fosse isenta de tal i'crviço. Não obstante porém 
todas estas precançfics para que se c vi tasse um atten
tado, que sem duvida parece premeditado, foi o mesmo 
Presidente informado, por oíTicio daquelle Agente Con
sular, que o haviam mandado recolher pre~o á For'talrza 
d~s Cinco Pontas, destinada para tcl' reclusos os Guardas 
Nacionacs; commetlendo-se assim não só dcsohcd iencia 
ás ordens superior·cs como alTron tando o empregado 
de uma nação amiga e alliada. 

E posto que o Presiilente já tenha dado as provi
dencias que lhe parecem convenientes, julgo do meu 
dever rogar a V. Ex. haja de cxp('Llir ordens termi
nantes para que se procrda contra qtH'm de direito 
fôr· por t:1es moti\'Os, (l 11m de dar-se n. completa sa
tisfação a qne tem jus o Governo elo oiTemlido. 

Parece ta m hem Llcprehcnder-sc quo um tal facto foi pro· 
movido por alguns mal intencionados, que acintemcnte 
ryucrem romtJromctter com as nações c;;;trangciras o 
Governo Imperial, que tanto ~o esmera por consolidar, 
c estreitar as relações quo felizmente subsistem entre 
cllaseeste Imperio~ c V. Ex. acltarú talvez conve
niente rrcommcwlar ao mesmo tempo ás autoridades 
competentes o maior zelo em descobrir quem sejam 
os fautorcs de taes procedimentos que podem perturbH' 
<l m·clcm e paz ela ~ua pa tria, bem romo que com todos os 
Ag-entes Consulares nas ui ffcren tos Provinc ias con ti
nuca haver a boa llarmoni:l, e contemplação que é devida 
aos seus cmpl'cgos. 

Deus Guanle a V. Ex.- Paço, rm ~ de Outuhro 
de {833 .-lleu,to da Silva Lisboa.- Sr. l\finistro e Se
cretario de Estado Jos Negocias da Justiça. 

N. 573.-JUSTIÇA.-Ell 3 DE OUTUllllO DE 1833. 

l\Ianda cassar as licenças para uso de armas, concedidas a indiví
duos que não offcrecem garantias. 

Chrgando á noticia do Governo, que 3 intlividuos, 
que não otferPccm garantia alguma ú socicdarlc, se tem 
concedido licença para trazerem armas prohibi<las: Or
<leua a HPgcncia, ('lll Nome do I mperatlor o Senlwr 



D. Pedro II~ que V. S. chame á sua presença por no
tifJcações, ou editaes, aquelles, que no seu districto ti
verem obtido taes licenças~ e vcrifl(JllC se estão no caso 
de as poderem g-ozar pela sua reconhecida probidade, 
c bons costnmes ~ fazendo-as cassar aos que por falta 
de taes qualidades possam abusar das ditas aemas em 
prejuízo da mesma sociedade, remettendo á esta Secre
taria de E::;tado do'; Negocios da Justiça, depois de feitos 
os nrccssario:; exames, uma relação nominal dos que 
continuam a goz:.~r da fac~Ildade de as trazer, com dc
claraçcio dos seus cmprcgo3 e meios de suhsistencia. 

Deus Guanlr. a V. S .-P;1ço, em :1 rlr. Outubro de 18:1a. 
Aureliano de Sonza e 0.1iveira Coutitt!to.-Sr. Juiz de 
l)az de, .••.• 

N. ti7L-JUSTIÇA.- E~t a DE orrvnno nr: 1833. 

Manda promover de novo a aceusação de um réo dcfinit ivamcnte 
solto por accórdão da Relação que julgou nullo o processo. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo. presente á Rcgencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li, o accotdào 
da Hclação desta Cidauc~ pc:o qua 1 defini ti vamen te foi 
lnmdado soltar 1\Ltnoel So,1res do Couto, por entender a 
dita Hclação que estava evidentemente nullo o pro· 
cc.;so em que elle f6ra pronunciado co1úo réo da sedição 
de 22 de ~IJrço do corrente armo, c que por isso estar a 
nos termos dos arts. ~1n'Z c 333 ~ 3. o Jo Codigo do Pro
cesso C:-imitnl: e considerando a me;,ma Hegencia: 
L o que a dccla ração da nullid1de do processo não im~ 
por la aL3olrição dos réos, que segundo o mesmo Codigo 
em caso nenhum podem ser absolvidos senão 110r ju
rados; 2. o que cmquan to o crime não está perempto 
deve o Promotor Publico promover a sua acr-usação ; 
3. o que é e;; ta mesma Rclac,:âo a que tem de julgar da 
validade do processo quando os mais co-réos inter
ponham o recurso de appcllação; e 4:. o finalmente, que 
J·éos de tão graves crimes não devem ficar impunes 
por falta de solemnidades de proco.ssos: Determina que 
V. Ex. faça o Promo:or Publico drsse Mnnicipio de
nuncia-r e promover a 0.cr·us:1çJo de tJes rrimi:wsos 
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para 8e lhes· formar a culpa na fü!'lna do Couigo do 
Proccs~o, que já se acha ahi em execução, proseguindo 
ulteriorm''llte nos mais termos conforme o mesmo 
Codigo, flcJmio por appenso o antigo processo que a 
Helação declarou nullo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
rm 3 de Ontubm de t833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Presülen te da Provincia de Minas Geracs. 

N. ~7;5.-JUSTIÇA.-EM 4 DE Ol'TUBRO DE t833. 

o~ Juizes .Municipaes não são competentes para proceder por 
crime de furto de escravos. 

Queixando-se de Vm. Antonio Gonçalves Travanca 
por h a vel-o p r 0 nu n c i a do em um s um rn a r i o a que V m . 
JII'oceJeu nessa vilLt pol' furto de escravos: .Manda a 
R:)g.;ncia, em Nome do Imperador, dPclarar a Vm. que 
neste caso não é V m. o Juiz compctcn te para proceder 
cJntra o supplicantc. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Hio de Janeiro, 
em 4 de ÜJ tn b 'O d3 1833.- AttrcUano de Souza e O!it,eira 
Coutinho.-Sr. Juiz !LmiL'i1'alda Villa de ltaguahy. 

N. õ76.-JUSTIÇ1.- EM 4 DE Ot;TUBU') DE 1833. 

Declara que aos Juizes de Orphãos co:::pJtc norncar os Officiaes 
de Justiça que forem n~crssarios. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, declarar a 
V m., em resposta ao seu officiu de 17 do mez passado, que 
o Codigo do Processo nlo leJisloJ, a respeito do Juizo 
de Orphãos senão n 1 padJ q u J r1z menção o mesmo 
C1íligo,_c que estando em vi~or toia a outrJ Legislação, 
á Vm. compet~ nomear os OJici.ws ue J ustic.a que 
julgar nccessario.s. · 

Deu3 Gu.1rde a Vm.- Pala cio do Rio de JJn eiro, 
rm '"de ÜJlulJro de 183.3.- A-·!rclia:lJdeSo·t:=a cOtiPt'ira 
·-l..,\Jcdin!w. · 
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N. 577.- FAZB~DA.- E~I 0 DE OUTUIJRO DE i833. 

Manda continuar a pratica de so porem guardas de visita a 
bordo das embarcações costeiras, e de cabota;;em. 

Candido José rlc Araujo Vianna, Pre:sid(~fli(~ do Tri
bunal do Thesouro Publico N;Jrion;d. dt~li!Jerou em 
ses:São do mesmo Tribun;JI, em vista do onicio do Presi
dente tb Provin1:ia da B:thia de 22 d11 Abril sob 
11. 0 20, que acompanhou o requerimento d1ís mercadores, 
proprietarios, c mestres de embarcações co~teiTas u de 
cabotagem queixando-se de se porem a bordo de taes 
emiJareaçtJes guardas de vis i la, a que são obrigados a 
pagar emolumentos, bom como <l outros Oftlciaes da 
Alfandega, {\ pedindo ser·ern isentos dest1~ onus, sobre o 
que informá ta o rcspccli v o Proveuur da Alfandcga, qtw 
julga inconveniente esta isenção, pelos prejuizus que 
se podem seguir aos direitos nacioiH<'s, e tcm!ll in
formado ta miJem o Conselheiro Juiz da AI t11Hlega desta 
Côrte, onde se con tin nam a praticar somei ll~l n tt'S vis i tas, 
e conforme a resposta fiscal. e voto do Tribunal, que 
se continúe na sobredita pratica ernquanto se não derem 
outras providencias para obstar aos extra vi os de direi tos. 
que podem ter lugar com gravíssimo prejuízo ela Fa
z.enda Nacional se as ditas embarcações deixarem de 
ser guardadas. O que participa ao Presidente da Pro
Yincia para sua intelligencia e execução. 

Theso:Jro Publico Nacional, em o de Outubro de 1833. 
- Candido José 1e Anwjo Yianna. 

N. 578.-JCSTJ<~:A.- E;u ti DE OtTUBHO DE 1833·. 

Designa os Juizes que devem com pôr a Junta de Paz da Villa de· 
Nova Fl'iburgo. 

:Manda a Regencia~ em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça, participar á Camara Municipal da Vi1la de 
Nova Friburgo, em resposta ao seu officio de 1.0 do mez 
antecedente, que a Junta de Paz de que trata o art. 8. u 

das Instrucções que acompanharam o Decreto ele 1.3 do 
anno passado, deverá ser composta do~ tre~ Juizes de 
Paz do seu districto em exercício este anuo, e dos tres 
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uo aunu futuro, e na f<dla de lJUall[UCl' !lelles, dos 
immediato::;, a qual devcrú reunir-se no i. o distcictu 
quatro vr,zcs no anno nos primeiros dias dos mezes de 
Janeiro, l\brço, Junho, e Setembro, como propôz ; c 
que a mesma C·m1ara deverá enviar uma segunda via 
da proposta para ter lugar a nomeação dos Juizes 
:Municipal e Orphãos, e Promotor Publico, por se haver 
desencaminhado a que acompanhava o seu oflicio de 25 
de Fevereiro deste anno. 

Palaci0 do Hio de Janeiro, t'm ;; de üutulJro de 1833 .. 
-Aureliano de Snc:a e Oliveim Coutinlto. 

:'\. 579.-JUSTIÇA.- K\1 5 DI~ OV1TDRIJ I>E 1833. 

l\fanda contemplar na uistribuiçno dos processos crinws o .Escrivãu 
da i .a Yara Cin:l Francisco Luiz da. Silva. 

Tendo sido nomeado Francisco Luiz da Silva Escrivão 
d:t La Vara Cível da Córte, c ar,hando-sc já encartado 
e cmpossc:Jo no dito otlicio: l\landa a Regencia, em Nome 
do Imperador, que Vm. faça constar ao respectivo 
Distribuidor que clle eleve escrever co:ljunct.:mHmte 
nos processos criminaes, que correrem llL) di to Juizo 
da L a V a !'a ; a fim de cessar a duvida, em q uc a tal 
respeito está o mesmo Distl'ibuidor, como representa o 
sobrelli to Esc ri vão no rcquerimen to junto. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 5 ele Outubro de 1833. 
-Aureliano de Souza, e Oliveira Coutin!w.- Sr. Juiz de 
Direito da i. a Yara C i vel da c~jrtc. 

N. 5SO.- JUSTIÇA.- EM;) DE OUTUBRO DI~ 1833. 

Resolve duvidas sobre a nomca~ão de Carcereiros e remessa de 
presos para as cadêas publicas. 

A Regencía, em Nome do Imperador, a quem foí 
presente o ofücío que Ym. me dirigiu, na data de 16 
do mez passado) pedindo esclarecimentos sobre quen1 
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ueva nomear os Carcereiros, c se ao Juiz Municipal, 
quauclo a este pertença tal nomeação, deve pedie per
mi~~ão para recolher ú catlê:I os presos á sua ordem: 
Manda responder a Vm. que o Governo brevemente~ 
dará providencias sobre o objecto ela sua pt·imc!ra 
duvida, c qHanfo ú segunda, que as autoridade.-;, quo 
tt~m jurísc!icç5:o e poder de mandar prrnc!cr, dcYcm 
enviar os seus prescs acomp~mllados da crdem JJa fúrma 
da lei para as ca{L1as publicas, a entregar à guarda 
dos carcereiros sem que soja neeessaria permissão ou 
li~:ent;a expressa ou tacita de outra qualquer autori
dade. 

Deus Guarde a Yn1.- Pa!Jciu do Rio de Jancí1·oJ 
em f) de Outnbro de 18:{3.- Aureliano de Srm::a e Olireira 
Coutin!w.- S!'. Juiz de Paz da cah('ca do termo da 
Yilla de Paraty. • 

N. 581. -l\IAHIN HA.- E:u 5 DE OL'Tunno DE :l833. 

Manda que os commissarios da armada fornet:am a cêra precisa 
para as ln.nternas da bateria. 

A Rogrncia, em ~omc do Jmper:ulor~ Conformando-se 
com a informação dada pelo Intendente da Marinha em 
otncio de lwntem solJI·e a representação do Comman
cbnto da fr;1gata Imperatri::, transruittida á esta Secre
taria de Estado com ofiicio desse Quartrl-General, 
datado de 21. do mcz iindo: Ha por Lcm De terminal' 
que, nJo só a horclo da dita fr;_tg-ata, como de lodos os 
outros IJaYins de guerra d:t Arm~1da~ os rcspecti \'OS Com
missarios fol'lH!c;;llll aos encarregados da artilharia a 
céra prcci:'a 1~ariJ gurtrnccercm as lanternas da. bGteria 
em occasião do postos de noite~ carreg:llldo-se este ge
nero ao mesmo Commis~ario, para se lhe dar c1cllc dP:-:~ 
peza, quando a lenha havido por semelhante motivo. 
O que participo a Vm. para sua intolligencia, c para o 
fazer constar aos Commandantes dos ~obreditos navio3. 

Deus Gua rdc a Vm.- Paeo, em l) de Ou t u:Uro de 183:5. 
-Joaquin~ José Rodrigues ·Torres. -Sr. FraHcisco Bi
biano de CJstro. 



DEtlSÜES 

N. 58~.- FAZENDA.- E;u 7 DE OUTUllRO DE 1833. 

Indefere a pretenção de um responsa vel de recolher aos cofres 
nacionaes o producto da arrecadação da decima urbana na 
mesma espccic recebida, em moeda de cobre, por não ter feito 
em tempo competente a devida entrega. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal do Thesouro Publico Nacional, delibe1·ou em 
se3são do mesmo Tribunal, em vista do oiHcio elo Presi
dente da Provincia do Rio Gtanclc do No r tu ele 28 de 
Agosto, informando o requerimento de Antonio .Manoel 
Lopes Guimarães, que pretemle se lhe permitta recolher 
aos cofres da Thcsouraria o producto da arrecadação da 
dccima dos predios de que foi encal'regado em tempo 
que indistinctamente girava toda a moeda de cobre. na 
mrsma moeda, que diz recebêra, visto que na sobredita 
TlH~souraria lhe foi rejeitada a que se julgou falsa, em 
conseq uencia da Resolução do Conselho do Governo de 
9 ele Janeiro, c conforme a re:;posta fiscal e voto do 
Tribunal, quo é indeferivel a pretenção do supplicante 
prla mrsma razão, por que o não attendeu o respectivo 
Inspector da Thesour·aria, isto é, por não ter feito em 
tempo compdente a devida cntt·ega. O quo participa 
ao ~obredito Presidente para sua intclligencia e exe
cução. 
The~ouro Puhlico Nacional. em 7 ,1c Outubro de 1.833. 

- Candido José de Araujo Yt'anna. 

N. 583.-FAZI!.:~DA.-E~I 7 DI<: OUTUBRO DI<: i833. 

Sobre a pretenção de uma Camara á concessão de uns terrenos
de marinhas para patrimonio da mesma Camara. 

Candido Jo~é de Araujo Vianna~ Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico N acionai, deliborou em 
sessão do m~smo Tribunal, em vista do officio do Pre
sidente da Província do Rio Gramle do Norte, de 4 de 
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Setem·hro sob o n. o i't, que acom1)anhou a copia do 
officio da Camara Municipal da Villí.l de S. Gonçalo, em 
que, mostrando a n!'cessidade de um palrimonio para 
ter rendas suflicicntes ás despezas do seu expediente, 
JWde se lhe concedam uns terrenos de marinhas deno
minados a Pesqueira da Redinha; e conforme a res
posta fiscal e voto do Tribunal, que não tem lu.trar esta 
pretenção da Camara :Municipal, a qual para augmento 
de suas rcnrlas deverú propor os meios <tO Conselho 
Gaa! da Província, nos termos do art. 77 da Lei do 1. o 

de Outubro de 1828. O tiue participa ao sobredito Pre
:-;idcnte para sua intelligencia. 

Thcsouro Publico l\'acionaL em 7 de Outubro de -1833. 
-- Cand-ido José de Araujo Vianna. 

N. õS-i.- FAZEND~\.- En 8 DE ot:TUBRO D~ 1833. 

Sobre a execução do art. 91 da carta de Lei de 24 de Outubro 
de i832 que manda recolher aos cofres das thesourarias prc· 
vinciar.s os dinheiros provenientes dos bens de defuntos 9 au· 
sentes. 

Em execucão do art. ~H da C.·1rta de Lri de 2~ de Ou
tubro du 18:3:2 cu IH pru~ que V m. imrned i ata mente pro
ceda ao recenseameuto do cofre da Thesouraria dos 
Ausente:-;~ c tome a:) contas aos Thesoureiros; remet
tendo o liquido que existir com os respectivos livros e 
mais cbrezas relativas á Thesouraria <la Fazenda desta 
Provim:ia~ e as :.:ontas <los aleances em que sp ael1arem 
os Thesoureiros, aos Juizes de Díreito ou .Municipaes 
respectivos para procederem aos sequestros: outrosim 
1icará na intelligencia de que á sob1·eclita Thesouraria 
continuará a fazer as remessas do que d'ora em diante 
se fór liquidando das arrecadações elos bens dos ausentes 
na fórma das leis. 

D,•us Gua rdr, a Vm.- Paço, rm R rle Outubro de 1.833. 
-Canrlido José de AraujiJ Vianna.- Sr. J aiz dos ()rphãos 
desta C·jrte. 



DECISÕES 

N. ti8:5 -FAZENDA.- Ell 8 DE ocTUJmo DE 1833. 

Sobre a materia do Aviso do Ministerio do Impcrio n. 0 571 de 2 
do corrente a respeito da ajuda de custo de viagem aos de
putados á Assembléa geral. 

(}mdido Jos(• de Araujo Viann;t, Presidente do Tl'i
hu na l do Tlu•suu 1·o Publico N acionai~ dei i brron em 
sessão do mesmo Tribunal~ em conscq nenei:~. do A viso 
tla Secretaria de E~tado dos Negocias llo I mpNio de 2 
do corrente, ordenai' que nas The:-:onrnrias <l1s Pro
,·incias sómen~.e se e1Tectuc o pagamento das :1judas lln 
cnsto ar h i Lr:Hlas pelos Presiden tl'S em Consrllw:.;. par a 
as dcspezas tle Y inda e volta dos respectivos Depu lado:.;, 
na fót·ma. do art. ~L o da Lei de 2:5 rle Setembro de 18~9, 
úquellcs que residinf1o nas ditas Províncias, ou tendo 
Hellas emprego, com rffeito vicl'am, ou voltaram; ces
~ando quaesqucl' abusos. que a este respeito so hajam 
}ll'aticado, dando-se tac~ ajudas de cuslo, sem que sn 
YcritirJno a Yinda.ou Yolta, talvez na errada intelli:-r(·ncia 
de que c !la:; são indistinctamcn te conced itb:;, me~ mo 
não vindo os D._~putados, c não ·voltando com cH'dto a 
suas rcsidencias, contra a letra expressa, e cspiri to da 
lei; devendo-se nas sobrccli tas Thcsourarias entender 
e cumprir as or·dens, que se tem expeJido para paga
men lo das rl'fcr·i<las ajudas de custo no caso de que os 
D~pntados, a favor de qurm se passaram., mostrem que 
~om elieito ''ieram ou vol!aram á Província em que re
sidem, on têm em prego. O que participa ao Prrsiden te 
da Provinda do Espírito s~mto, para sua intelligencia 
c execução. 

The~ouro Publico Nacional, em 8 do Outubro de 1833. 
-Candido Jose de A.r·aujo Viann11. 

N. 586.-FAZENOA.-EM 8 DE OUTUBRO DE 1833. 

Manda cumprir a ordem de pagamento de uma despezo. com a 
eondncção de índios, :independente da falta de vcrbl na lei 
do orçamento. 

Cnndido José de Araujo Vianna, PrcRidcnte do Tri
lnlnal uo Thesouro PublicoNacional, dcliueroucm sessão 
üu Inc•smo Tl'ilmn:1L nn yista do olficío (!o Pn:siJen1t~ da 
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Proví nci:l Lle S. Paulo de 20 de Setembro, sob n. o 21, 
em que diz não poder cumprir a ordem expedida em 
!2 de Abril para pa:.:p.r a Francisco Xavier Lima a 
.quantia de 13~.)000, imporlancia da despC'za feita e~m 
o transporte de doze índios no armo dr 1830 para a d1ta 
Pr·ovincia, c ddla f:nviallo::; para a de 1\lato Grosso .. por 
não haver na lei elo orçamento quantia alguma des
tinada para PR~c fim, e pertencer aquella despeza á 
Provincía de Mato Grosso, que o sobredito Presidente 
cumpr'a a mencionada ord(·m, levando aquclla quan ti:t 
ás dc~pezas rvrntuaes do Ministerio do Impedo, por 
cuja ordem é feita, sem embargo das razões ptoduzidas, 
::~s quars não pod~m prevalecer por pcr'lrncer ao Governo 
een tral o movi men 1 o dos fundos publ icos~ e ser un ic_a
mente da responsabilidade do 1\Iinistro competente a 
despeza determiuada. O que participa ao mesmo Presi
dente para assim o exeeu ta r. 

Thesouro Pu hl i co Naciona I, em 8 de Outubro de 1833 c 

-Candido Jose-· de Araujo Vianna. 

N. t-)87.-JUSTIÇA.-EM 8 DE OUTUBRO DE 1833. 

NJ.o ha incompatibilidade no cxcrcicio simultaneo de Juiz de 
Orphãos e Presidente da Camara. 

A Regencia, em Nome do lmperaclot· o Senhor 
D. Pede o It a quem fiz prescn te o officio de Vm. da
tado ele 20 do mez an tccedcn te; 1\tl·mda responder-lhe 
que não havendo Lei algum;], que declare sPr incornpa
tivel o exercício do lugar de Juiz de Orphãos com o de 
Presidente da Cam:1ra, que rcr,ahiram em Vm., espera 
que :;:e prestará a servir um e outro com cabal desem
penho e utilidade puiJiica. 

Deus Guarde ú Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 8 de Oatuhro de :1833.-Am·eliano de Souza e Oliveirtl 
Co·utinho.-Sr. Juiz de Orphãos da Vil la de S. Salvador 
do~ C·l!n pos. 
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N. 588.-IMPERIO.-EM 8 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre a intriga desenvolvida por occasiilo dos esclarecimentos 
pedidos pelo Governo a respeito do numero, etc. dos alumnos 
das escolas. 

Constando que pessoas ou demasiadamente suspei
tosas, ou mal inteneionadas têm attribuido a fins si
nistros os esclarecimentos pedidos pelo Governo, a fim 
de saber o numero de alumnos que frequentam as esco
las, e seu aproveitr~mento, para ajuizar da capacidade c 
assiduidade dos Professores: .Manda a Regencia, em 
Nome do Imperador pela Secretaria de Estado dos Ne
gocias do lmperio que a Camara Municipal da Villa ele 
S. Salvador elos Campos desvaneça semelhantes sus
peitas e faça com que os pais de famílias enviem seus 
íilhos a aproveitar-se daqucllc beneficio, que a Consti
tuição lhe garante, e o Governo lhe tem proporcionado 
com bastantes sacrificios nas urgentes circurnstancias, 
em que se acha o Thesouro; pois de outra sorte vcr-se-ha 
o Governo obrigado a abolir as cadeiras, para eco
nomisar uma tlespeza ele que o publico não quer apro
veitar-se. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de 1833. 
-Aureliano de Sonza e Oliveira Coutinho. 

N. ;j89.-IMPERIO.-EM 9 DE OUTUBRO DE 1833. 

Declara os motivos por que não fora admissivel a sancção de uma 
Resolução para se soccorrer um estudante em 1\Iontpellier. 

Illm. e Exm. Sr.-De ordem da Rrgencia, em Nome 
do Imperador, passo ás mãos de V. Ex. um dos auto
g-raphos da Resolução da Assembléa Geral Legislativa da 
data de õ do corrente, em que autoriza o Governo a 
soccorrrr em Montpellier a Francisco Luiz de Souza com. 
a quantia de seiscentos mil réi.~; e assistir por espaço de 
tres annos na Europa a Manoel de Araujo Porto Alegre 
com a mesma quantia annualmente. Sondo geralmente 
r.onhcridas as urgeneias do Estado. e de tal magnitude, 

, .4JtW obrigaram u Governo ;t pc li r um crrdito supple-
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mentar e a procurar a mais restricta economia; aRe
gencia não julgou conveniente sanccionar em taes cir
cumst(\ncias esta Resolução; persuadindo-se além disso 
de que as artes, e as sciencías não carecem desta ani
mação, encontrando sempre aquellcs, que as cultivam 
COil_l cuidado, aproveitamento e regular conducta, os 
mcws precisos para concluírem os seus estudos, e nelles 
se aperfeiçoarem. Digne-se V. Ex. levar u exposto ao 
conhecimento do Senado, com o autographo da mencio
ll:lda Resolução não sanccionada. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço, em 9 de Outubro de !833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.-Sr. Luiz 
Joaquim Duque-Estrada Furtado de Mendonça. 

N. 590. -JUSTIÇA.-E~I 9 DE OUTUBRO DE !833. 

Os Officiaes da Guarda Nacional que passam para a reserva, ou são 
nomeados Inspectores de quarteirão, deixam vagos os postos. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente á Regencia, em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li, o officio que V. Ex. 
dirigiu em 23 do passado sob n. o 29 á cerca das duvidas 
que se lhes ofiereccm sobre os Oillciaes da Guarda Na
cional que passam para a reserva, e dos que são nomeados 
Inspectores, pretenderem a ser contemplados como 
taes; e a mesma H.cgencia me oedena responda a V. Ex. 
que em quatquet· destes casos se devem reputar vagos 
os postos c proceder-se a nova eleição para elles. 

Deus Guarde á V. Ex··.-Palacio elo Rio de Janeiro, 
em 9 de Outubro de 1.833. -Aureliano de Souza e Oliveit·a 
Coutinho. -Sr. Presidente da Província 1a Bahia. 

N. õ91. -JUSTIÇA. -E:u 9 DE OUTUBRO DE 1833. 

E' incompativel a accumulação dos lugares de Juiz de Paz e 
Commandante de corpo da Guarda Nacional. 

lllm. e Exm. Sr.-A' vista do exposto por V. Ex. 
em seu officio de 1.8 do passado, cumpre-me declarar-lhe 
que os cidadãos eleitos para Juizes de Paz, tendo-o já 
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.sido para Gommandantes de corpos da Guarcb NaciOnal, 
não podem accumular ambos os empregos~ na confor
midade do art. H da Cru· ta de Lei de -18 de Agosto de 
!831, podendo sim escolher qual delles querem aceita r, 
e sendo o de Juiz de Paz, fica logo vago o ele Comman
dante para o qual se deve proceder a nova eleição. 

Deus Guarde á V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro, 
em 9 de Outubro de 1833. -Am·eliano de Souza e Oliveira 

· Coutinho. -Sr. Presidente da Provinda de Pernam
buco. 

N. 592.-FAZENDA.-E~t9 DE OUTUBRO DE H;:J3. 

O Guarda-mór da alfandega da Bahia deve continuar a per
ceber os emolumentos das visitas das embarcações de com
mercio de cabotagem. 

Gandido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do oficio ào Presidente 
da Província da Bahia de 12 de Abril f;Ob n. o 16, a que 
vai annexo o requerimento de Luiz Manoel de Oliveira 
Mendes, Guarda-mór da Alfandega, queixando-se de 
haver o mesmo Presidente ordenado, fumlando-se no 
art. 5. o da Lei de 10 de Setembro de 1830, que as 
emb:1rcações de commercio de cabotagem não lhe pa
gassem mais emolumentos pelas visitas que fazi:J, pe
dindo se declare insubsistente aquella deliberação, e 
continue na fruição dos ditos emolumentos; e da infor
mação do Conselheiro Juiz da Alfanclega desta Córte, 
sendo conforme a resposta fiscal e voto do Tribunal, que 
o sobredi IJl Guarda-mót· deve continuar a perceber os 
nmolumentos das visitas das embarcacões de commcrcio 
de cabotagem, visto que a isenção de que trata o 
c i ta do artigo da Lei ue 10 de Setembro de 1830, é só
mente relativa a emolumentos que se cobravam na Mesa 
do Despacho 1\Iari! imo que a mesma Lei aboliu. O que 
participa ao sobredito Presidente para sua intelligencia 
e execução. 

Thesouro Pnbl i co Nacional, em 9 de Outubro de 1833~ 
-Candido José de Araujo Vianna. 
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N. ti93.- FAZENDA. -EM tO DE OUTUBRO DE 1833. 

éomo se deve proceder na Casa da ~loeda, a respeito da moeda de 
eobrc tJUO fôr apresentada para ser examinada. 

O Provedor interino da Casa da Moeda desta Côrte 
fique na intellig-encía de que, a respeito da moeda de 
cobl'e que de agora em diante fôi' trazida á f:asa ela Moeda 
para ser· examinada~ se deve proceder na fórma dos 
arts. 6. o e 7. o da Lei uo 3 do corrente de rrue se lhe manda 
um exemplar, quando a parte não queira deixar em 
deposito a tolalidadc apresentada~ pois que neste caso 
se procederá na fórma das ultimas ordens: declarando-se, 
outrosim, que ao art. 7. o se deve dar a seguinte intelli
gencia, a saber: a moeda, cuja apparencia não indicar a 
deticiencia de peso marcada na lei, deve ser tida como 
verdadeira, uma vez que ao juizo da pessoa menos pc· 
ri ta possa reputar-se semelhante á de cunho nacional. 

Rio, :10 de Outubro de 1833.- Candido José de Arattjo 
Vianna. 

N. 594. - JUSTIÇA. -Eu 10 DE OUTUBRO DE !833. 

Resolve duvidas a respeito da intelligeneia do art. 4.0 das Ins
trucções para execução do Codigo do Processo Criminal ; e da 
substituição interina dos Juizes .Municipaes e de Orphãos. 

A Hegencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o officio de 20 de Agosto proximo preterito, em 
que Vm., communicando ter o Ouvidor interino da Co
marca do Rio das .Mortes duvidado fazer remAssa dcs 
autos Hnuos e pendentes da Provedoria c Ouvidoria~ que 
havia requisita::lo em cumprimento do art. 40 das Ins
tr-ucções do Codigo do Processo, para em seu juizo terem 
o devido andamento, pede esclarecimentos sobre este 
objecto; bem como de quem deve substituir a Vm. nos 
seus impedimentos, e se nos do Juiz do Orphãos lhe com
pete substituil-o: Manda declarar a Vrn. quanto á pri
meira duvida que, havendo Juiz do Cível nessa Comarca, 
não pertence á Vm. tomar conhecimento de tacs autosl 



sendo Lem fundada a dnvida do Ouvidor interino, à vista 
do art. 13 da Disposição provisoria, ácerca da adminis
tração da Justiça Civil, c quanto ás mais que ás Camaras 
Municipaes com petc, pelo art. 33 do Cod ig-o do Processo, 
nomear quem interinamente sirva de Juiz Municipal e 
por identidade de r a são ás mesmas C a mar as pertence a 
nomeação interina dos Juizes de Orphãos. 

Deui' Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
JO de Outubro de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Cautinho.-Sr. Juiz Municipal da Villa de S. José. 

N. 59;).- JÚSTIÇA.- E~1 10 DE OUTUBRO DE !833. 

A nomeação dos Cirurgiões Ajudantes dos batalhões da Guarda 
Nacional é da competencia dos respectivos Chefes. 

A' vista do exposto por Vm. em seu o meio de 4 do 
corrente, cumpre-me Llec.la rar-1 h e que a nomeação de 
Cirurgiões Ajudantes dos batalhões da Guarda Nacional 
devem ser feitas pelos respectivos Chefes, c nos seus 
impedimentos por quem suas vezes fizer, e quanto ás 
prisões dos O!Ticiaes, que devem ser na mais decente 
que houver no lugar. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
lO de Outubro de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Cl1efe da Legião de ltaborahy. 

_____ ,__ 

N. 595.- IMPERIO.-El\1 10 DE OUTUBRO DE 1833. 

Declara que não ha incompatibilidade na accumulação do exer
cício dos cargos de Vereador e Juiz de Paz; podendo o cidadão 
eleito para ambos escusar-se de um delles. 

Sendo presente á Regencia o officio da Camara Muni
cipal desta cidade na data de 8 do corrente, em que, 
communicando ter sido decidido á maioria de votos ser 
incompatível que o cidadão João Pedro da Veiga servisse 
ao mesmo tempo o~ cargos de Juiz de Paz e Vereador, 
participa que nesse acto apresentára um Vereador uma 
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indicação, obscrv:mdo pdaR rnões l]Ue produziu, que 
no presente caso nenhuma lei prohibia accumulação dos 
dons cargos em um só individuo, e pede por isso a refe
rida Camara uma decisão que fique scrvmdo de regra, 
tanto no caso em questão, como em outro qualquer 
identico que possa occorrer: Manda a mesma Regencia, 
em Nome do Imperador, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio declarar-lhe, quo não se dá incom
patibilidade no exercício daquelles dous cargos; e que, 
não tendo o sobredito Vereador Veiga allegado impossi
bilidade de os exercer conjunctamentc, em cujo caso se 
poderia dar a escusa de um delles, si assim se julgasse 
conveniente, cumpre que elle sirva um e outro cargo, 
quando a i.;;so se não recuse. 

Palacio do Rio de Janeiro, em tO de Outubro de :1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 5D7.- IMPERIO.- EM :lO DE OUTUBRO DE 1833. 

Ordena que não seja executado com os diplomatas estrangeiros 
o disposto no A viso de i 7 de .Março de 1832 sobre o porte de 
gazetas. 

Sendo prescn te á Regcncia o seu officio de 9 do cor
rente, em que Vm. participa que, quando recebéra o 
Aviso desta repartição datado de 4, expedido para o 
etTeito de se cntl'cgarem ao Encarregado dos negoc!os 
dos Estados- U nidns da A me rica os pcriodicos que se 
haviam recebido nessa Administração, já se havia feito 
a referida entrega mediante o pag:nnc,..;to do competente 
porte por inteiro, por isso r1ue os ditos periodicos vinham 
fechados como cartas~ c Il:"u com cruzeta, como deter
mina o Decreto de 5 de :Março de 1829, c em conformi
dade do f]lle fôra ordenado em Aviso tle 17 de Março do 
anno findli: A Regencia, em Nome do Imperador, Ha por 
bem que Vm. mande restituir áquclle Encarregado de 
negocias o excesso do porte quo tiver pago, ficando em 
inteira obscrv<mcia o c i ta do A vi~o, cuja c! isposição com
tudo se não den~ entender a respeito dos diplomatas 
estrangeiros, bastanuo que em taes casos estes aflirmem 
que os massos rü!o contém senão pcriod i c os. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 10 de Outubro do 1833. 
- Aureliano de Snu:a e OlitPira Coutinho. -SI'. Luiz 
F raw~ i se o LPa I. 

......... 
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·N. 598.- JUSTIÇA.~ El\1 ll DE OUTUBRO DE 1833. 

Ordena que o Supremo Tribunal informe, se nos casos de con· 
cessão de revista têm sido responsabilisados os Juizes que deram 
causa á injustiça notoria, ou nullidade manifesta. 

. Illm. e Exm. Sr.- Sendo muitas e mui repetidas as 
concessões de revistas no Suoremo Tribunal de Justiça, 
pelos fundamentos da lei (injustiça notoria, ou nulJí .. 
dade manifesta), o que denota os erros de offioio, ou 
prevaricações, e abusos nos Juizes, de cujas sentenças 
se recorre; e determinando o art. 28 do Decreto de 20 
de Dezembro de 1830, que o Tribunal conheça, indepen
dente de queixa da parte, dos delictos e erros de officio ~ 
ó que tambcm é expréssamente ordenado no art. Hi7 
do Codigo do Processo Criminal, que incumbe ao mesmo 
Tribunal, quando lhe forem presentes alguns autos, ou 
papeis, em que encontrem crime de responsabilidade, 
format· a culpa a quem a tiver, sendo da sua compe
tencia, e não o sendo remetter copia authenlica dos 
papeis, ou parte dos autos, que contiver o crime, á 
autoridade judiciaria competente para a formação da 
culpa: Manda a Regencía, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, que V. Ex. informe se nos casos 
dessas concessões de revistas tem o Tribunal procedido, 
ou mandado proceder contr·a os que deram causa á essas 
injustiças notorias, ou nullidades manifestas, que ser
viram de fundamento ás referid~ concessões; e no caso 
çontrario qual a razão por que se não tem cumpr-ido a 
lei neste parte, aliás providentissima ; pois que só o re
medio da concessão das revistas, que não suspende a 
execução das sentenças, seda improficuo, se não fosse 
acompanhado do da responsabilidade dos Juizes, que 
fizeram a injustiça, ou causaram a nullidade, obrigando 
as partes a excessivas despezas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em il de Outubro de 
1833.- Aureliano de SoltZa e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Visconde de Congonhas do Campo. 
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N. :.;oJ.- FAZENDA.- K\t u DE ouTuBno nE t833. 

l\Ianda que a descarga do sal, se faça de sol a sol. 

Em (]f'ferimento ao requerimento de varios Nego« 
ci:mtes wbre a descarga do sal.~ permitta V. S. que ella 
se faça de sol a sol, pois que fazendo-se o despacho a 
bordo como está permittido~ e não havendo inconve« 
niente para que ellas nrincipiem ao romper do dia, e 
~mtcs de se abrir a Alfandcga, como tambem se con
cedeu, e consta da sua informação, tambcm não ha para 
que continue uepois de fechada a Alfandega até o pót·. 
do sol. 

Dr~us Guarde a V. S. -Paço, crn H dP Outubro de 
18~l3.-Çanrlirlo .TosP. de Arau}o Vianna.-Sr. Conselheiro 
Juiz da Alfandega desta Cót'te. 

N. UOO. -FAZENDA. -E.u ~~ o E ouTUBRo DE i8:J:L 

Sohre o modo de proceder a arqueaçào dos navios do commercio. 

Candido José de Araujo Vianna, Pre3idente do Tri
huwll do TlJesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em vista do officio do Ins
pector da Thesouraria da Provincia da B.thia, acompa
nhando duas representações do Administrador da Mesa 
de di versas rendas, acMea de du viJas occorridas na 
vratica da nova fónna lle arqueação, e dos vencimentos 
tios actuaes arqueadores: 1. 0 que faç<t dar inteira exe
eução á formula de arq ue;:ção estabelecida no Regula-· 
mento das Mesas de diver~as rendas, na conformidade 
tio n~odelo respectivo: 2. o que fa1;a arquear de novo 
todas as emba reações jit arqueadas pPio anti ~·o methodo; 
3. 0 que a arqueação seja feita ua conformidade do que 
dispõe o artigo respectivo, na falh de arqueadores de 
oflic;o, visto que os actuae . .;; arqueadores, de que tratam 
as mencionadas representações, não podem ser conside
rados como taes, e por esta razão não devem ser mais 
occup:1dos em tal serviço. O =tue participa ao Presidente 
tla referiJa Provincia para sua intelligencia e execução. 

Tltesonro Publico Nacional, r,m 12 de Outubro de 
i83J.-:;Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 601.-FAZENDA.-E.M 12 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre o assentamento de proprios nacíonaes. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal do Thcsouro Publico' Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em vista do officio do Presidente da 
Província do Rio Grande de S. Pedro do Sul de 6 de 
Agosto sob n.o 80, que acompanhou o do Inspector da 
Thesouraria relativos aos embaraços que se encontram 
na execução do art. 6~ da Lei de~ de Outubro de !831 
sobre o assentamento dos Proprios Nacionas, e conforme 
a resposta fiscal e voto do Tribunal, que attentas taes 
difficuldades que impedem o exacto cumprimento da 
disposição do sobre(H to arti.~o~ na conformidade das Ins
trucções de 26 de Abril de 1832, e que só poderão ser 
removidas por uma disposição geral, cuja execução de
penderá de tempo e despeza, deve-se no emtanto satis
fazer quanto possível fôr ao fim da lei, firmando-se o 
conhecimento do numero, qualidade e actual estado dos 
proprios nacioHaes, lançando-se em um livro provisorio 
a descripção destes bens com todas as declarações que a 
respeito delles se puderem alcançar, conforme as requi· 
sições do referido art.. 6.í da Lei de .i de Outubro de 
1831, e com especificação do todas as duvidas e emb1· 
raços que occorrerem relativamente á sua acquisição, 
medição, verificação do v a lo r, etc, para servir em
quanto o legal e effectivo livro se não puder formalisar 
com as necessarias p, exactas declarações. O que parti
cipa ao sobredito Prebidente para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, rm 12 de Outubro de 
!833.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 602.-FAZENDA.-EM 12 DE OUTUBRO DE 1833. 

Remette a tabella que fixa o numero e vencimento dos empregados 
das thesourarias pravinciaes. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal elo Thcsouro Publico Nacional, tendo em vista o 
art. 8í da Lei do 4 de Outubro de !831, de accônlo 
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com o voto do Tribunal, deliberou que, emquanto não 
forem submettidas á approvação da Assembléa Geral 
Legislativa, e pQr esta resolvidas, as propostas feitas 
pelas Thesourarias Provinciaes sobre o numero e venci
mento dos empregados que lhes faltam para o seu estado 
completo: L 0 se adopte em cada uma das ditas Thesou
rarias a organização que se acha marcada na tabella 
junta; 2. 0 fitiUe subsistindo provisoriamente a no
meação já feita, ou que houver de fazer-se do taes em
pregados, dentro dos limites da dita tabella; e tanto 
estes, como aquelles que foram já nomeados na primeira 
organização das Thesourarias sem fixação de ordenados, 
terão os vencimentos de~ignados naquella tabella desde 
a época da respectiva nomeação, uma vez que dahi em 
diante hajam entrado em exercício. O que communica ao 
Presidente da Provincia da Bahia para dar-lhe a devida 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 12 de Outubro de 
183J.-Candido José de Araujo Vianna. 
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N. GO'J.-JUSTIÇA.-E:\1 12 DE OUTUBRO D!!: 1833. 

J>rovidencía sobre estrangeiros perturbadores da ordem e tran
qulllidade publica. 

A Regrnria, em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro 11, Ha por bem que V m. informe se os portu
guezes, que andaram com ameaças, í' insultos, mandanuo 
fechar as portas das lavernas na rua de Mattacavallos, 
e que Vm. por serndll<lnte motivo mflndúra prrnder, 
aiuda não foram soltos; e que procedimento criminal 
h ou r e contra elles; remf'ttendo ne~sa occasião c com 
brevidade á esta Secretaria de Eslado uma relação de 
seus nomes, idades, occuvaçõcs c na turalidacles, e se en
traram no Imperio eom pas:.;aport~~. ou sem rlle; re
tendo na prisão aquelles, que ainda nclla se ach?rem, 
tendo entt ado sem passaporte, até que este lhes seja 
dado para sallirem do lmperio. êtonde não devem, por 
mais tempo, permanecer indivíduos, que, tendo sido bem 
nccitos, hosped:1c!os e protegido') pelo Governo, e na
turaes do Brazil, são os primeiros, que, esquecidos disso, 
e de que só lhes é permittido cuidar dos seus interesses 
particulares, se envolvem nos negocios politicos de um 
paiz, que lhes é ex tranho, alterando assim a ordem e 
tranquillidade publica, e por consequencia sem direito 
mais a serem nelle conservados. 

Dens Guarde a Vm .-Paço. em !2 rle Outubro de 1833. 
-Aurelirmo de Souza e Oliveira Coutinho. -Sr. Juiz de 
Píreito Chefe de Policia da Córte. 

N. GOL-JUSTIÇA.-El\1 12 DE OUTUBRO DE 1.833. 

OrJena aos Juizes de Paz do .Município da Côrte que remcttam 
uma relação dos estrangeiros entrados sem passaporte. 

Achando-se nesta Província, entrados no Imperio sem 
passaporte, mui tos portuguezes, vulgarmente denomi
nados papeletas, alguns dos quaes, esquecendo-se dos 
seus deveTrs como estrangeiros em um paiz~ que o:; 
acolheu benignamente, têm intervindo nos negocio~ 
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políticos do mesmo paiz, já envolvendo-se nc1les , c já 
insultando aos seus natnraes, perturbando com seme
lhante procedimento a ordem e tranquillidade publica , 
e chamando <:ontra si a indignação dos mesmos naturaes: 
a Regencia, em No me uo Impeeador o Senhor D. Pedro 11, 
á quem compete dar todas as providencias para que se 
mantenham a dita onlcm e tranquillidade, removendo 
todas as cau;;as, que as possam alterar, determina que 
V. S. remetta com a brevidade possi vel à esta Secre
taria de Estado uma relação de taes indi viduos mora
dores no seu di~tricto, e ue quaesquer outros estran
geiros, que estejam ne;;sas circumstancias; a fim de o 
Governo o" mandar immcdiatamente sahir para fóra do 
Imperio, iicando V. S. re~pon;;avel por qualquer omissão 
sobre este objec to. 

Deus Gu:1rde a V. S.-Paço, em l2 de Outubro de 
18:33.-Au<>elúino de Souza e Oliveira Coutinho.-Sr. 
B:tlthazar da Silva Lisbôa. 

N. 60:>.-JUSTIÇA.-E~I H: DE OUTUBRO DE 1833. 

Compete aos Commandantes dos corpos da Guarda Nacional a 
concessão de passagens, de umas para outras companhias. 

Foi presente á Rcgencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, o officio que Vm. me dirigiu em 7 
do corrente, pedindo esclarecimentos sobre varios ob
jectos tendentes á disciplina do batalhão de Guardas 
Nacionaes do seu Comm~ndo, e a mesma Regencia me 
ordena lhe responda, que as licenças para as passagens de 
umas para outras compcmhias da mesma arma competem 
ao Commandante do corpo, e quanto ao fardamento de
verá determinar em sua onlem do dia que se apromptem 
em certo prazo razoavel, que lhes marcará, e não o fa
zendo, que os póde punir na fórma da lei. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 14 
de Outubro de 1833.-Aureliano de Souza e Oliveira, 
Coutinho. -Sr. Commandante do batalhão de Guardas 
Nacionacs da Vi lia de S. João do Principe . 

• 
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N. 606.- JUSTIÇ.\. .-EM {5 DE OUTUBRO DE 1833. 

Providencía a respeito dos navios suspeitos de se haverem em· 
pregado no trafico de africanos. 

Representando o Provedor da Saude que, quando se 
visitam alguns navios, se reconhecem vestigios de 
terem trazido africanos novos: Ordena a Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, que Vm. se 
entenda com o mesmo Provedor, a fim de que lhe dê 
immediatamente parte todas as vezes que descobrir taes 
vestígios no na vi o que fôr vis i ta do, o qual porá logo 
incommunicavel, até que Vm. mande proceder ás ave
riguações e actos necessarios; par·a que sejam punidos, 
como fôr de direito, os comprehendidus em semelhante 
crime; não sendo o navio desembaraçado senão depois 
que Vm. tiver feito os mais escrupulosos exames, á que 
deve Jogo proceder, e destes se verificar, que deve ter 
ou não lugar qualquer procedimento a respeito. 

Deus Guqrde a Vm .-Paço. em t5 de Outubro 
de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Juiz de Direito Chefe de Policia da Côrte. 

N. 607.- JUSTIÇA.-EM 16 DE OUTUBRO DE 1833. 

Manda proceder contra os Juizes de Paz que concederam licenças 
para o uso de armas. 

Tendo alguns Juizes de Paz concedido o uso de armas 
pruhibidas á alguns indivíduos contra o disposto na 
Postm·a ela Camara Municipal desta cidade a tal res
peito: Ordena a Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, que Vm. passe a averiguar quaes 
os Juizes de Paz que assim praticaram e proceda â sua 
accusação em Juizo competente, para serem responsa
bilisados na fórma da lei pelo abuso que nisso commet
teram. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 16 de Outubt·o 
de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Promotor Publico da Côrte. 
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N. 603.- JUSTIÇA.- E~I 17 DE OUTUBRO DE 1833. 

Aos Presidentes de Provincia em Conselho, compete suspender 
e fazer responsabilisar os Magistrados que não cumprem a lei 
e as ordens dos mesmos Presidentes. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
~ente o officio do Vice-Prc~\idente da Provincia de l\lato 
Grosso do i. o de Junho ultimo, acompanhando os papeis 
relativos aos abusos praticados pelo S-ecl'etario do Go
verno e de que não tomára conhocimento, como se lhe 
ordenára, o Juiz ue Direito Joaquim de AtmeiJa Falcão: 
1\hmda nt-da S1~cretaria de Estado dos Negocios Ja Justiça 
responde!' que aos Presidentes em Conselho, compete 
susprndet',. e fazer responsabilisar os Magistrados que 
não cumprem a lei e as ordens dos mesmos Presidentes, 
devolvendo-lhe por isso os mencwnados papeis para 
procedc1· a este rt~spei to, como entender de direito. 

Palaeio do H.io de Janeiro, em 17 de Outubro de 1833. 
-Aureliano de Sou~a e Oliveira Coutinho. 

N. 609.-JUSTIÇA.-EM 17 DE OLTUBRO DE 1833. 

A concessão de licenças temporarias aos Guardas Nacionaes é 
da attribuição do Gommandante do corpo. 

Tendo o Major Commandante interino do batalhão da 
freguezia de S. SalvaLlor representado ácerca das li
cenças temporarias por Vm. concedidas aos Guardas 
Nacionaes do mesmo batalhão, cumpre-me declarar a 
Vm. para ~ua intelligencia, que taes licenças não são 
da competcncia do Chefe da Legião, e sim attribuição 
do Commandante do corpo respectivo. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
:17 de Ontuhro de lR33.-Aureliano de Souza e Oli'l,eira 
Coutinho-Sr. Chefe da Legião Ja rilla de Campos. 
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N. tHO.-FAZENDA.- EM 17 DE OUTURRO DF. 1833. 

Manda pagar a um Paror:ho cncornnwndado o flUe tiver vencido 
de congruas, observada a Provisão do Thesouro de 18 de Junho 
de :l82o. 

Cancli<lo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
lmnal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão elo mesmo Tribunal, em consequencia elo Aviso 
do Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Jus
tiça, de 12 elo corrente, que pela Thesouraria da Pro
víncia do Piauhy se pague ao Parocho encommendado 
da freguczia ele Nossa Senhora elo Carmo ele Piracuruca 
Domingos ele Freitas Silva, na fórma elo art. G7 da 
Lei de 2í de Outubro de 1832, o que tiver veneido de 
congruas desde o l. o de Julho <leste anno em diante; 
podendo haver a ten~a clella clestlo o 1.. 0 de Julho ele 1832~ 
c da quantia que anteriormente vencia o vigario collaclo 
pelos dias CJUe sel'viu no mez ele Junho do mesmo anno, 
conforme a legislação anterior ú Lei rlc 2.'J: ele Outubro 
de 1832, devendo recebei-a por inteiro quando se 
Yerifiqtll~ o caso de que trata a Provisão do Thesouro 
de 18 de Junho de 1825. O que participa ao Presi
dente da sobredita Província para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 17 de Outubro ue 1833. 
- Candido José de Arat~jo Vianna. 

N. ülL-FAZENDA.-EM 17 DE OUTUBRO DE 18~3:L 

Dt'clar·a tllte os Col!ectores devem regular-se pela lei de 3 e 
regulamento <le 8 do corrente ácerca dos pagamentos em 
eobre. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do TllCsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal em consequencia da repre
sentação do Inspector ela Thcsouraria desta Província 
de 11 do corrente, quo acompanhou a elo Col~rc~or de 
lguassú de 30 do passado, pedindo esclarecimenlus sobre 
dever uu não receber o pagamento dos impostos só
mente em moeda de cobre como querem pagar os con
tribuen tes; que os Colleetores devem regular-se a este 

DEr.TSÕES DE 1R33. t;!') 
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respeito pela Lei de 3 e Regulamento de 8 1o corrente. 
O que participa ao sobredito lnspector para sua intel
ligencia o execução. 

Tlwsou.ro Pnblico Nacional, em 17 de Outubro de 183:1. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. ()12.- FAZENDA.-E\1 17 D~ OUTUBRO DÊ 1833. 

Drcla ra que a escripturaçno dos I i vros Diario e 1\lestr·r>. púde SRI' 

inenmhida a fli1Terentes escriphmtrios. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em consequencia do ofricio 
do Presidente da Província do Rio Grande do Sul de 
29 de Agosto ultimo sob n. o 80, que a com pa nhou o do 
Inspector da Thesouraria, da mesma data, no qual par
ticipa ter :.1utorizado ao Escripturario, a cargo de quem 
se acha a escripturação dos livros diario e mestre, 
para encaiTegar a um outro, sob sua responsabilidade, a 
escripturação deste, visto a impossibilidade de fazer eMe 
só a de ambos; que tendo a Lei de 2~ de Outubro 
de !832 dividido as rendas, e as despezas, em gera1~s e pro
vinciaes, e devendo ser a respectiva escript.uração feita 
em livros distinctos, sejam estes distribuídos por di
versos Officiaes, removendo-se por esta maneira a Jiffi
culdade representada pelo Inspector. O que participa ao 
sobredito Presidente para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, emJ7 de Outubro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 613. -FAZENDA. -EM 18 DE OUTUBIJIO DE 1833. 

Determina o valor pelo qual as moedas de ouro, e prata, nacionaes 
ou estrangeiras, serào recebidas nas estações de fazenda. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, para boa exer.ução 
do art. :1.. o da Lei de 8 de Outubro de !833, ordena que 
nas Estações de Fazenda se observe o seguinte: 
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Art. 1. o As moedas de ouro, e de prata nacionaes ou 
estrangeiras s~rão recebidas nas Estações de Fazenda 
pelos valores nominaes marcactos na seguinte tabella, 
em conformidade com o padrão rnonetario fixado no l. o 

artigo da Lei, c adoptada entre o ouro e a prata a relação 
de valor inuicada na mesma tabella. 

I 

I I ..:1~ PESO. <!-< 
z.-: 

.,.-{--... 5~ 
DENUHINA(:ÃO DAS ~~ 

lUOEDAS. 
~ o =~ .... ~i' -~ ..:1 ·:;) gj 
< p,~J ;;;. ...11111 ..... 

tl á 
!-< <c=: 

õ ~ ;..o 
~ 

o 
Moedas de ouro. 

~ Peça, Brasil, ou Portugal. 4 ...... 0,917 10$000 o (A. meia peça em pro-a 
cn porção). 
~ Moeda de quatro mil ·réis , s Brasil .•........•.•..•.• 2 18 )) 5$625 o Soberano, Inglaterra (J!.í, 2, -e 

2 ;:: e ã em proporção) .•.•.• 16 )) 5$355 
~-e Aguia, Estados-Unidos (~i e 

4 .... ~4: em pr·opor·ção) •...... 60 ,, 128083 ~ 

~ 
Peça de 40 fmncos, França 

"' (20 francos em propor-
cn ~~ão) .....•......•..•.•.. 3 43 o,u 8$825 I ~ Onça, Hespanha (%em pro-> 
~ porção) ....•........... 7 34 0,87ã 178830 ·s 
~~ 
)~ Moedas de prat,a • .... 
~ 

Patacão , Brasil , Piastra , 
~ 
;::i Hespanha, .Mexico, Pcrú, 
.~ Chile, Estados Argcuti· 
o uos , Dollar , Estados-
.... Unidos do Norte t% e l4 = em proporção) ....•.•.• 7 36 18200 o 

}o·~ <IJ ~ Patacas, Brasil (1, ~. ~ 

"' de pataca em proporça.o) õ 0,9!7 8800 
~ Cruzado novo, Pm'tugal .. 4 Q 8660 > Peça de 5 francos, França ;:: 
'õ (~. 1, 2 francos em pro· 

68 0,9 
~ 

porção) ................. 6 UtOO 
8 Shilling, Inglalena (2~, c 

1 40 0,925 S2iSO t;;;J 5 em proporção ........ 
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Art. 2. o As moedas, cujos valores não vão designados 
nesta tabella, serão tambem recebidas nas referidas 
estações, mas sómen te no caso de serem acompanhadas 
de guias da Casa da Moeda, por onde conste authentica
mente o seu peso, toque, e-valor nominal correspon
dente. O mesmo se praticará a respeito das moedas, 
cujo peso e titulo se acharem inferiores aos quo na 
tabella lhes correspondem. 

Art. 3. o O ouro em barra, e a prata em pinha, serão 
recebidos nas mesmas estações, mas 3ómente naquelles 
pagamentos, em que estes metaes hajam de entrar por 
quantias não inferiores a cento e i'Ossenta mil réis, o 
que em peso equivale a um marco de ouro de vinte c 
dous quilates, ou quinze e cinco oitavos marcos ele prata 
de onze dinheiros; devendo ser neste caso acompanhados 
estes metaes de guias da Casa da Moeda, por onde conste 
o seu peso, toque, e o valor nominal correspondente, 
feita a deducção neste de um por cento, pelo custo de 
affinação e moedagem. 

Rio de Janeiro, em 18 de Outubro de ,1833.-Candido 
José de Araujo Vianna. 

-···- -

N. üfl,..- JUSTIÇA.- El\t 18 DE OUTUBRO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito da administração dos bens dos 
Indios. 

Sendo presente á Regencia o officio de 23 de Agosto 
proximo passado, em que Vm., accusando a t·ecepção do 
Aviso de 18 de Julho antecedente, que acompanhou o 
Decreto pelo qual foi devolvida para o Juiz de Orphãos 
a administração dos bens dos lndios, pergunta de quem 
poderá haver os rcspec ti vos livros, processos c mais 
papeis, c qual o d.es tino dos arrendamentos vencidos e 
não cobrados ainda; :Manda a mesma Regencia, em Nome 
do Imperador~ declarar a Vm., em resposta ao seu citado 
officio, quanto aos papeis, que Vm. deve requisital-os ao 
Juiz de Direi to da 2. a Vara do Civel desta Côrte, que 
flcou interinamente encarregado da conscrvatoria do:-
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ditos Indios; c quanto ao producto dos arrendamentos •... .:·>.·, 
vencidos e não cobrados, e dos que se forem vencendo, .r-· ·• 

que devem ser applicados no sustento, vestuario c · ..... 
curativo dos lnclios mais pobres, e na eclucação dos 
filhos destes; devendo Vm. fazer um assentamento re-
gular t1c toda a receita c despeza dessa administração 
para prestar as devidas contas quando ellas lhe forem 
exigidas. 

Deus Guarde a Vm .-Pa lacio do Rio de Janeiro, em 18 
de Outubro de 1833. -Am·etiano de Souza e Oliveira Cou
tinho.-Sr. Juiz de Orphãos da Villa de 1\langaratiba. 

N. ()15. -FAZENDA. -- El\1 iH DE OUTUBRO DE 1833. 

As cartas dos Bacllarcis e Doutores não são isentas das 
taxas do sello. 

Candiuo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Pu hlico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribuna], em consequencia do officio 
do Presidente ela Província de S. Paulo de 26 de Se
tembro proximo passado n. o 22, declarar que as cartas 
dos B1chareis c Doutores dos Cursos Jurídicos não são 
isentas da taxa do sello estabelecido nos Alvarús de 27 
de Abril de 1802, e 2~ de Janeiro de i80't-, pois a dis
posição do art. 3. e do capitulo 21 dos estatutos de 
7 de Novembro de 1831, só alliviou as ditas cartas das 
dcspezas do expediente, emolumentos, esportulas ou 
propinas. O que participa ao sobredito Presidente para 
sua intelligeucia e execução. 

Thesouro PuiJlico Nacional, em iü de Ou tulJro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 616.-FAZENDA.-EM 21 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobro a existencia de terrenos de marinhas em qualquer Iittoral, 
e modo de achar o seu ponto de contagem. 

Candiclo José de Araujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, deliber·ou em sessão do 
mesmo Tribunal, em consequencia do otncio do Presi
dente da Província do Rio Grande do Sul de 23 de Agosto 
n. o 76, e á vista ela correspondencia entre este, e a The
souraria sobre o reconhecimento dos terrenos de ma .. 
rinhas ela Província, á qual serve de base a informação 
dada pelo Patrão-mór do porto á solieitação do Pre
sidente em Conselho, que: 1. o não procedem os motivos 
que fizeram sustar o aforamento de taes terrenos 
naquella Província, podendo apenas ser taxadas de espe
cioso') pretextos as nzõcs d'oncle concluiu o Presidente 
em Conselho a não existcncia de tert'enos ele marinhas 
no extenso littoral do interior da Província, por isso 
que a falta de marés regulares em tacs paragens, quando 
muito poderia servir para duvida r-se dos pontos da con
tagem na medição dos terrenos em questão, mas nunca 
da sua cxistencia, visto que bem expressamente se acham 
clles comprehendidos na disposi~~ão do art . .i. o; 2. 11 

na falta de marés regúlares, que produzam o preamar 
médio dentro de uma lunação para assim achar os 
pontos de contagem para as quinze braças determinadas 
no regulamento, sirvam para o mesmo fim os pontos 
aonde chegam as aguas na sua elevação média no decurso 
de um anno, produzida esta elevação, ou pela acção dos 
ventos em alguma das estaçües do anno, ou por maior 
copia de aguas nas fontes, que alimentam os rios, que 
banham o littoral uo interior dessa Província, para 
conltecimen to dos quaes pontos bastará ouvir alguns 
peritos, que residam nas respectivas localidades. O que 
participa ao Presidente da sobredita Provincia, a fim 
de dar-lhe o devido cumprimento, recommendando-lhe 
a maior· actividade c cooperação da sua parte no bom 
desempenho deste negocio. 

Thesouro Publico Nacional, em 21 de Outubro de 
1833. ~-Candido José de Araujo Vianna. 
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N. tH7.-FAZENDA.-E:u 21 IJE ouTunno DE 1833. 

Sohrc as cmbarca~ões estrang-eiras que não trazem lcgalisados os 
rcspectiYos docmnc11tos de carga. 

Canuiuo José de Araujo Yianua, Presidente <lo Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, <leliberou em 
sessão do mesmo Tribunal, em consequencia do Aviso do 
.Ministro e Secretario de Estado dos Negocias Estran
geiros de !7 deste mez, no qual participa que varias 
emharcaçõrs t•strangeiras salliuas de seus respectivos 
portos sem lt'galisarem devitlamentr os seus documentos 
são com tudo recebidas a despachos nas Alfandegas do 
lmperio em contravenção das Leis; que o Presidente 
da Província da Bahia faca restrictamente observar a 
ordem expedida a CSt(~ respeito em 5 de NoYembro de 
1829. c vi t:mdn por todos os mAios ·'' seu al~ancc um 
tal abu::;o, que aearretará sem duvida gran·s prejuízos 
á Fazenda Narional. O que varticipa ao referido Pre
sidente para sua ÍIJtelligencia c execução. 

The5ouro Publico Nacional, em 21 de Outubro de 
1833 ... - Candido José r.le Al·anjo rianntl. 

N. 018.-FAZE:\DA.-E.u 21 DE OU'l'UllRO DE 183:-L 

Sobre a queixa de negociailtes americanos, pelo ,exame mandado 
fazr~r na Alfandega da Côrtc em lJarricas de farinlla. 

llLa. (' Exm. Sr .-Lcvu ao conhccimcn!o de V. Ex., 
em t'Csposta ao seu A vi~o dn ~ tio conente, que acom
panhou a nota do Encarregado de Negocias dos Estados
Unidos da America, a respeito da queixa, que fazem 
os negociantes americanos, pelo exame ultimamente 
mandado proceder nas barricas de farinha ~ que sendo 
reconhecida até pelo mesmo Encarregado de Negocias 
a cxistencia do motivo das medidas de fiscalisacão or
tlenadas pelo Juiz da Alfandega; e sendo-me demons
trado por este a impossibilidade de se poder fazer o 
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exame, de que aliús não requeret·am isenção, fóra da 
Alfandega, não posso portanto annuir a semelhante re
presentação, tanto mai:->, que esta medüla, além de pre
ventiva, é de pouca duração. 

Deus Guarde á V. Ex.-Paço, em 21 de Outubro de 
1833.-Candido José de Araujo Vianna.-Sr. Bento da 
Silva Lisboa. 

N. 619.-FAZENDA.-Ku21 DE ouTUBRo DE 1833. 

Declara que as embarcações vindas da ilha de Maio não clepenllem 
das formalidades dos manifestos. 

V. S. fique na in te I ligencia, que as embarcações, 
que se dingem a rstc porto, vindas da ilha de Maio, 
não são comprehendillas nas disposiçõe::, do Decreto 
ele 4 de Dc~zembro de 1832, pelo que rcspci ta ;'ts 
formalidades dos manifestos. 

Deus Guarde a V. S.- Paço, em 2l de Outubro 
de 1833.-Candido José de Araujo Vianna.- Sr. Con
selheiro Juiz da Alfandega desta Côrte. 

N. ()20.- JUSTIÇA.- E~I 21 DE OUTUBRO DE 183~. 

Hesolve duvidas sobre a execução ele di versus artigos do Cocligo 
do Processo Criminal, e da Disposição provisoria. 

Levei á presença ela Regencia Permanente, em Nome 
110 Impm·ador o Senhor D. Pedro 11, as cluvicl::s que 
Vm., em virtude do art. 53 110 Codigo do Processo 
Criminal, dirigiu ao Supremo Tribnnal ele Justiça em 
sua representação de 7 de Junho do corrente anno, 
c que o mesmo Tribunal submctteu á consideração 
da Regencia, a saber: 

1. a Se os Escrivães que serYiam pcran te os Juizes 
de Fóra, Onlinarios c Ouvidores cxtinctos devem es
crever por distribuição em todos os processos c i v eis 

• 
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e crimes, e perante os Juizes Municipaes e de Direito 
sem distinção alguma; por isso que nessa cidade es
creviam perante o Juiz de Fóra, e tão sómenle no cível, 
doas Tabelliães ele Notas, havendo para o crime um 
Escrivão privativo, que tam!Jcm escrevia nos feitos 
do contcneioso da Alfandega, apparecendo por tal mo
tivo ditJerentes intelligencias sobre os arts. 39 do 
Codigo do Processo Criminal, e 12 da Disposição pro· 
visoria áccrca da aclministração da Justiça Civil; 

2. a Se os Escrivães da Provedoria de C:.tpellas c 
Hcsiduos devem escrever com os outros por· distri
buição nc.s feitos, que não forem de Capellas e Resíduos 
de qnc é privativo; 

:l.a Se o Juiz de Direito estanuo no termo tl inlli
hillo ~le intervir nos processos cíveis antes ele lhe irem 
conclusos para o julgamento final, á vista dos arts. 
8. o e 9. o ela referiua Dispo-;ição provisoria; 

4. a Se ao mesmo Juiz competem emolumentos além 
do ordenado, que lhe é marcauo, visto que mandando 
o art. 146 do Codigo do Processo Criminal, que elle 
rubrique gratuitamente o livro onde 5ü lançam os 
nomes dos culpados, parece concluir-se que nos mais 
actos os devem perceber, o que tamhem {~ apoiado 
pelo art. 87 do Regimento das Relações, que manda 
divitlir pelos DJsembargadores em effectivo serviço 
as assignaturas e mais emolumentos, não obstante a 
desig-nação de ordenados; 

~).a Se pelo art. 3ii ~ 2. o do Codigo do Processo 
Ct·iminal, se entendem revogados os al'ts. 40 e 41 
do Codigo Criminal para deverem os Juizes Muni
cip:ws ser os executores das ·sentenças l'le pena ultima; 

· 6.a Qnal o Escrivão que deverá assistir com o Juiz 
de Direito aos trabalhos dos J arados designados nas 
sessões 2. a e seguintes do Ti tu lo 4. o do Codigo do 
Processo Criminal, e se deve fazer por distribuição ; 

7. a Se além dos Escrivães mencionados nos arts. 39 
do Codigo do Processo e t2 da Disposição provisoria 
deverá haver um privativo para execuçõe;;;, na fórma 
do art. 5. o do mesmo Codigo; 

8. a Se o Juiz de Direito dessa comarca, para ow1e 
foram julgados necessarios dons Juizes do Cível que 
ainda não foram nomeados por falta de Magistrados a h i, 
deve no entanto julgar tambem no Cível; 

E 9. a Finalmente, se pelo inquiritorio das testemunhas, 
que na conformidade dos arts. 262 e 26~ do Godigo do 
Processo, e H. da Disposição provisoria d(wem ser 
inquiridas pelas partes, ou seus Procuradores, compete 
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ao Juiz algum emolumento: E a mesma Hegencia, re
solvendo ::~s mencionadas duvidas, Manda, em Nome 
do Imperador, declarar a Vm. para sua intclligencia: 

l. o Que todos os Escrivães das cidades e villas, 
que serviam perante os Juizes locaes c Ouvidores das 
comarcas, devem servir agora por distribuição em 
todas as causas tanto civcis como crimes, que se 
tratarem perante os Juizes de Direito, c Municipaes 
na conformidade das disposições expressas e bem claras 
do art. 39 do Cod igo do Processo Criminal c do 
art. 1.2 da Disposição provisoria ~ sem que se possa 
deixar a ar h i trio de qualquer delles o ter sómen te 
exercido no Civel ou no Crime~ 

2. o Que o Escrivão da Provedoria de Capcllas e 
Resíduos continúa a escrever privativamente nos feitos 
pertencentes a esse Juizo, que não foi ex tine to, e por 
isso não tem de entrar na dis tribuicão dos outros 
feitos com os mais Escrivães; · 

3. o Que o Juiz de Direito em qualquer parte que 
esteja dentro da comarca, deve circumscrever-se nos 
limites de suas attrihuições, a respeito dos processos 
cíveis, e não perturbar de modo algum. os Juizes 
Municipaes no exercício e desempenho das que lhe 
competem; podendo reperguntar as testemunhas c 
fazer outra qualquer diligencia, que entender ne
cessaria, na fórma do art. 9. o da Disposição provi
soria, sómente depois que os taes processos lhe forem 
enviados para o julgamento final; 

4. 0 Que supposto nem oCodigo do Processo Cri
minal nem a Disposição provisoria façam expressa 
menção dos emolumentos que deverão perceber os 
Juizes de Direi to, como aliás se fizera a respeito dos 
Juizes de Paz e Municipaes, comtudo por não haver 
tambem expressa e positiva disposição que 1 hes pro
hiba a percepção delles, haverão justamente aquelles 
que nas Leis existentes se acham marcados para os 
a c tos que praticarem ; 

5. o Que o Juiz Municipal é actualmente, em vir
tude do art. 35 ~ 2. o do Codigo do Processo Cr·iminal, 
-o executor, dentro do seu respectivo termo, de todas 
as sentenças dos Juizes de Direito e Tribunaes; e que 
por consequencia tem cessado, a respeito da execução 
dellas, todas as attribuições, que a qualquer outra 
autoridade tivessem sido déldas por Leis anteriores; 

6. o Que o serviço das sessões do Conselho de Jurados 
deverá ser feito por distribuição entre os Escrivães, 
sendo um designado para cada sessão periodica ; 
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7, 0 Que na conformidade <lo ar·t. 5. 0 Jo Cotlíg·o do 
Processo criminal e (lo art. 12 da Disposição provi
soria, devo haver· em cada termo um Escl'i vão pri
vativo das execuçôcs, excluído da distribui!:ão geral 
dos outros feitos civeis ou crimes~ 

8. o Que pelos Decretos de 3 e lo do concn te mcz 
já se acha providenciado úcerca da substituição tios 
Juizes de Direito e nelles aeharú dissolvida a duvida 
que propõe sobre esse objecto; 

:E 9. o Finalmente que nada deve perceber o Juiz 
pelo aeto da inquirição das testemunhas, visto que a 
elle nada mais p-resta que a sua assistcncia, a que por 
lei nem um emolumento está marcado. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
21 de Outubro de 1833 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Continiw. -Sr. Juiz de Direi to da Comarca da lllla do 
1\laranhão. 

N. 6~1.-JUSTIÇA- E~l 21 DE OUTUBRO DE 183:3. 

As autori1latlcs não devem prohibir que os povos deem dcmoHs
traf:ücs de regozijo por motivos estranhos ao paiz. 

Em resposta ao omcio de Vm. de 6 do corrente, em 
que participa que rcco!hemlo·-se a essa Vi lia n·1 no: te 
de 21 do mez pa:"strlo, a achára illuminada, e soubera 
que o motivo ele tal illuminação procellia de ter en
trado em Lisboa o Duque ele Braganç:1 e ele se te1· alú 
acctamado a Senhora D. Maria li, Rainha de Por tu~ 
gal; tenho a dizer-lhe que não havendo lei que t:ll 
prohiba, não deve a autoridade oppór-se c prohibir, 
que os povos deem dcmonstraç;ões de regozijo por 
semelhante motivo; masque todavia cumpre fazer-lhes 
conhecer que a isso não são obrigados ( pois talvez 
alguem lhes persuadisse a fazcl-o ), c mesmo que nas 
actuaes circumstancias do paiz foi isso muilo impru
dente e impolitico, c que porU1nto não o devem mais 
fazer. 

Deus Guanlc a Vm .-Palacio do Rio de Janciro,e-m 21 
de Outuhro de 1833. - Anteliano de Sottza e Oliveira 
Colttinho. -Sr. Juiz de Paz da Yilh de S, .To:io ~k 
MacalH\ 



N. 622 - .MAIUNHA. -- El\1 21 DE OLTUBRO DE lc:{;}. 

Permitte aos Commandantr-s darem liecn\a a qualquer Offiei;d 
do navio do seu cornmando, para dormir em lcrra, ou nella 
ticar além da hora até ag-ora marcada. 

Não existindo já os motivos, que fizeram ordenar 
IJUe nenhum Ortlcial dos navios armado;;, pndcss<~ per
noitar em tcrr:1, ou nella demorar-~c além da" ü horas 
da noite~ Ym. far·á constar aos Commamlantcs tlasdill'e-

. rentes cmharr~çõm estacionadas ncslt~ por·to, que lltes 
,·. permittitlo 1.L1r ;í qualrgwr OJJici:d rlo navio do Sl'IJ 
rornmando, li<.:ença para dormir em terra, ou HPlla 
tL:~1r alrm da hora ilté agora marcada; altemlendo 
sempre, em taes licenças, ao que lhes pri'Scrr-vc o 
Hwdmento Provisional, e ~1 utilidadn do scrYico publico. 

Dcus Guarde a Vm.-Paço, em 21 de Outubro dt' u~:r:. 
-Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. Franci:'<CO Hi
bia 110 d1' C:1~t nt. 

X. G2:J. - ~IAHI~HA- E:u ~~ IJE UUTUBRu DE H~:l:J. 

Sobre o entretenimento elas escolas de primeiras lr>t.r;~s a lJordo dos 
navios armados de maior porte. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
!;Pnte o otricio, que Vm. me dirigiu em clata de 3Ql 
do mcz findo~ dando conta, não só do cstabelccimen to,. 
que fizera, de uma escola de primeiras letras a bordo' 
do brigue do seu commando, para instrucção da res-· 
pectiva guarnição, e da gratificação, que á sua custa' 
abonara ao Grumetc, encarregado da dirccção de ta I 
escola, mas tambem dos exorcicios de infantaria e 
artilh:u·i·a, com que tem conseguido jà adestrar ames
ma guarnição, para melhoe resullado dos quaes propõe, 
que no I. o c H> dias ue cada mez se possam fa
zer de fogo de artilharia ao alvo~ abonando-se uma 
pequena gratificação áquellcs, que mais se distinguirem; 
ManeJa significar n Vm. em resposta ao citado officio, 
que approvanclo muito o mencionado estabelecimento, 
louva o zelo, e dGsint&resse, com que Vm. o promo
veu, e o previne, ele que se vão expedir a::; precisas 
lll'df'n~ pi1 r a que ~c <Te em semclhan t c~ csrolas a hnrdc• 
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de caua um dos navios armados de maior· porle, c 
se designe a gratitlcação, que a03 respecli\'0:-l mestres 
se dt~va abonar: e pelo que respeita aos refcriclos
cxercicios, que com quanto sejam ellcs de reconhe
cida utilidade, todavia não é possível por ora cstabc
lec:cr-se os premi os pot· V m. propostos. 

Deus Gtrardc a Vm.- Palac.io do Rio ele Janeiro, em 
22 de Ou1 u1Jro de !833.- Joaquim José Rodrigue.~ Torres~ 
-Sr·. Luiz Antonio da Silva Bel tr-ão, Capitão Tcncn te e 
Commanrlante do 1Jriguc imperial Pedro. 

N. G:Zl. -JUSTIÇA. - Eu :Z2 DE OUTUBHO DE 18:~;;, 

~cnhum ordenado percebem os Juizes l\Iunicipaes quando sub~ 

stitucm aos de Direito. 

lllm. e Ex.m. &r.-Devolvendo a Y. Ex. o rcqucri
meHto incluso de Manoel Augusto de Faria Bocha, Juiz 
l\'lunicipal dessa Cidade, se me otierece commuuicat· 
a V. Ex. que a pretenção que tem o su ppl i cante !le 
perceber o ordenado de Juiz de Direito C.ivel da mes
ma Cidade, durante a tempo quiJ o serviu pela auqen· 
cia do respectivo Juiz, uJo tem lugar, porque sendo 
a primeira attribnição dos .Juizes 1.\Iunicipaes sub
stituírem aos Juizes de Direito em seus impedimento~ 
ou faltas, a lei nenhum or.clenado por isso estabeleceu. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio ele Janeiro, em 
22 de Outubr·o de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Presidente da Provincia do Hio Gran
de do Sul. 

N. 62~.- JUSTIÇA.-E~I 22 DE OUTUBRO DE 1833. 

Pertence ás Camaras a despeza com a promptificação das casas para 
reunião do J'ury. 

Sendo presente á Regencia em Nome do Imperador, 
o officio que Vm. dirigiu hontem á Repartição do 
lwpcrío~ pedindo esdareeimcntos sc~bre as de:;;peza< 

tt )7 f{ 
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neccssarias p:1ra apromptiOcação da casa em que <leve 
tor lugar a reunião do Jury : .Manda a mesma Hc
gcneia responder a Vm. que, na fórma do art. 287 
do Codigo do Pr·ocesso Criminal, cumpre a Vm. pro
videncia r' sobre todas ns c ousas precisas, para as sessões 
dos Juratlus, sendo evidente que a despcza é feita 
pelo cofre da Camara: Quanto porém á cGmpra dn 
cadeiras, que clla parece desnecessaria, pois que a 
casa da Camara as deve ter, e para os espectadores 
bastam bancos, como se pratica nesta Córte. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Hio de Janeiro, 
em 22 de Ou tulJro de 1833. - Attreliano de Souza e 
Oliveira Cmltinho.-Sr. Presidente da Camara Municipal 
da Praia Grande. 

N. 62() - J[STIÇA . - E~I 22 DE OUTUBRO DE 183:L 

O Juiz de Direito e Chefe de Policia sómente nas cidades populosas 
em que houverem dous ou mais Juizes de Direito. 

Illm. c Exm. Sr.-Na conformidade das disposições 
do Codigo do Processo Criminal sómente é o Juiz rlc 
Direito, Chefe da Policid, nas cidades populo:::a~, um 
que houverem dous ou mais Juizes do Direito, art. 6. o:, 
porquanto nas mais comarcas c termos é a Policia 
encarregada aos respectivos Juizes de Paz, e .Municipaes, 
inspeccionados c instruidos conforme o art. 46 ~ 9. u 

do mesmo Cod igo; eis o que se me offercce à izcr <l 

V. Ex. em resposta ao seu officio de 20 do mcz pa~sado. 
Deus Guarde a V. Ex.-Pala~io do Hio de Janeiro, em 

22 de Outubro de 1833.-Au.reliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Presidente da Província das Alagóas. 

N. 627.- JUSTIÇA.-- El\1 22 DE OUTUBlW DE 1.8:3:3. 

Os Juizes l\Iunicipaes deixam de exercer suas funcções quando sub
stituem os de Direito. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente á Jlogcncia j'lJl 
Nome do Imperador, o o!Iicio quo V. Ex. me dirigiu na 
1lala rle nove do mez anlt•n•dente: rw qnal. r·ommn~ 
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níeando-mc ter o Conselho do Governo resolrido que os 
.Juizes l\lnnicip:tf~S cleixern du exc1·ccr as suas Lmcções 
quando suLstjtucm o:" Jnizes de Direito, por jr:lg:JT' in
compat.ivcl :1 accumulação de ambos os lugares, pede da 
parto do rcfer·ido Conselho esclarecimentos a re . .,itcito ~ 
Manda a mesma Hegeneia l'l'Spom1er a V. Ex:. que o 
ConsL·llw clelibt\rvu hem, visto que, segundo o~ 9. o do 
:1rt. -'!,{) do Codign do Processo Cr·iminal, compete ao~ 
Juizes de Direito inspeccionar os Juizes de Paz e :Mu
llicipaes, o que de certo não poderia fazt•r um Jniz 1\Iu
nieipai que servisse ao m~·smo 1empo de Juiz de Direito, 
pois que não !Javia de inspcecionar a si mesmo; além 
de outl'os inconycnicnlos qno traria comsigo a reunião 
dos dons empregos. 

Deu» Guaru<1 a V. Ex..- Palacio do Hio de Janeiro, 
rm 22 de Outubro d:~ 183:3.-A~treliano de Souza e 
Oliveira Continho.-Sl'. Prcsiden te ela Província do Ceará. 

N. 628.-JUSTIÇA.-Eài 22 DE OUTUBRO DE 1833. 

Providencía a respeito do abuso com que alguns indivíduos pro
curam justificar-se estrangeiros para subtrahirem-se ao serviço 
nacional. 

Remetto a Vm. por conias, o Aviso, que acabo de 
receber do Secretario de E-;tado dos Negocios Estran
geiros da ta do de H) do corrente, e o officio dirigido 
por aquella Repartição ao Vice-Consul Portuguez aqui 
residente. Por aquelle Aviso se me participa que 
Antonio 1\fanoel Pereira e Faustino 1\Ionteiro de Azevedo, 
que fizeram o objecto do seu officio de 18 de Setembro 
passado, têm apresentado documentos, pelos quaes se 
pedem justificar por portuguezes; e pelo officio ficará 
Vm. inteirado da resposta, que se tem dado ao referido 
Vice-Consul sobre a repngnancia, que mostra em assen
tir ás recommenclações, que lhe foram feitas ácerca de 
não se darem ~itulos de subditos portuguezes senão 
.áquelles indivíduos, quo no Consulado mostrarem ter 
entrado no lmperio com passaportes depois da época da 
!ndependencia; e a Regencia, em Nome do Imperador· 



'r'tk 

oScnhOI' n. Pedro li, fjllCI't'lldO ptir c\!hro ú conlintl.1t:ão 
do abuso~ com qne t:lt's inclinduos, !'ara sg snbtrahirern 
:10 ~ct·viço das Guardas Naeionaes~ e outros encar,gos, 
pr·ocnram justificar-st~ estrangeiros por meio de graeio
S;JS justificações sem fJUC :m!ccedcntemente tivessem 
prrenc:llido c rxcenlado <lS form:llidatlc-; exigidas pelo 
Dei'rl'lo de 21 de Dezembro de 18~0: Ordena que 
Ym. pondo em intcii'O e rigoroso vigor as sua~; dis
})(lsiç:õcs, particnlarmc•nte na partr ern que prultihe 
a entrada de c~Lranu-eiros sem virem munidos dP seus 
nspet~tivos passap01··1es, faça púr em rusto<lia qualquer 
que as"im se :q:rcsontc par:1 ser imnwcliatamente m::m
<lado Rahir do Imprrio. Hrcnvio os p~peis rclatiros 
:ws sobreflilos Antonio .Manoel Pereira e Fanstino l\Ion
tniro tle Azevedo, para Vrn. em conformidadP do que 
tira exposto lhes d<tr o conveniente destino. 

Deus Guarde :1 Vm.- P;~co. em 22 tle Outllhro tln 
1H~~:l.- Aureliano de Sonzrt. e Ôlicr>ira Coutinho.- Sr . .Tniz 
tle Dirf'ilo Chefe da Policia. 

O Oi cio a que se refe1·c o 1~ ,·iso a«' i ma. 

Acrnso a recepção do oficio, fJllC em 3 de Outubro me 
d irüdu o Sr. José de .Miranda, Vice-Con~ul de Sua 1\la
gesl.a<le Fidelíssima a Senhora D. Maria li, p:nticipando 
estar entregue do Aviso do Sr. Ministro da Justiça de 
27 de Setembro, em fJUC recommend<l" que no Consulado 
Portuguez ~e não dê lwbilitação ou titulo de subclito 
portuguez senão áquclles individuas que alli mos
trarem ter entrado neste Imperio com passaporte, depois 
da <'~poca da Independencia, e ter-se com elle ma tricu
lado na Repartição da Policia. O Sr. Miranda pretende 
eximir-se do eumprirnen to desta medida, pretextando 
que a sua doutrina iria alterar essencialmente o Re
gimento, que lhe fóra dado pelo seu governo; mas sem 
duvida não reflectiu que sendo este Ym objecto policial, 
indispensavcl nas circumstancias actuaes para melhor 
discriminar-se os subditos dos dons Estados, mesmo para 
~eu bem estar, compete privativamente ao Governo 
Imperial' tudo qu~mdo lhe aprouver determinar para 
ronscguir·se tacs resultados~ uma vez que não infrinja 
os tratados existentes com as nações estrangeiras~ 
unico caso em que teria lugar a representação das auto
ridades estrang-eiras. Demais tenho a observar ao Sr. 
i"Yliranda rruc, alt'·m da ronvcnirnria da adopcão desta 
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providencja, com ella não se faz mais do que teatar com 
a devida reciprocidade o Governo de Sua Magestade 
Fidelíssima : pois que em 9 de Julho passado declarou 
elle officialmente que só admittia corno Brasileiros (além 
dos natos) os que provarem ter adherido á lndepen
dencia do Brasil ou já seja por meio de carta de na
turalisação, ou documento que declarasse este facto, 
ou seja por meio de passaporte em que expressamente 
venha designado Brasileiro o individuo a quem foi 
concedido. 

E como pois irá contra o seu Regimento, aquillo que 
o seu governo, e que todos os governos civilisados 
exigem para comprovar qualquer pessoa a sua naciona
lhlaue ? O Governo Imperial só pretende fazer cessar o 
grande abuso que tem havido de homens que são Brasi
leiros e Portuguezes quando lhes convém ; e para esse 
fim não só porá em execução a medida em questão, como 
será mui restricto na exigencia dos passaportes, e em 
quaesquer outros meios que hajam de cohibir quaesquer 
abusos nesta ma teria. Em consequcncia pois tenho de 
certiticar ao Sr. Miranda que vou communicar ao Sr. 
Ministro da Justiça que hei feito a devida participação 
ao Consulado Portuguez para sua intelligencia e ulterior 
governo. Com este motivo renovo ao Sr. Miranda as 
expressões do meu obsequio e estima. 

Palacio do Rio de Janeiro, em iõ de Outubro de !833. 
-Bento da Silva Lisboa.- Sr. José de Miranda • 

...... 

N. 629.-JUSTIÇA.-EM 2! Di OUTUB1\0 DE t.833. 

R~solve duvidas a respelto da nomeação, titulo e jur~mentg doi 
Offi.ciaes de Justiça. 

Aos Juizes Municipaes compete nomear os Officiaes de 
Justiça dos Termos respectivos, na conformidade do 
art. 41 do Codigo do Processo Criminal, podendo no 
desern penho deste dever nomear os que jã estivrrrm ser~ 
vindo, não tendo obrigação de conservar os que não forem 
serventuarios vitalícios. A's Camaras Municipaes in· 
cumbe dar os títulos e juramento aos que forem nomea~ 

DECISÕES DE 1833. ts7 
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dos pelos referidos Juizes, conforme o art. ãO do 
mesmo Codigo; eis a resposta ao officio de Vm. de 30 do 
mez passado, prevenindo-o de que nesta data se officia á 
Camara Municipal dessa Vil la sobre este objecto. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
22 de Outubro de 1833.-Atweliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Juiz Municipal da Vil la de Campos. 

N. ():30.- JUS'l'IÇA.- Eu 22 DE OUTUBRO DE 1833. 

Ordena que a Camara Municipal da Villa de Campos cumpra o 
disposto no art. 50 do Codigo do Processo Criminal. 

O art. 50 do Codigo do Processo Criminal, incumbe 
ásCamaras Municipaes dar os títulos e ojuramento aos 
Officiaes de Justiça nomeados pelos Juizes Municipaes, e 
tendo o da Villa de S. Salvador dos Campos representado 
que a Camarada mesma Villa recusára passar os ditos Ti
tulos com o pretexto de ser corporação administrativa e 
nãojudiciaria; Manda a Regencia, em Nome do Impe
rador, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça 
que a sobredita Camara cumpra o disposto no mencio
nado artigo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em22 de Outübro de 1833.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 631. - IMPERIO. - EM 22 DJ: OUTUBRO DE 1833. 

Approva a gratificação de USO~ que a Camara Municipal da Côrte, 
arbitrou ao empregado da sua contabilidade pelo accrescimo 
do trabalho de que o incumbiu. 

A Regencia, em Nome do Imperador, sendo-lhe pre
sente o officio de H do corrente, em que a Camara 
Municipal desta cidade participa ter preferido o methodo 
de par·tidas dobradas na escripturação da illuminação, 
Vaccina, e Passeio Publico, arbitraudQ uma gratificação 
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ao encarregado da contabilidade da mesma Camara pelo 
accrescimo deste trabalho, principiando a vencer do 
presente quartel em diante: Ha por bem Approvar a dita 
gratifteação, e assim o manda communicar-lhe pela se .. 
cretaria de Estado dos Negocios do Imperio. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 22de Outubro de 1833.
.. 4ntonio P1'nto Chichorro da Gama .. 

-·-
N. 632.-li'AZENDA.-EM 22 DE OUTUBRO DE !833. 

Declara que á Camara Municipal da Côrte pertence a nume
ração das casas para 1lns policiaes. 

Respondo á sua representação de l8 do corrente, que 
a numeração das casas desta cidade deve perten
cer á Camara Municipal della para os fins policiaes; c 
que são provisorios os signaes, de que os Collectores 
têm usado até que se proceda competentemente á refe
rida numeração. 

Deus Guardea Vm.-Paço, em 22 de Outubro de 1833. 
-Candido José de Araujo Vianna.-Sr. Jniz de Direito 
Chefe de Policia. 

N. 633.- FAZENDA.- EM 23 DE OUTUBRO bE 1833. 

l\lauda dar posse a individuo nomeado Escrivão do Collector 
da villa da l\langaratiba, visto achar-se legalmente naturalisado 
cidadão brasileiro. 

Candido José de Araujo Vi:nma, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal, tendo em vista o Aviso do Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio de 28 
de Setembro proximo passado, que acompanhou o officio 
da Camara Municipal da Villa de Mangaratiba de 12 do 
dito, expondo as duvidas, que se lhe suscitaram em dar 
posse do cargo de Escrivão do Collector daquelle muni
cípio a Antonio Felix Sarzedas, a informação do lnspec
tor da Thesouraria desta Província, o parecer do Conse
lheiro Fiscal r, voto do Tribunal~ que tenha cumprimento 

• 
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aquella nomeação, pois que foi novamente conferida' 
depois que o dito Sarzedas se apresentou legalmentenatu
ralisado, e não se lhe oppondo outro defeito mais que 
o ter-se adiantado em declarar-se cidadão brasileiro~ o 
_que aliãs mostra ter feito na boa fé de já estar habilitado, 
não têm lugar as duvidas, que suscitaram á sobredita 
Camara. O que participa ao Inspector da Thesouraria 
desta Província para sua in telligencia e expedição elas 
precbas oroens. 

Thesouro Publico Nacional, em 23 de Outubro de 183~~, 
-Candido José de Araujo Vianna . 

•••• 

N.63~.-FAZENDA.-El\123 DE OUTUBRO DE 1833. 

Remette as apolices da divida publica e notas do Banco para 
pagamento da divida fundada e resgate das cedulas, devendo ser 
umas e outras assignadas pelo Inspector da Thesouraria. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal remetter ao Presidente da Província 
da Bahia as apolices da divida publica, e notas do 
Banco. As apoliees são destinadas para o pagamento 
da divida fundada, e inscripta na Thesouraria dessa 
Província; sendo primeiramente assignadas pelo Ins
pector da mesma, por JJaixo da assignatura do lnspector 
Geral. As notas são destinadas para com ellas se fazer 
a substituição das cedulas dilaceradas, em i t tidas pelo 
resgate da moeda de cobre, em virtude ela autorização 
dada para esse fim ao Governo no art. 30 ela Lei ele 24 
de Outubro de 1832; e no caso de sobejarem desta appli
cação será o rgsto empregado em trocar as cedulas 
.de maiores valores ; estas notas serão assignadas peJo 
Inspector da Thesouraria no verso com a designação do 
nome da Província, e a operação será r,ornmettida ao 
Thesoureiro, a quem se fará carga das notas ora rcmet-
Jidas. Advertindo que se não faça attenção á nume
ração de taes notas, em razão de sua irregularida-de. 
O que participa ao Presidente da referida Província 
·'para sua intelligencia e execução. 

'Thesouro Publico Nacional. em 23 de Outubro de 1873. 
- Cándido José de Araujo Vianna. · 

••••• 
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N. 635.-- JUSTIÇA.- El\I 23 DE OUTUBRO DE 1833. 

O analphabeto não póde exercer o cargo de Juiz de l)az. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Se
cretaria Je E:-;tado dos Negocias da Justiça~ que a·Camara 
Municipal da Villa de S. João da Barra dispense imme
diatamentr. do cargo de Juiz de Paz, para que fôra eleito, 
a Antonio :3Ioreira de Jesus~ que não póde exercel~o por 
uão saber ler nem eserever, como reconhece a mesma 
Camara, segundo consta da certidão inclusa ao requeri
mento junto do supplicanle, que por este facto se torna 
moralmente impossibilitado de servir o cargo. 

Palacío do lHo de Janeiro, em 23 de Outubro de 1833. 
- A urelia.no de 8o'ttZa e Oliveira Coutinho. 

N. 636.- JUSTIÇA.- EM 23 DE OGTUBRO DE 1833. 

Os Juizes de Orpl!rws e ~Iunicipaes nüo pagam emolumentos pelos 
te r mos de j uramcn to que prestam. 

Illm. e Exm. Sr.-- Em l'csposta ao omcio de tO do 
mez passado, em que V. Ex. pede esclarecimentos sobre 
deverem on não pagarem os Juizes de Orphãos e Muni
cipaes emolumentos pelos termos de juramento que 
pre~tarn na Secretaria do Govcruo dessa Provincia: 
Maneia a H.egoncia~ em Nome do Imperador~ declarar a 
V. Ex. que n:-Hia se recebe nesta Secretaria tle Estado 
por lacs termos pagando apenas os ditos Juizes 3~200 
de feitio de suas cartas, como pagavam anteriormente 
os Ma~nstrados t riennaes~ visto que o Cod igo elo Processo 
Criminal sú os isentou dos direitos c não elos emolu
mentos devidos por taes diplomas. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro, 
em 23 de Outubro de 1833.- Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho.- Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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N. 637.- JUSTIÇA.- EM 24 DE OUTUBRO DE -!833. 

Manda fazer effectiva a responsabilidade dos Juizes e Escrivães 
que tiverem dado causa á injustiça notoria ou nullidade ma
nifesta, nos autos em CJ.Ul' o Supremo Tribunal conceder re
vista. 

111m. e Exm. St·.-Levei ao couhccimcuto da .Re
g~ncia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, o 
otncio de V. Ex. de 22 tlo corrente, no qual informa, 
em consequencia do Aviso do H tlo dito mez, expedido 
pela Secretaria do E~tado i los N cgocios da Justiça, quaes 
as razões, em q uc se tem fundado o Supremo Tribunal 
de Justiça, para não procedet\ nem mandat· proceder á 
responsabilidade dos Juizes c Escri\ãcs, que causaram a 
injustiça notoria, ou nullidade manifesta, nos autos, em 
quo o mesmo Tribunal a tem achado, concedendo por 
isso as revistas intentadas pela.:) partes: e a mesma Re
gencia, reconhecendo o de foi to da Legislação, que lira 
a supremacia do primeiro Tribunal Judiciario do Im
perio , c o torna subalterno ás Relações Provinciaes 
revisoras, quando lhes permi tte revogar as sentenças, 
sustentando as concessões de revistas, ou confirmai-as, 
destruindo os fundamentos elas mesmas concessões~ com
tudo, julgando não estar no arbítrio do mesmo Tribunal 
deixar de praticat' o que a Lei lhe incumbe, logo que 
reconhece responsabilidade em algum funccionario, só 
porque essa rcspon.sabilidade pode ser i li udida ou tor
nar-se sem effeito, á vista da sentença, •1ue houver de 
dat· a Helação revisora; .Manda, em Nome do Imperador, 
que o Tribunal cumpra pela sua parte o que dispõe o 
art. 28 do Decreto ele 20 ele Dezembro de 1830, e o 
art. 157 do Codigo uo Processo Criminal sempre que 
nos autos~ e papeis, que lhe forem presentes, reconhecer 
responsabilidade nos Juizes c Escrivães, deixando que 
os responsabilisandos chamem em sua defesa as sentenças 
das Relações revisoras, caso ellas, confirmando as que 
no Tribunal foram julgadas nullas, ou injustas, destruam 
o fundamento ela responsabilidade , que aliás a Lei 
manda que o Tribunal verifique~ cumprindo só ao Corpo 
Legislati11o emendar essa anomalia c saliente defeito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 24 de Outubro de 
1833.-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Visconde de Congonhas elo Campo. 

---
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N. 6as.- JUSTIÇA.- EM 24 nE o11Tusno nE 1833. 

Indica o procedimento qne devem ter o~ Presidentes de Pro
Yincias para com os Juizes que desobedecem ás snas ordens. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Foi presente á B.egencia, em Nome 
do Imperador, o officio de V. Ex.. de H do mez passado 
sob n. o 14, e á vista do seu conteúdo sou autorizado a 
responder-lho que não só o Juiz de Paz .da Capital dessa 
Província tem deixado de cumprir os sE!ns deveres, re
'msando remetter a V. Ex., como pedira, o mappa da 
forc;a effectiva das trcs companhias de Guardas Na
cionnes., organizadas na mesma Capital, as copias das 
ac:tas das eleições dos omcinrs respectivos, c a relação 
de Lodos os matriculados ndlas, desobedecendo assim ás 
~mas ordens, como que ·v. Ex. tambem tem faltado aos 
:-;eus em não o suspender pela reluctaneia, e mandai-o 
rcsponsabilisar, como lhe pcrmitte a Lei, e V. Ex. o 
deve praticar, para se fazer respeitar como cumpre á 
hoa administração da Provincia que lhe foi confiada. 

Deus Guarde a V Ex.- Pa1acio do Rio de Janeiro, 
em 24 de Outubro de 18:33.- Aureliano de Souza e Oli
~wirrt Continhn.- Sr Presldeute da Pro v inci:-t 110 Cearit. 

N. 639.- IMPERIO.-El\1 2~ DE OUTUBRO DE 1833. 

DeclaJ':-t a maneira por que se deve contar a antiguidade dos Lentrs 
P Sul1stitutos dos enrsos juridicos. 

Sendo presente á Regcncia o officio de V m. com da ta 
de 13 "do passado, pedindo solução á duvida suscita da 
pelo Dr. Autran, a qual se reduz a saber, si acaso a 
antiguidade dos Lentes que foram substitutos, e pas
saram depois a proprietarios , ha de regular-se pelas 
datas do primeiro ou do segundo diploma: Manda a 
mesma Regencin, em Nome do lmiJerador, declarar a Vm. 
que a antiguidade dnvc sempre contar-se dentro de cada 
uma elas classes: que na mesma classe é primeiro em 
direito o que é primeiro em tempo; c que finalmente 
na concorrencia de duas ou m:lis prssoas em identicas 
circumstancias na mesma classe, será reputada mais 
antiga aquella que o fôr na immcdiatamcnte anterior. 

Deus Guarde a Vm .-Pala cio do Rio ele Janeiro, em 
24 de Outubro de 1833.- Antonio Pinto Chichorro da 
Gama.- Sr. João José de .Moura Magalhães. 
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N. 6~0.- MARINHA. -EJ\1 24 DE OUTUBRO DE 1.833. 

Determina que os vencimentos das Praças da Armada, conforme 
suas classes, se regulem d'ora em diante pela tabella inclusa. 

A Regencia, em No me do Imperador, approvanclo o 
que propuzéra o Inspector do Arsenal da Marinha em 
officio de 22 do corrente ; Ha por bem que os venci· 
mentos das Praças da Armada das classes designadas na 
tabella inclusa ~ assignada pelo Conselheiro Olllcial· 
maior desta Secretaria de Estado, se regulem d'ora em 
diante pela mesma taholla. O que participo a Vm. para 
sua in telligencia, e cxccu(ão na parte qnc lhe toca. 

Deus Guarde a Ym.-Paço, em 2í de Outubro de i833. 
-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José Dias 
Camargo. 

'l'abella pela qual se devem d'o••a em diante •·egular os 
vencimentos das pt•aças (la firmada d~\s classes abaixo 
designallas, e a que se N~fet•e o Aviso desta data. 

CLASSES DAS PRAÇAS. 

Mestre de Náo ....................... ·I· 
)) de Fragata ......•..•.......... 

Contramestre de numero .•.•.•...••.. 
Guardião de numero ................. . 

f 
de Náo, Fragata, c 

. . . , Curveta ..•......•.. 
Carpmtetros e de Brigues e Escunas. 

Calafates. ···}de Tt·a\1sportes e Pa-
~ qnctes ............. . 

2. os dilos e ditos (quando competir ao 
navio por sua lotação) ..........•... 

1. 0
H ditos e ditc1S (idem .............. . 

Serralheiro .......................... . 
Ta!lOI'iro .••.•.•.••••••..•..•..•.•••••• 
Itkstre <i' armas .•.........•.•....•.••• 
Cosiuhciro ..................•......... 

24SOOO 
20SOOO 
188000 
158000 

348000 
30$000 
26$000 
208000 

268000 
248000 

208000 

l8$0CO 
13$000 
208000 
iSSCOO 
1SSU00 
108000 I 

Secretaria de Estado, em 2~ de Outubro de 1833.- Joaquim 
Francisco Leal. 
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N ~ ü~l.- FAZENDA.- El\I 24 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre a permissão da Policia para o despa?ho de armas de fogo. 

Em :Jdclitr~mrnto no meu AYiso de Hl deste mrz (*) 
sobl'c o dcsp:1cho de armr~s de fogo. fique V. S. na 
intclligcncia de quo poderá ter lugar o despr~cho dn 
:1 rmns de qnr~lrplCr espccic, precedendo permissão elo 
Chefe de Policia. 

Drns G1Drdc a V. ~.-Paço,em 2í de Outubro de 1833. 
Candülo José de Arm~jo Vianna .-Sr. Conselheiro Juiz 
da Alfandcga desta Cúrtc. 

-···· 
N. ü.12. - FAZENDA. - E:u 24 DE ouruB~o DE 1833. 

As nomeações de empregos de Fazenda, que forDm da com .. 
petencia dos Presidentes de Província, devem ser por elles 
assignadas, ainda que expedidas pelas Secretarias das Thesou
rarias. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
bunal do.Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal em vista do officio do Presidente da 
Província do Ceará do U de Setembro, sob n. o 21, em 
que participa a duvida que occorreu na assig-natura do 
diploma do Thesoureiro ela l\lesa de diversas Rendas por 
entender que tal assignatura era tia attribuição do Ins
pector da Thesouraria; e pede se lhe declare, se os 
títulos dos Empn~gados de Fazenda da Província devem 
~~;er assignados pelo Presidente da Província, ou pelo 
Inspector da Thesouraria; que a questão não admittc 
duvida ú vista tio art. 7. o do Regulamento de 26 de 
Março deste anno; porque determinando-se nelle, que 
aos Presidentes das Províncias em conselho compete 
nomear os Thesoureiros das Administrações de diversas 
Rendas, conseqaencia necessaria é desta determinação 
o competir-lhes tambem authenticar com a sua assigna· 

C) V. S. não permittirá despachar nessa AJfandega armas de 
fogo, sem concessão minha. 

Deus Guarde a V. S.-Paco em !9 de Outubro de 1833.-Can .. 
dido José de Araujo Viannc~:-sr. Conselheiro Juiz da Alfandega. 

I1ECISÕES fiE 1833. u8 
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tura os diplomas das nomcaçõe.-; por cllcs fl'itas; e qae 
em geral df'vem ser :1ssign~dos pelos PrfsidAntcs todos 
os diplomas claquelles Offieiacs de fazenda, cuja nomeação 
lhf's competir, ain~la que a rxpedição de tacs titulos, ou 
diplomas deva ser feita pelas Secretarias tlas Thcsou
rarias rcspcetivas Ila conformit1acle do art. 7;) <la Lei 
de 4 de Outubro de 1831. O que partit~ipa :10 Presidente 
da rpfcridJ Província para sua inlt'lligcncia {' rxrcnção. 

Thrsou r o Pnhl ir. o Nacion:-~l, em 21 tlt• Outubro de ,18:13. 
- Candido Jost! de Anmjo lTiamw. 

N. ü-1:3'.- F'AZE\DA.- El\'i 2:J DE ot:Tunno DE 183'3. 

Não tem direito ao vencimento 1lo lugar o empregado, quando 
serve romo membro elo Conselho do Governo. ;~s n'prrsen
hNcs dos Procuradores Fiscaes ao Governo são dirigitlas :H' 
Inspector Geral do Thesouro. 

C:mclido José de Araujo Vianna~ Presidente do Trihu· 
hal do Thesonro Publico Nacional, deliberou em sessão 
uo mesmo Tribunal em conseqncncia da represen lação 
do Procurador Jl.,.iscal da Província do Gear:\, de 13 de 
Setembro proximó passaclo~ contra o Inspcctor da Thc ... 
sour·aria por mandar pagar ao Escripturario da .l\lesa 
de diversas rembs, lgnacio Ferreira Gomes~ o ordenado 
correspondente ao tempo que serviu como :Membro do 
Conselho do Governo~ tendo já por este exercício rece
bido a respectiva díaria, Llesapprovar· o procedimento 
<laquelle lnspector, e que se restitua :1os Cofres da Fa
zenda Publica, o que mal se despcndêra com este pag;}
mento, advertindo porém ao Procurador Fiscal. que 
as representações desta natureza são dirigidas direc
tamente ao lnspector Geral do Thcsouro conforme 
determina o art. 47 da Lei de 4 de Outubt'O de J83L 

O que participa ao Presidente da Provincia do Ceará 
p~ra sua intelligencia e execução. 

Thcsouro Publico Nacion:1.l,em 2:) de Outubro de 1833. 
~ Candirlo Josi de Aranjo Vianna • 

• 



DO GOVERNO. 

N. 61~.- JUSTIÇA.- EM 2;) DE OUTUBRO DE 1833. 

Providencía a respeito da substitui<;,ão temporaria dos Juizes de 
Orphãos. 

Illm. e Exm. Sr·.-Sobre os esclarecimentos que V. Ex. 
pede em seu oHicio n. o lO de U de Setembro ultimo, 
a respeito das suLstituições temporarias dos Juizes de 
Orphãos; Manda a Regencia, em Nome do Imperador, 
responder a V. Ex., que a providencia estabelecida 110 
art. 33 do Codigo do Processo Ct·iminal, ácerca da 
falta repentina dos Juizes 1\lunicipaes se deve entender 
('Xtcnsiva aos Juizes de Orphãos, visto que o referido 
CoJigo nenhum outro meio indica para remediar as 
OCCUl'I'CTieias avoutadas por v. Ex. 

Palacio do Hiodc Janeiro, em 25 de Outubro de 1833.
Aur-eliano de Souza e Olit,eira Coutinho.- Sr. Presidente 
tia Provinda do Cearit. 

N. G-í5.- JUSTIÇA.- E:u ::!~ DE <HITUrRv_UE 1833. 

Uesolvc duvidas sobre limites de Termo da"Villa de Magé, tempo 
de exercicio, e substituição dos Juizes de Paz. 

A Uegcncia_, em. Numc do Imperador, em solução ás 
duvidas propostas em seu otiici{) do 1. o do corrente 
nwz, M.tnda declarar a Vm. que a Vilta de ~IJgé deve 
conter o seu Termo nos limites que actual e ultima
mente tinha, em cumprilnento do Decreto de 8 de No
vembro de 1831; que achando-se disposto, pelo at·t. 2. 0 

da Lei de 15 de Outubro de 1827, qlle os Juizes de Paz, 
sejam elcilos pelo mesmo tempo e maneira por que se 
elegem os Vereadores das Camaras llunicipaes, e or
denando o art. 2. o da Lei do L o de Outubro de 1828, 
(jlle e . .;ta eleição se faça de quatro em quatro annos e 
110 dia 7 de SetemlJro, para principiarem m eleitos a 
ter exercício a 7 de Janeiro seguinte; deve o Juiz de 
Paz servir sómente até esse dia, qualquer que tenha 
l'ido o da sua posse, para poder entrar em exercício o 
:.;uccessor; e tiualmcnte que do Juiz de Paz, que servir 
no Cfuarto anno s(Io Slll'ftlt'ntes os 1rcs do:-; annos antcce-
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dente:'~ potsua ordem, em conformiJadr. do que dispõe o 
art. i O c! o C0d igo do Processo Cr·imínal. 

Deus Guarde a Vm.- Palacío do Rio de Janriro, em 
?::i de Ou tuhro de 1833.- Aureliano de Sonza e Oliveira, 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz do t. o districto lLt Frcrruezia 
de Nossa Senhora de Guapi-l\1l'rim. --

N' U4:ü.- JUSTIÇA.- E~l 2G IJE OUTVLI\0 IJ:E 1833. 

Fixa a intcl1i~cncia do art. i3 da Disposição Provísorla áccrea 
da administração da Justiça Civil. 

A Heg-encia, em Nome do Imncrado·r o Senhor D. 
Pedro li, Manda participar a Yms. em resposta ao 
officio, que dirigiram na data de u do corrente~ que 
pelos DecJ'etos de 3 c :H:i eles te mesmo mcz se acham já 
:providenciados os casos de suspeições e impedimentos 
dos Jnizes de Direito; e que ácerca da designação dos 
oistrictos, de que íambem trataram, julga o Governo 
não a dever fazer, porque, ordenando o art. 13 da dis
posição provisoria que nas grandes povoações, aonde a 
administração da Justiça Civil, pollesse occupar um, ou 
mais :Magistrados, houvesse um ou mais Juizes do Cível, 
a quem competiria toda a jurisdicçãu civil. deve cn ten
der-se que esta junsdicção é inclistincta e cumulativa
:mente conferida aos indicados Juizes, c que o districto, 
tle que trata a segunda parte do referido art. 13, é o 
que eleve ser designado para marcar os limites dessa 
gr·ande povoação em que se julga necessario um ou 
mais Juizes do Cível: porque se outra fosse a intenção 
da Lei, de necessidade se determinaria explicitamente 
t!Ue fossem divididas em dons ou mais districtos as 
:povoações, onde a administração da Justiç.a Civil poclesse 
occupar dous ou mai~ Juizes do Cível; nem a Lei se 
teria exprimido pelos termos seguintes- a designação 
t:lo districto destes Juizes será feita, etc.-Além de que o 
designar nm districto particular para cada um desses 
Juizes que se julgam necessarios em uma grande po
voação , traria comsigo mui to mais graves inconve
nien tcs do que os que podem resulta r de terem ellrs 
nessa povoação a jurisdicção cumulativa, sendo um, não 
}}(Jqucno, as muitas que~tõe.-;, e nullidacles~ que appare-
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ccri:nn pot· falta de jurisdicçfio para citacõcs c mais 
a c tos praticados nos limites, ou fóra do seu districto. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 2õ dr Outubro de 1833. 
-Aureliano de Souza e OliDeira Coutinho.- Srs. J uizcs 
de Direi to do C i vcl da C6rte. 

N. 6'1:7 .-JUSTIÇA.- E.\\1 26 DE OUTUllRO DE 1833. 

Declara que não devem ser recrutados os casados, embora estejam 
separados de suas mullleres. 

Sendo presente á Rcgencia, em .N"ome do Imperador o 
Senhor D. Pedro Il, o offieio que Vm. dirigiu em li do 
corrente ao Chefe de Policia, pedindo esclarecimentos 
úcerca de poder recrutar os casados que vivem ausentes 
de suas mulheres; a mesma Rcgencia me ordena lhe 
responda, que os indivíduos que tiverem aquclle es
tado não devem ser recrutados, embora estejam sepa
rados de suas mulheres, cumprindo em tal caso a Vm. 
pelo cargo que occupa, procurar por meios concilia
torios e pelos que as Leis lhe marcam a que vivam 
unidos c a adaptarem bons costumes. 

Deus Guarde a Vm .- Palacio elo Rio de Janeiro, em 
2ü de Ou Lubro de ft)33.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz ele Paz da freguezia de Paraty. 

N. 6~8.-JUSTIÇA.-EM 26 DEOUTUDRO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito de alguns artigos do Codigo do Pro
cesso Criminal com rcfc.rencia ás sessões do Jury. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi 
presente o officio de Vm. de 9 do corrente sobre as 
ti uvidas que encontra na execução de alguns artigos 
do Codigo do Proce5so Cl'iminal, me ordena responda 
a Vm. : L o que deve seguir a letra da Lei no art. 3~3 
t]UC só menciona os Dias Santos, e não os Doming-os, 
os quacs são gtnrdado~ em honra de Deus; ~. 0 que deve 



oh~et·var· restridamcnte o que dispõe o dito arl. 323, 
durantlo as sessões do J ury quinze dias, potlemlo ser 
prorogadas por· mais oito, para ultimação dos prOL~es~os 
penilentes, e ílmlo este prazo da prorogação ultimar
se-lia a sessão perioclica, cmboi'a hajctm processos pre
JJarados, que deverão 11car para a sessão seguinte; 
podendo as Partes usar dos recm·sos, que lhes con
cede o Decreto novi~simo da Assembléa Geral, quando 
queiram, que os seus feitos srjamjulgados pelo Juiz de 
Direito respectivo; 3. 0 que os processos pendentes no 
:1. 0 Jury devem ficar em guarda do Presidente delle, e os 
do 2. 0 em guarda do Escrivão~ como se praticou nesta 
côrte; 4. o que se deve observar restrictamente o que 
dispõe o art. 2150; 5. 0 finalmente que a sessão de que 
trata o a1:t. 2.42, não póde ser outra senão a sessão 
periodica, tambem mencionada no art. 3·23. 

Deus Guarde a Vm .-Palacio do Rio rle Janeiro, em 
2() de Outubro de 1833.- Aureliano de Srmza e Olim•ira 
Coutinho.-Sr. Juiz Manicipal da Villa B.eal lia Praia 
GranctJ. 

N. GHL-IMPElHO.- E~l 2G DE OUTUBRO DE l8:J3. 

Dccllra não ter lugar a divisão ths funcçõcs de Procurador da 
C::unara por dous cidadãos. 

Sen1lo presente á B.egencia o oficio da C lffi1 ra .Mu
nicipal desta cidade, na ela ta de 1~ do corrente, pedmdo 
seja approvada a resoluç:lo que tomou de dividir as 
fLmcr,ões do seu Procur·01dor, a Um, de serem descm pe
nhalfas por clous cidadãos, sct·vinclo um ue Thesoureiro, 
c outro ue Procurador, pela vantagem~ que deve re
sultar á boa arrecadação, c fiscalisação das remias do 
1\Iunicipio; l\Janrla a mesma Hegcnda, em Nome uo 
Imperador, plda Secretaria de Estado dos Negodos do 
lmpcrio p:1rticipar á dita C:11nara que não pó•Je ter· 
lugar a divisão que propõe, visto importar a creaç.âo 
de um emprego, a qual só compete ao Corpo Lcgls
lativo a cuja con'Sitleraçâ•) seri em tempo conveniente 
sl1bmettido aqucllc ohjecto. 

Pa!acio do Rio cb Janeiro, em 2G ele Outubro de 
18'33.- Antonio Pinto Chichorro da Gama. 
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N. 6~}0.- FAZENDA.- EM 26 DE OUTUBRO DE 1833. 

Recommenda pontualidade na remessa dos balanços das Thesou-
. rarias, e dispõe a respeito de sua organização. 

Candido José de Arnujo Vianna. Presidente do Tri
bunal do Thesom·o Puhlico Nacional, ueliberou em 
sessão do mesmo Tribunnl, em conscqucncia uas re
presentações da Contadoria Ger~d de revisão tle H e Hl 
do corrente, advertir o Inspector da Thesouraria dJ 
Província do Maranhão para que seja mais pontual na 
remessa dos B:llanços mensaes, ê Ihlancetcs otganizados 
conforme a Circular expeuida em 2 de Maio deste 
anno, estendendo-se tal disposição aos Balanços mensaes 
de todo· o anno financeiro passado, que não viessem or
ganizados na fórma daquella ordem~ a lim de poder a 
Contadoria Geral completar a escripturação da Receita 
c Despeza daquelle anno conforme a Lei de 4 de Outubro 
de 1831; bem como ·que os B::llançes devem trazer na 
Receita o illiquitlo do que se arrecadou de cada uma das 
Rendas, e na Despeza do 1\Iinisterio da Fazenda. 1 que 
se fez com a commissão egas tos de arrecadação das 
diversas Rendas, com uma relação em separado das cli· 
versas quotas que têm os differentes Collectores por 
c:ula uma dellas, que anecaclam. O que participa ao Pre
sidente da referida Província para sua intclligencia e 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 26 de Outubro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna . 

. N. 6iil.- FAZENDA.- EM 26 DE OUTUBRO DE 1833. 

Os Conferentes das l\Iesas de diversas rendas são substituídos pelos 
Escripturarios. 

O Administrador da Mesa de diversas Rendas Na
cionaes fique na intclligcncia, em declaracão ao art. H 
do Hegulamento de 26 dr .Março de::tr ~nno, que o.•; 
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1-.ostura (In Can~nrn 1\lunieipnl n que !iiie rcCere 
n I~ort:u·ia nehua. 

Toclo acgwlle, que recusar receber as mocrlas de cobre 
de 80, 4:0, 20, c tO réis., alé a quantia designada pAla 
Lei, será mnltaclo pela primeira vez na quantia dc30~~~ 
e sofTn~rá 8 dias de pl'isão ~ e nas reincidencias sof
frerá :10 dias de prisão, e GO~OOO ele multa. 86 poderá 
reeusar-so C')lllO faL;;a a moeda de cobre que fôr vi
sivelmente imperfeita em seu cunho, ou que tiver 
de menos a oitava parte do peso leg-:1l, isto é, a morda 
de 80 réis que pesa I' menos de 7 oi Lavas, a de 4,0 réis 
que prsar menos de 3 1/2 oitavas, a de 2.0 róis que 
pesar menos de 1 oi ta v a c 3/t , c a de 10 rNs que 
pesar menos de 63 g-rãos, como sr. acha ordenado no 
f'dital do Exm. Sr. Presidente doThesouro Publico de 
30 de Setembro proximo passado. 

P;1ço da C:1mara 1\Iunidpal do Rio dn Jan0iro, em 18 
dcOulubl'o de1831.-Francisco GnmPs rle CrJmpos.
José Fernawle.r; da Torre.·-· Fe!Uppe Nery de Carrnl/10.
João Pedro d'L Veiaa.- Eçtevào Ah'es rle Ma.qolháes.
.Manoel Lopes Pereira Bahia.- Manoel Teixeira ela Costa 
e Silra. 

N. 65'L- JUSTIÇA..- E~t 30 D~ OUTUGI\0 DE 1833. 

1\Ianda ercar uma secção flc companhia de cavallaria da Guarda 
Nacional na Freguczia de Jacutinga. 

Drclarando alguns Guanl:1s N;~cionacs da Freguczia 
de Jacutin~a, que desejavnm prestar ~eu;; serviços na 
arma de C:lVallaria: l\landa a Hegencia, em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro li, pela Secretaria de 
Estado dos Negocias da Justiça, que a C·trnara Muni
cipnl desta cidade proceda á creação de uma Secção 
de companhia da referida arma narJUCIJa Frcguezia. 

Palacio do Rio de .lanriro, em 30 de Outubro de 183:L 
-Aureliano de Souza e Olit'eira Coutin'w. 

• 
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N. 655.-MARINHA.-EM 30 DE OUTUBRO DE !833. 

Sobre as licenças concedidas aos Officiaes e mais indivíduos da 
Armada, e Artilharia da Marinha. 

A Regencia, em Nome do Imperador, tendo em vista a 
maior regularidade do serviço, Ha por bem determinar 
que as licenças concedidas aos Officiacs, e mais indi
víduos da Armada, e Corpo de Artilharia da Marinha, 
tenham principio do dia da apresentação dos respectivos 
Avisos ás autoridades, e estações competentes, uma vez 
que ella se verifique no prazo de oito dias, contados da 
sua data, ficando porém de nenhum effeito, quando 
exceda ao referido prazo, salvo havendo a tal respeito 
alguma declaração nos mesmos Avisos. O que participo 
a Vm. para sua inlelligencia e execução na parte que 
lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, em 30 de Outubro de 
1833.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João José 
Dias Camargo. 

N. 656.-JUSTIÇA.-EM 31 DE OUTUBRO DE 1833. 

Resolve a duvida sobre a providencia estabelecida no art. i7 do 
Codigo do Processo Criminal. 

Em resposta ao officio da Camara Municipal da Villa 
do Sabará, em data de 12 deste mez, em que pede escla
recimentos ácerca da duvida em que está, de que sendo 
aquella villa cabeça de comarca, aonde o Juiz de Direito 
tem a sua maior assistencia, deve ou não considerar-se 
isenta da disposição do art. li7 do Codigo do Processo, 
que determina os objectos que as Camaras têm de fazer 
apromptar para os Juizes de Direito nos lugares da 
reunião do Jury: Manda a Regencia, em Nome do Im
perador o Senhor D. Pedro 11_, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios da Justiça, declarar á dita Camara, que 
esta providencia da Lei entende-se só nos lugares cujos 
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termos os Juizes têm de percorrer e presidi r ao Jury 
e não naquelles, em que os Juizes têm a sua residencia 
effectiva. 

Pãlacio do Rio de Janeiro~ em 31 de Outubro de 1833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 6;'57 .-JUSTIÇA.-E~1 31 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre a fórma da nomeação dos Juizes Municipaes por falta de 
algum dos já nomeados. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento da 
Regencia o officio de1!2 do corrente~ em que V. Ex. pon
dera a duvida que tem occorrido sobre a fórma da no
meação dos Juizes Municipaes e de Orphãos quando 
aconteça faltar algum dos já nomeados em conseq uencia 
de propostas das Camaras respectivas; Manda a mesma 
Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
declarar a V. Ex. que no caso de recusa, ou morte, 
ou de falta por qualquer outra causa dos Juizes, que 
tiverem sido nomeados em virtude de propostas, deve-se 
ordenar á Camara respectiva que faça outra proposta 
para ser novamente escolhido um dos tres. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 31 de Outubro de 1833.-Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho.- Sr. Presidente da Província Ja Bahia. 

N. 658.-GUERRA.- EM 31 DE OUTUBRO DE 1833. 

Sobre o destino que devem ter os Officiaes, etc. de corpos ex~ 
tinctos da i. a linha. 

Illm. e Exm. Sr.- Sempre que um corpo é mandado 
dissolver, e se não dá destino aos Officiaes~ fica evidente 
que este:;; passam a avulsos, estando neste caso os do i. o 

de cavallaria de 1 "' lin!Ja dessa Província, o~ pót.lc 

• 
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V. Ex. empregar na instrucção dos Guardas Nacionaes 
ou no Corpo de Permanente . ._, recebendo pela guerra 
os seus respectivos solLlos, e pela Hcpartição da Justiça 
as gratificações de Instructorcs, ou o excesso de so·tdo 
nos Pcrman(mtcs; quanto porém aos Inferiores, e Ca
detes do corro dissolvido os róde v. Ex. passar para ;JS 
Divisões do Rio Doce, empregando-os como mais convier 
ao serviço, recebendo pela guerra unicamente os seus 
respectivos soldos, o que participo a V. Ex. em res
posta ao seu officio n. o 67. 

Deus Guanle a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
~m 31 de Outubro de 1833. -Antero José Ferreira de 
B ·ito.-Sr. Presidente da Proviucia tle .Minas Gera e~;. 

N. m>U.- JUSTIÇA.- E:11 '!DE NOVEl\InRO DE 1833. 

Declara como deve ser entendida a ordem relativa aos rstran
geiros entrados sem passaporte. 

Em resposta ao seu ollicio de 29 tlo mcz passado, 
cumpre communicar-lhc, que a ordem relativa aos es
trangeiros para serem postos em custouia. a fim ele o 
Governo os manJar sahir para fúra do Imporia, é 
sómcnte (c assim d1~ve ser cntentlitla) a rcspei to da
quelles, que tendo cntrauo no Imperio sr,m pas:;aporte, 
se mostrarem va(lios, desordeiros c turbulentos, prin
cipalmente os que se involv('rem em q11estues e negocias 
políticos do paiz, promovendo e dcsatlantlo rixas c ri
validades, que tanto cumpre extinguir a bem da pros
peridade do mesmo paiz, o qual não deve tolerar hos
prdcs que, tendo nrllc entrado contra as Leis, e sendo, 
não obstante, supportados pelo caracter hospitaleiro da 
nação, têm abusado, c continuam a abusar dessa tolc
rancia, desaflando taes rixas e rivalidades em prejuízo 
mesmo de tantos bons, honestos c industriosos estran
geiros, que entrados no Impcrio, ainda sem passaporte, 
a nação tem acolhido e afagado generosamente. 

E porque, attcntas as circumstancias políticas do Im
pcrio, cumpre pôr côbro á inlroducção de estrangeiros 
sem que venham munidos de passaporte em fórma, tem
se-lhe ordenado que ponha em inteira c rigorosa exe
fUÇiio o Derreto de 2 d(' Dezembro dí' 1820, fazendo d'ora 
t:>m diante, r1uc' :t~ visitas de Polida a bordo das em~ 

• 
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b1rc:Jç1es não consintam que desembarque, c con
servem em custouia, Qualquer estrangeiro que assim 
illcgalmcn te pretender entrar no lmperio; dA vendo 
Vm. i mmediatamentc dar parte ao Governo, na fórma 
do disposto no mesmo D.:creto, de qualquer occurrcncia 
semelhante. para se providenciar, como parecer con
veniente; bem como dará parte circnmstanciada dos 
que, tendo já entrauo sem passaporte, estiverem nos 
casos acima referidos, ficando entendido que a respci to 
dcsL•s nenhum será posto em custodia para ser man
dado sahir sem ordem expressa dGsta Secretaria de 
Estado; bem como que o lugar da custodia nunca será 
a cadêJ., ü sim o ArsPnal de Mal'inha, owle já existe 
ordem para scrern rccebiclos, c transportados para bordo 
os <Jlle por ordem superior para alli forem mandado~ 
por Vm., por estarem comprchcndiclos nos referidos 
casos. 

D,)YO finalmPntc prevenir á Vm. de que a Re
gcncia, em Nome do Imperador o Senhor D. PPdro II, 
limitan .lo taes providencias ao que tica ordenado~ c 
julgando ~erem clhs ba:'tantcs para conter alguns es
trangeiros no eirrulo de seus deveres para com o paiz, 
que os acolheu; l\lancla todavia que Vm. quando rcro
nheç:t que alguns, me~mo elos que entraram com pas
~aporte, estão nos casos acima mencionados, informe a 
tal re~p:o,i to circum"tandadamcn te, pois que o Governo 
Imperial está na firme rc:'olução de, quando seja neces
sa rio, praticar ár·prca dcllc., o mesmo que praticam. os 
Governos livres da Europa c ela America a respeito elos 
estrangeiros, cuja J'()Sidencia nos scu3 paizcs se Lorn:1 
perigosa, ou inconveniente. 

D,Jus Guarde a Vm.-Paço, em 4 de Novembro de 1833. 
-Aureliana de Sonza e Oliveira Cantinho.- Sr. Juiz de 
Direito Chefe de Policia da Côrte. 

N. üGO.-JUSTIÇA.-EJI 4 DE NOVEi1IllRO DE 1833. 

Declara nutlo o acto da apuração de Jurados feito com assistencia. 
de um llcligioso estrangeiro. 

Sendo pn~scnte á Rcgcncia o o1icio da Camara Mu
nicipal da Villa da Parahyba do Sul, dr, 16 do mcz pro
ximo passado, em '1'H', dando t_·unta da ar·:~u~ar:ãu,t!UC 

• 
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lhe dirig-iu o Promotor Publico da mesma Villa, contra 
as ille~alidades praticadas pelo Juiz de Paz do Curato 
de Mattozinhos, Salvador Lopes de Fig-ueiredo Quina, 
em ehamar para a;;sistir á apur·açào dos Jut·ad0s da
quelle districto a Frei José, Frade estrangeiro de nação 
hespanhola, h1.vcndo aliás ahi Sacerdotes bra~ileiros; 
pede por isso a referida Camara e~clarecimentos sobre 
o q•Je deverá praticar: l\landa a mesma Regencia, em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, pela Secre
taria de :Estado dos Negocias da Justiça, declarar-lhe 
que o acto, de que trata, praticado com a assistencia de 
um Frade estrangeiro é nullo c deve mandar proceder 
a nova apuração, cumprindo ao Promotor Publico, na 
fórma do C')digo do Processo, accusar co•npetentemente 
ao sobredito Juiz de Paz paea ser responsabilisado. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 4 de Novembro de 1833. 
-Aureliano de Souza e OUve ira Coutinho. 

N. 681.-JUSTIÇA.-EIU Õ DE NOVE)IBRú DE 1833. 

Ordena que seja dado o santo a todas as patrulhas, de quaesquer 
corpos, que legalmente rondarern. 

Illm. e Enn. Sr.--Passo ás mãos de V. Ex. a parte 
inclusa (que me devolverá) do Commandante Geral do 
Corpo Municipal Permanente, de 2 do presente mez, a 
fim de que, verificando ser cxacto o que r afere no ~ 2. o, 
informe o que se lhe offerecer a tal respeito, fazendo 
desde já constar a todos os Corpos da Guarda Nacional 
que o Santo deve ser dado a totlas as patrulhas que 
legalmente rondarem, pertençam ellas á dita guarda ou 
a qualquer outro corpo. 

Deus Guarde a V. EL- Paço, em õ de Novembro 
de 1833.- Aureliano de Sonza e Oliveira Coutinho.
Sr. Conde de S. Simão. 
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N. 662.- FAZENDA.- El1 5 DE NOVE~IDRO DE !833. 

Manda fazer etrectiva a cobrança dos direitos de portagem, no 
registro do bairro de Art!a, em S. Paulo, desfeita a falsidade da 
allegação, de haver cessado semelhante cobrança. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri • 
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tribunal~ em vista do officio do Pre· 
si dente da Província de S. Paulo, de 7 de Outubro 
sob n. o 23, em que representa os obstaculos que se 
offerecem á cobrança do direito de portagem estabele
cido pelo Con~elho do Governo em observancia do 
art. 13 do Decreto de 3 de N ovemhro do anno passado, 
mandado arrecadar no registro do Bairro de Arêa, 
nascidos da decidida resistencia, que fazem não só os 
conductores de generos da Província, como muito 
principalmente os de Minas, allegando falsamente 
haver-se nesta Côrte por ordem do Governo feito cessar 
tal cobranç1; que o respectivo Presidente deve dar as 
convenientes providencias para que etTectivamente se 
arrecade o sobredito direito, não só fazendo constar a 
falsidade daquella allegação, mas empregando os meios 
persuasivos, e fazendo guarnecer as barreiras com 
força sufficiente de guardas nacionaes, que deverão ser 
pagos á custa do respectivo rendimento, e rccommen· 
dando aos Juizes de Paz, prestem todo o auxilio que 
couber em sua alçada, e lhe seja requerido pelo cobrador, 
como nesta Côrte se tem praticado. O que participa ao 
sobredito Presidente para sua intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 5de Novembro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 663.- FAZENDA.- E.M õ DE NOVE1\1BRO DE :1833. 

Indefere a pretenção dos empregados da Presidencia de Sergipe á 
entrega dos emolumentos em deposito, por falta de expressa 
disposição de lei. 

Canclido José de A ranjo Vianna, Presidente do Tri • 
hunal elo Thcsouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
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do mesmo Tribunal, em resposta ao officio do Presidente 
da Pr·ovincia de Serr;ipe~ de 10 de Outubro proxi mo 
passado sob n. o 33~ que acompanhou o requerimento 
(]Os omciaes ela Secretaria do Governo daquella Pro
víncia, pedindo a restituição c distribuição das duas 
terças partes dos emolumentos da mesma SecrAtaria 
que se mandaram ronservar em tlrpo:üto pela Provisão 
do Thcsouro tle o de Fr~vereiro de 1825; que~ não havendo 
expressa elisposi(:ão legislativa a favor da prctenção dos 
supplicantes, não podem elles ser deferidos senão pela 
A.ssembléa Geral Legislativa. O que participa ao sobr·e
diLo Presidente para sua intelligencia. 

Thesonro Publico Nacional, em 5de Novembro de 1833. 
- Candido José de Araujo Vianna. 

~AAJ\:.f\:.f'\:I''d'' 

N. 664.- FAZE\! DA.- El\1 o DE NOVEl\IBRO DE 1833. 

Declara dependente de licença o córte de maflciras, apczar de 
cxtinctas as respectivas Conservatorias. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Trihnnal 
do Thesouro Publico Naciona 1, dei iberou em sessão <lo 
mesmo Tribunal~ em vist:l do officio elo Conselheiro 
Inspector da Thesoural'ia da Província do Rio de Janeiro 
de 21 de Outubro, acompanhado do que rccebêra do 
Collector das Rendas Nacionaes da Villa de S. João ela 
Barra relativo á arrecadação dos direito~ das madeiras, 
e bem assim dos esclarecimentos que obtivera da !\e
partição da Marinha ele serem tars direitos provenientes 
das licenças, que por aquella Repartição se concedia 
para córte ou venda de madeiras reservadas a construc
ção Naval; e conforme a resposta fiscal e voto do Tl'i
buna l que, posto se exting-uisse pela disposição do art. 11 
da Lei de 1.5 de Novembro de 1831~ as conservatorias 
dos córtes de madeiras, comtudo não 1lcaram elles 
francos de modo (]UC se não precise de licença para o 
córte das reservadas, mas que taes licenças não podem 
competir aos Collectorcs sal v o se aquella a ttribuição lhes 
fôr conferi~a pela Hepartição de Marinha~ cumprindo 
aos Juizes de Paz conforme o art. o. o ~ 12 da Lei de 15 
de Outubro de 1827, e as mais autoridades locacs fazer 
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executar as Leis, que prohibem o córte de algumas 
madeiras destinadas para o uso dos Arsenaes. O que 
participa ao sobredito Conselheiro Inspector para sua 
in telligencia. 

Thesom·o Publico Nacional, em 5 de Novembro de 
!833.- Candido José de Araujo Vianna·. 

N. 665.- MARINHA.- EM 5 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Manda abonar uma gratificação annual ao Piloto Pratico da Barra 
do Rio 'Grande do Norte, pelo trabalho da entrada e sabida 
das embarcações do Estado. 

lllm. e Exm. Sr.- Em vista do quê V. Ex. ponderára 
no seu ofiicio de 2 do mez findo sob n. o 4 á cerca do 
Piloto Pratico da Barra dessa Cidade ; Resolveu a Re
gencia, em Nome do Imperador, que ao mesmo se 
abone annualmente a titulo de gratificação a quantia 
de t20SOOO, pelo trabalho, que lhe resulta das entradas 
ahi, e sahidas das embarcações do Estado, cessando por
tanto as vantagens que por tal motivo percebia; devendo 
a dita gratificação ser tirada da quantia de 200~000, 
que no corrente anno financeiro se :tnandára consignar 
nessa Província para o artigo-diversas despezas occor
rentes provaveis-. O que participo a V. Ex. para sua 
intelligencia, e execução. _ 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Bio de Janeiro, 
em 5 de Novembro de 1833.- Joaquim José Rodrigues · 
Torres.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Norte. 

N. 666.-MARINHA.-EM6 DE NOVEMBRO DE !833. 

Manda executar o Decreto de 2~ de Outubro, que crêa escolas 
primarias a bordo de alguns navios de guerra. 

Transmitto a Vm., por copia, para sua intelligencia, 
e execução, na parte que lhe toca, o Decreto de 2~ do mez 
findo pelo qual a Regencia, em Nome do Imperador, 

llll:C!Sti~:s Jil!: JH33. 60 

ft l4f 
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N. 668.-lMPERIO.-EM 6 DE NOVEMBRO DE !833. 

Declara que o art. 23 da Lei do L o de Outubro de 1828 não pro
hibe que o Vereador seja sutstituülu por irmão, mas sómente 
que ambos sirvam juntamente. 

Subindo ao conhecimento da Regencia o requerimento 
de Manoel de Azevedo Mattos, em que su queixa da 
Camara .Municipal da Villa de Vassouras não o haver 
chamado para servir o cargo de Vereador no impedi
mento temporario ele seu irmão, o Sargento-Mór 
Francisco das Chagas Werneck, com a informação, em 
que a dita Camara allega ter fundado o seu [Jrocedi
mento no art. 23 da Lei do L o de Outubro de !828: 
Manda a mesma Regencia em Nome do Imperador pela 
Secretaria Je Estado dos Negocias do Imperio declarar 
a referida C1mara, que resfriugiiHJO-St~ a prohihição do 
citado artigo ao exercício conjunto do pai e filho, irmãus 
ou cnnhatl'os, e não se verificando esta circums t:mcia 
no caso em questão, devia chamar o snpplicante para o 
sobredito exercício, em quanto não pudesse entrar outra 
vez nelle o Vereador impedido. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Novembro clf! 

1833. -Antonio Pinto GhichuiTO da, Oam11. 

N. 669.-IMPERlO.-E"t ti DE :.uVEllllRO DE 1833. 

Approva provisoriamente a deliberação, que tornou a Camara 
1\lunicipal da Côrte de di v iúir por dous individuo.:> as obrigações 
que competem ao seu Procurador. 

A Regencia, em Nome do Imperador, tendo em con
sideração os motivos ponderados pela Camara Municipar 
desta Cidade em officio de 5 do corrente: Ha por bem 
annuir a que as obrigações, que a Lei do L o de Outubro 
de 1828 commette ao seu Procurador, sejam divididas 
por dous indivíduos na fórma que propõe a mesma Ca
mara, uma vez que com elles se não despenda mais do 
que a citada Lei confere ao. dito Procurador, emquanto 
a Assembléa Geral Legj~lativa, a quem quando.reu
nida serão pr·cst.mtes os offieioq da rei'L'rida Camnra 
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sobre aquelle objecto, não resolver a respeito. o que 
mais conveniente parecer. O que manda pelêl Secretaria 
de Estado dos Negocios do Imperio participar-lhe para 
sua in telligencia e execução. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Novembro de 1833. 
-Antonio Pinto Chicho-rro da Gama. 

N. 670.-FAZENDA.-El\l8DE NOVEMBRO DE :1833. 

Declara que na Casa da Moeda desta Côrtc se cunharam moedas de 
cobre de 80, ~O, e 20 réis com a éra de 1832. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente 
o ofiicio do Presidente da Província do Rio. Grande do 
Sul~ do !. 0 de Outubro passado sob n. 0 87, sobre o 
embaraço que se tem originado na circulação da moeda 
de cobre com a éra de 1832, por não constar na dita 
Província se a Casa da Moeda desta C~ r te ainda tra
balhou naquella época, nem que qualidade de moeda 
cunhou, deliberou em ses~ão do mesmo Tribunal de
clarar que até o fim de Junho do referido anno se cu
nharam moedas de 80, 40, e 20 réis com a éra de :1832. 
O que participa ao sobredito Presidente para sua intel-
ligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 8 de Novembro de 
!833.-Candido Joséde Araujo Vianna. 

N. 671.-JUSTIÇA.-EM 8 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Indica os emolumentos que pelas arrecadações devem perceber 
os Juizes e Officiaes de Orphãos. 

Sobre o objecto de que trata em seu officio de t! 
do .mez antecedente., que levei á presença da Regencia. 
em Nome do Imperador, resolveu a me3ma Regencia 
que os Juizes e Officiaes dos Orphãos não devem haver 
os emolumentos estabelecidos pelo Alvará de !8 de 
Outubro de 1760, das arrecadações de que foram encar-
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regados, mas sómcnte os que lhe competirem pelos actos 
que praticarem de seus officios na conformidade do 
respectivo Regimento, pois que a dispoc;ição do citado 
Alvará não é comprehensi va de taes arrecadaçõesJ e a 
I .. ei de 3 de Novembro de 1.830 nada estabeleceu a 
respeito de emolumentos e salarios, para poderem haver 
mais que os do Regimento. O que communico a Vrn. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
8 de Novembro de 18:13 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Juiz de Orphãos de Iguassú. 

N. 672.-JUSTIÇA.-El\1 8 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Os cidadãos eleitos para empregos que os isente do serviço da 
Guarda Nacional são deste exonerados, do dia em que entrarem 
no exercício dos respectivos lugares. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o oiJicio que Vm. me uirigiu na data de 2 do 
corrente mez, p€rgun tando se os ciuadãos eleitos para 
Juizes de Paz, ou quaesquer outros empregos que os 
isente do serviço das Guardas Nacionaes, são exceptuados 
do mesmo serviço desde o acto de suas nomeações ou 
só durante o effet~tivo exercicio delles; .Manda responder 
a Vm. que os indicados cidadãos só devem ser deso
nerados do serviço da Guarda Nacional do dia em que 
cn trarem no cxercieio dos referidos lugares. 

Deus Gnardc a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
8 d~ Nov?m hro de ts:J;J-Aurelinno tle Souza e Oliveif'a 
Coutinho.-Sr. Coronel Chefe da Lra:ião de Guardas 
Nacionaes do l\lunieipio de Santo Antonio de Sá. 

N. 673 .-JUSTIÇA. -E!U 8 DE NOVEMBRO DE 1833. 

A substituição dos Guardas no serviço da Guarda Nacional so 
póde ser feita por outros Guardas devidamente qualificados. 

lllm. e E'{m. Sr.-Constando achar-se introduzido 
o abuso de se admíttirem homens que na0 estão qua-

• 
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Jiflcados por Guardas Nacionaes, a fazerem guardas e 
rondas em lugar destes, e sendo um tal abuso não só 
perigoso, por ter mostrado a expeí'icncia que os indi
víduos que se sujeitam áquellc serviço só por paga sem 
terem siuo comprehenuidos no alistamento das referidas 
Guardas são pela maior parte vadios, e até alguns estran
geiros, e por conseguinte desti tu idos dos verdadeiros 
sentimentos de patriotismo que deve cara c terisar o 
Guarda Nacional~ só proprios para praticarem e pr·omo
verem desordens, como tem j;'t acontecido, quando taes 
guardas c rondas se estabeleceram pura as evitar; mas 
tambem contrario ao espiri to e letra da Lo i da crcaçüo 
da dita Guarda, que só permttte que a~.; :.;nbstituiçües 
possam ser feitas por cidadãos tamhem G11anlas Nacio
naes; a Regencia, em Nome do Irnw~rador o Senhor 
D. Pedro II? querendo que de uma vnz cesse s1~melhanle 
abuso, ordena que V. Ex. expeça par a es~e ti m ;1s ordens 
que forem convenientes~ c faça punir ~~quelit•s Guardas, 
que, para se subtrahirem ao serviço, derem por si 
homens que não sejam qualificados Guardas Nacionaes, 
rernettendo os que nestas circumslantiac;, paea o re
ferido fim, se apresentarem f<1rdados e armados, ao Juiz 
de Paz respectivo, com parte competrnte, para proceder 
contra elles na fórma do Codig-o Criminal, que pro
hib3 a qualquer usar de distinctivos e armas que lhe 
não competem. 

Deus Guarde a V. EL- Paço, em 8 de Novembro 
de 1833 .-Aureliano de Souza e Oliueim Continho. -Sr. 
Comi e de S. Simão. 

N. 6i4.-JUSTIÇA..-E~1 9 DE NOVEMBRO DE !8:33. 

Não são devidos emolumentos ás Juntas de Paz, nem os de caminho 
c estada aos Juizes, quando sahem do seu districto para for
marem as mesmas Juntas. 

Julgando-se os Juizes de Paz do Termo de :Maricá, que 
formam a respectiva Junta de Paz, com direito a per
ceberem emolumentos pelos actos praticados em Junta, 
do mesmo modo que percebem os Juizes de Paz pelos 
que praticam individualmente; hem como os emolu-, 
mentos de caminho c estada, que deverão ser pagas 
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pelas partes Ycnci das sobre que pedem esclarecimentos 
em seu otlicio datado da freguezia de Saquarema em 
8 do mez antecedente: Manda a Regencia, em Nome 
do Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça, responder-lhes que os Juizes de Paz per
cebem os emolumentos marcado:. nas Leis pelos actos, 
que praticarem, porque assim está expressamente de
t.er·minado no art. 49 do Codigo do Processo Criminal, 
e ::1s Juntas de Paz não percebem, porque nenhuma 
Lei lh'os tem concedido; c que os emolumentos de 
caminho e estada não são devidos aos Juizes de Paz, 
qnando sahem dos seus districtos para irem format· 
:cis Jnntas, porque o Regimento de iO de Outubro de 
17a4, os não dá aos Juizes pelas diligencias a que vão 
fóra da terra em razão do seu officio e não a reque
tímentos de partes. 

Pala cio do Rio de Janeiro, em 9 de Novembro de !833. 
-Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 675.-JUSTIÇA.-EM 9 DE NOVEMBRO 'DE !833. 

Explica a disposição do art. 29~·do Codigo do Processo Criminal. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presentes á Regencia, em 
Nome do IrnperaJor. com o officio, que V. Ex. me di
I:ígiu na data de 16 do mez antecedente, os papeis 
relativos á desintelligcncia c contlicto de jurisdicção 
que tem havido entre os Juizes de Paz e Muniei pal 
da Vil!a de Maceió, por ter este, na qualidade de Jniz 
de Direito interino da dita Villa, despronunciado e 
mandado dar baixa na culpa que aquellc havia for
mado aos Vereadores da respectiva C:un::1r'a 1\lunicipàl, 
cujo despacho não qniz .cumpr·ir, sobre que V. Ex. 
pede ser esclarecido; e conformando-se a, mesma Re
gencia com o voto do Conselheiro do Governo o Padre 
Cypl'iano Lopes de Arrochcl!a: 1\landa de·cta r ar a V. Ex. 
que o Juiz de Direito _não tem jnrisdicção e autoridade 
para conhecer e julgar das prouuncia~ decretadas pelo 
Juiz de Paz; não se estendendo a disposição do art. 29~ 
do Coclüro do Processo Cl'iminal a mais que aos casos 
<~speciaeg rcstrietos, de qnr tl'ala; e não poden::io o Juiz 
de Direito, por meio do recurso, a que o dito artig-o 
d:'t !ug·ar, cou!Jcn•r I'!IJ ('.:t<;tl de pronuncia do Jniz de 
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Paz, senão do que pertence a ser ou não o pronunciado 
obrigado á prisão, pois que o indiciado, a quem o Juiz 
de Paz formar culpa e pronunciar, nos termos dos 
arts. l3í e seguintes do Codigo Criminal, ou seja por 
crime de responsabilidade, ou seja por qualquer outro, 
publico, ou particular, esteja ou não preso em virtude 
da pronuncia, ou do recurso do sobreLli to art. 29~, só 
poderá ser despronunciado pelo J ury, na conformidade 
dos arts. 173, 174, 242, e seguintes do mesmo Codigo 
do Processo; tendo portanto procedido legalmente o 
J Ltiz de Paz da Villa de Maceió em não cumprir o 
despacho da despronuncia do respectivo Juiz de Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio d~ Janeiro, 
em 9 ele Novembro de 1833.- Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidente da Província das 
Alagôas. 

N. 676.-FAZENDA.-EM 9 DE NOVEMBRO DE 1.833. 

Sobre a accumula'.:ãü de congruas de tres freguezias a um mesmo 
parocho. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, emconsequencia do Aviso da Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça de 7 do corrente 
e conforme a resposta fiscal, que pela Thesouraria da 
Província do Pará se pague a Fr. Manoel da Encarnação 
o que direitamente se lhe estiver devendo de congruas 
a lrazaJas, sem a pretendida accumulação de congrua 
das tres freguezias de Gorupe, Vizeu, e Pena, que não 
era possível pa rochiasse ao mesmo tempo. O que parti
cipa ao Presidente da sobredita Provincia para sua 
intelligencia e execuç5:o. 

Thesonro Publico Nacional, em 9 de Novembro 
de 1833.-Candido Jose de Ara·ujo Vianna . 

• 
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N. 677.-FAZENDA.-E~ H. DE NOVEUBRO DE !833. 

Manda observar o edital de 30 de Setembro, quanto a moeda de 
cobre que gira na côrte, e marca o peso e o valor da cunhada 
privativamente para a Provincia de Alinas. 

Candido José de Araujo Vianna, Pt·csidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi pre
sente o officio do Presidente da Província de Minas 
Geraes de 2~ de Outubro sob n. o 70, que acompanhou 
a representação do Inspector da respectiva Thesouraria, 
pedindo esclarecimentos ácerca da moeda de cobre; 
deliberou em sessão do mesmo Tribunal declarar, que 
a respeito da moeda de cobre que gira na córte, e que 
f6r dada em pagamento á Fazenda Publica, deve ob
servar--se o edital de 30 de Setembro passado: quanto 
porém ás moedas de 75 réis e 37 f/2 cunhadas privativa
mente para a dita. Província, a L a especie em peso 
de 4 .oitavas, e a 2.a de 2 oitavas, serão recebidas 
nesta razão, a saber, as L as quando não pezem menos 
de 3 lf'- oitavas, e as 2.as f 3/i. oitavas; advirtindo porém 
que quando taes moedas sejam apresentadas ao trôco 
por cedulas, deverão ser recebidas na razão do valor 
nominal por libra, isto é, 2~400,. e os portadores a le
varão separada de outra qualquer nioeda, prevenindo 
outro sim de que das moedas de 75 réis sómen te se 
cunharam-20: 182#500 e das de 37 l/2 -7:503~200. O 
que participa ao referido Presidente para sua intelli
gencia. 
· 'fhesouro Publico Nacional, em fi de Novembro de 
!833.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 678.-JUSTIÇA.-EM H. DE NOVEMBRO DE !833. 

Declara que<3. gravidade e decencia no trajo é o unico distinctivo 
que compete aos Juizes de Orphãos. 

Em respoRta ao officio de Vm. datado de 29 do mez 
p:1ssado, tenho a declarar-lhe. qne não tendo :t f,, i de~íg
nado destinctivo algum aos Juizes de Orphãos, a gra

DEcrsõEs DE 1833. üJ 



vülatlc e uccencia no trajo é o unico que por ora 
lhe compete na qualidade de Juiz de Orpllãos dessa 
vi lia. 

Deus Guarde á Vm. -Pala cio do Rio de J:meiro, 
em 11 ele Novembro ele 1833.-kureliano de Souzae 
Olivâra Cozttinho. -Sr. Juiz de Orphãos da Villa de 
S. João Baptista da Barra. 

N. G79.-JUSTIÇA.-El\1 H DE NOVE;)lBRO DE 1833. 

Re:>ulvc duvidas sobre o provimento interino dos Juizes l\Iunici· 
paes e de Orpl1ãos. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Secre
taria de Estado dos Negocias da Justiça, declarar á 
camara municipal da Villa de Cantagallo, em resposta 
ao seu oflicio de 22 do mez proximo preterito, em que 
pede esclarecimento~ sobre o provimento interino dos 
Juizes Municipal c de Orphãos por motivo de impedi
mento repentino e temporario, suspeição ou outro 
qualquer, e representa tambem ácerca da necessidade 
fJUC tem aquella comarca, que se próva o lugar de Juiz 
de Direi to della; que a referida cama r a compete na 
eonformidadc do Codigo do Processo nomear interina
mente Juiz Municipal nos impedimentos repentinos do 
proprietario nos quaes se deve entender comprehen
dido o de suspeição, e por identidade de razão, o mesmo 
deve p!'aticar-se a respeito do Juiz de Orphãos, e que 
depois de nomeados devem servir todas as vezes que 
occorram taes impedimentos; e quanto á nomeação de 
Juiz de Direito que já se acha despachado o Bacharel 
João Lopes da Silva Couto, e brevemente ahi se apre
sentará. 

Palacio do Rio de Janeiro, em H de Novembro ele 
1833.-Aureliano de Souza e Olivetra Coutinho . 

• 
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N. 680.- JUSTIÇA.- E~I !2 DE NOVE1IBRO DE 1833. 

Não approva a Hosolução do Consolho do Governo do Ceará 
tJUC dt)clarou pot!Crt)Jll sr~rvir eonjunctamcnte pai c filho, 
um como Juiz c outro como Escrivão. 

lllm. e Exm. St'.- Posto que se não ache Lei, que 
expressamente prolliba servir conjunctamentc o pai, 
e lilho, sendo um Juiz, e outro Escrivão, sempre com
tudo se estenderam a comprehr.ndcr este caso as cUs
posições da Ord. L. L 0 tit. 48 ~ 2U c tit. 7U § 
4J : nem razão alguma se póde dar para impedir 
a scrven tia conjuneta d.e pai e filho em quacsq uer 
officios tle Justiça, que se não deva considerar GOm 

maior força e cfftcacia a respeito da serventia dos 
offlcios de Juiz e E.;;crivão: á vista do exposto, a He
gencia, em Nome elo Imperador, não se Dignou Ap
provar a Besolução elo Conselho do Governo dessa 
Província, constante do officio de V. Ex.. tle 13 de 
Setembro passado sob n. o H), rnaxime pouendo V. Ex. 
em Conselho escolhct· da lista triplico, remettida pela 
Camara, um Juiz l\Innicipal que não fosse o pai desse 
Escrivão do mesmo lugar. 

Drus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro~ 
em lt Novembro ele t8:J:L- Aureliano de Souzti e Oli
veira C:mtinho.- Sr. Presidente da Província do Ccad. 

N. ü8l.- JUSTIÇA.- EM l2 DE NOVEl\IBRO DE 1833. 

Ao Promotor Publico compete accusar os empregados omissos 
c ucgligentes. 

Communico a Vm. para sua intelligencj.a, e em res
po:-;ta ao seu offic.io de 6 do corrente nwz, !JlW na 
data de hoje se ordena fl Camara Municipal dessa Villa 
que informe sobre os facto.s referidos no dito oflicio 
contra os Juizes de Paz no mesmo ffit•ncionadós, ou
Yindo-os por cseripto c fncwlo-lllt~s constar CJUe se
rão responsabi I i:>ados, se eon tinuarcm a proceda do 
mesmo morlo que até JfJLÜ por suas omissões e faltas 
ele cnmprimento do;; seus deveres; que ao Promutor 
J'ulJiico dt>sse Munidpio compete, na fôrma do Codigo 
Jo Prut::L\.SS0 1 acrusar aos Empre;jados Publicos IJltatHlo 

• 
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N. 58:3.-FAZENDA.-E~I 12 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Fixa a scnhoriagcm das moedas de ouro c de prata. 

O Provedor da Casa da Moecla fique na in telligencia 
de que a senhoriagem da moeda de ouro e de prata 
deve ser deduzida respeetivamente de~tes metacs depois 
de amoedados, guardando a equivalcncia a que até aqui 
se cobrava, a saber, ue um marco llA ouro de 22 quilates 
a moctlado , e cu mpu ta do na f<'H·ma da Lei de 8 de 
Outubro de 1833 em 1606000, pagará a parte 106000; e 
de um mar·co de prata de 11 diutwiros amoedado, e com
putado na fórma do Hegulamento de 18 de Outubro 
de :18J3 em 10,)2!10, p1gará a parte 163til,U; tieando 
desta maneira resolvida a sua representação a tal res
peito. 

Rio, f'm 12 de Novembro ele 1833.- Candido José de 
Araujo Vianna. 

N. 681.-IMPEPtiO.-Eu 12 DE NOVEl\lllRO DE 1833. 

l\Ianda distribuir integralmente pelos Officiaes das Secretarias 
das Presiclcncias os emolumentos dos ofiicios providos pelos 
Governos das Provincias. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente á Regcncia o 
officio de V. Ex:.. na data de 2!1 de Setembro do corrente 
anno acompanhando o rcquer·imento do o:neial-l\bior 
e OiTiciaes da Secretaria da Presidencia Lles;;1 Província, 
no qual reclamam a totalidade dos emolumentos dos 
officios, que sendo d'antes concedidos pelo Governo de 
Sua .Magestacle Imperial, passaram a ser provido:-:; pelos 
Goreruo-; das Províncias, em virtnde da Ld de :1 'l: de 
Junho de i8:ll, ai legando em sPu favor o q Ut:l se acha 
disposto no D.•crdo de 25 de 011tubro do mesmo anno, 
e pedindo por isso, que não tcnln mais lugar a dcdueç;Io, 
(JUC se lhes fazia dJ parte elos referidos emolumeu tos 
par,\ a FazPntla Publica: A mc;;m:t H1'g"Pncia, tomando 
(~Ill f·onsid(•raf)O a pretenção dos suppliranles; Ha por 
b,~lll 1 em ~J!lll' du Imperador) Lldermin:J.r 1 tJUe 1 á vi~ta 
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do art. 4.0 do mencionado Decreto~ sejam arrecadados os 
sobreditos emolumentos em benefieio dos re~pectívos 
O!llciaes, sem se deduzir delles parte alguma p:ua outra 
applicação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 12 de Novembro ele 1833.-A~ttonio Pinto Chichorro 
da Gama.-Sr. Manoel Antonio Galvão. 

N. 68~.-l.M:PEHIO.- E~I 1.2 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Responde ao Director do Curso Juridico de Olinda sobre objectos 
diversos que lhe são relativos. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foram 
presentes os quesitos que acompanharam o oillcio do 
Di1·ector interino desse Curso J uridico, Manoel Ignacio 
de Carvalho, com data de :1.0 de Setembro elo corrente 
anuo: Manda em solução participar a Vm. : 

L o Que a Secretaria, além dos dias e horas marr.adas 
no Cap. 20, art. 9. o dos Estatutos, em que necessaria
mente ha ele estar aberta, deve ter um exercício diario 
para o expediente, que lhe incumbem os arts. :1.. 0

, 2. 0
, 

3. 0 e ~. 0 do mesmo capitulo, em todo o tempo que não 
fôr o das ferias particulares, e feriados de que trata o 
art. 2. o do Cap. 13, ou o das ferias geraes, os quaes 
dev-erão para elle começar, segundo deliberar a Congre
gação, alguns dias depois, e acabar alguns dias antes do 
prazo marcado no art. Lo do dito capitulo; 

2. o QLie o Director interino excedeu os limites de 
suas attribuições, ordenando a dispensa, posto que 
temporaria, do exame de poetica para a matricula do 
L o anno; mas que a falta de cumprimento da condição, 
com que fôra concedida, não deve obstar aos estudantes, 
que a obtiveram, a que façam os actos no tempo e 
fórma dos estatutos, mostrando-se para isso habilitados; 
fican(lo poeém sujeitos a realizar esse exame antes da 
matricula do 2. o anno, sem o que não poderá esta ter 
lugar; 

3. o Que nos casos em que a Presidencia da Peovíncia 
houver de communicar-se com a Directoria do Curso 
Jurídico em materias a este relativas, o deverá fazer 
1'Wr portaria ou por oíllcio, segundo a pratica estabelc-
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cicla ácerca da correspondencia com as autoridades prin
cipaes da mesma Província; 

4. o Que póde a congregação deixar de fnzer publicas 
as suas sessões, facultnndo porém do livro das actas as 
certidões que se pedirem; 

5. o Finalmente que na falta de Lentes, cumpre sejam 
chamados os substitutos para todos os exercícios, se
gundo já fôr:a declarado no Aviso de 3 de Setembro do 
corrente anno, a que se refere este quesito. 

Pelo que pertence ás requisições, que tambem acom
panharam o supra mencionado officio: de ordem da 
mesma Regencia participo a Vm., que na da ta deste se 
expede Portaria ao Vice-Presidente da Província para 
informar sobre o arranjo da Bibliotheca no antigo Pa
lacete, e fazer proceder ao concerto das pequenas pri
vadas, que existem no Mosteiro de S. Bento; assim 
como que nesta occ:asião se remettem os 24 exemplares 
dos esta.tutos, solicitados pelo referido Director in
terino. . 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de .Janeiro, 
em 13 de Novembro de 1833.- Antonio Pinto Chichorro 
da Gama.- Sr. João José ele Moura Magalhães. 

N. 686.-FAZENDA.-El\l 13 DE NOVE~IBRO DE 1833. 

1\Ianda cessar as apprehensões a beneficio dos Conferentes das 
.Mesas de Rendas. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal, que cessem d'ora em diante as appre
hensões ordenadas no art. 18 § t.o do Regulamento de 
26 de Março do corrente anno, a beneficio dos Confe
rentes das Mesas de diversas Rendas. O que participa 
ao Presidente da Província para sua intelligencia e 
execução. 

The30uro Publico Nacional, em 13 de Novembro 
de 1833.-Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 687.- FAZENDA.- Ku 13 DE NOVE~IBRO DE 1833. 

Não se cobra meia siza das quantias por que se libertam 
os esc r a vos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thrsouro Publico Nacional, a quem foi presente 
o officio do Presidente ela Província de Santa Catharina 
de 23 de Outubro sob n. o 77, acompanhando o do Ins
per,tor da respectiva Thcsouraria :'1cerca ela m~ia siza, 
que em algumas Collectorias se cobra das quantias por 
que se libertam os escravos; e sobre o dever-se, ou não 
cobrar a taxa do sello pelas alforrias dadas em testa
mento; deliberou em sessão do mesmo Tribuna!, con
forme a respos~a fiscal e voto do Tribunal, que em taes 
casos se não cobre a referida meia siza, por se não dar 
nellcs a compra e venda de escravos, de que trata o~ 2. o 

do Alvará de 3 de Junho de t80H, devendo cessar o ex
cesso de zelo, a que o direito chama concessão, e pune 
como delicto: e quanto á exigencia da taxa estabelecida 
pelo Alvar{t dé i 7 de Junho de 1809, pelos legados da 
liberdade, tambem deverá ces5ar por abusiva. Cum
prindo advertir ao referido Presidente, que sobre esta 
ma teria deveria ter sido ouvido o respectivo Procurador 
Fiscal, na fórma do art. 77 da Lei de 4 de Outubro de 
1831. O que participa ao sobredito Presidente para sua 
intelligencia e execução. 

Thesouro Publico Naciona 1, em ,J 3 de Novembro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 688.-JUSTIÇA.-El\I 13 DE NOYEMDRO DE !833. 

Não fica vago o posto do Official da Guarda Nacional que serve 
interinamente de Juiz de Paz. 

Em solução á duvida por Vm. proposta em seu officio 
de 4 do corrente mez, úccrca do Capitão da Guarda Na
cional desse districto Joaquim João Pinheiro, tenho a 
responder-lhe que servindo este Capitão interinamente 
de Juiz de Paz, por impedimento do actual Ju:z, este 
anuo que decorre, não deixa vago o posto_, o qual deve 
servir depois de acnlnr o sru cxcrelcio interino; mas 
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Jugo que lo me a vara no 2. o anno para que fôra eleito, 
vaga o posto, para o qual se deve proceder a nova 
eleição. 

Deus Guarde a V m.- Pala cio do Rio de Janeiro, em 
!3 de Novembro de Hn3.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz do 2. o districto da Manga
ra tibL 

N. mn.- JUSTIÇA.- Eu 1:3 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Manda remetter á Relação do dish·icto uma sentença crime appel
lada ex officio para a Relação Ecclesiastica ao tempo em que 
pela publicação do Codigo do Processo Criminal deixou esta 
de ser competente para o julgamento. 

Exm. e Revm. Sr·.- Sendo presente á Regencia, em 
Nome do Imperador o S::mhor D. Pedro 11, a represen
tação que os Governadores desse Bispado, em virtude do 
art. õ3 do Codigo do Processo, dirigiram ao Tribunal Su
premo de Justiça, na data de 2 de Setembro ultimo, 
sobre a sentenca crime do Padre Francisco Pio Pereira 
Campos, appellácla ex officio para a Helação Ecclesiastica 
dessa cidade ao tempo em quf~, pela publicação do Codigo 
do Processo Ct'iminal, deixou ella ele ser competente 
para o julgamento da mesma appellação, e de se achar 
solto o réo indevidamente, antes que a sentença da su
perior instancfa confirmasse a que tivera de absolvição: 
Resolveu a mesma Regencia que a appellação ora deve 
ser dirigida á He1ação do Districto, pois que nem ha de • 
ficar sem andamento e ui ti ma decisão, o livramento do 
réo, nem ha de trr-se por nulla e de nenhum effeito a 
sentença, que no Juizo Ecclcsiastico de primeira ins
tancia fôr p1·oferid:l_, emryuanto par a isso tinha j o ris
dicção, para sujei ta r-se o processo ao novo conhedmento 
P, decisão do~ .JnrêHlos. O que communico a V. Ex. para 
a- sua execuç:io. 
· Deus Gn~rde a V. Ex.- Pahcio do Ui o de Janeiro, 
em I:l de Novmnbro dn 1833.- Anreliano de Sonza e Oli
veira Coutin'w.-Sr. Bispo de PernamJJuco. 



N. üüO. -JUSTIÇA. - Ei\1 f:J DE NO\'El\lBfiO DE 1833. 

OJ;cleria·- qúe a commist'âiJ ~w:arrrgada dr rcvl'r a Lcgisla~ão 
apresente um pl'OjPdo de LPi geral do Monte-Pio tlos Pmpre
gados publicos. 

Convindo clrg-aniz;~r-~(~ uma Lei gPral df• ~fonte-Pio 
de todos os f•mprt'.Q'ados p11blico..:, p;na que snas mu
Jileres e filhos não fiquem reduzidos á miserin pelo fnl
lecimento destes, como de ordinario aronLece ~ nnn 
po~sam ser pesados á F;1zenda Publica, que se acha já 
hastan te onerada com a Folha de muitas pensõrs conc~e
didas ás viuv:1s de tcws empregados: .l\Jancla a Hegenc~ia, 
~m Nome do Impc·rador o Senhor D. Pedro 11, pela Se
cretaria de E~tado dos Ncgocios da Justiça, que a com
missão encarregada da revisão da Legislação actual, 
tomando em consideração este objecto, apresente com os 
mais trabalhos, de ~_Jue foi encarregada, um projecto dn 
lei, que satisfaça o referido fim, para que, sendo exami
naJo pelo Governo, possa ser reduzido a proposta para 
ser levada ao Cotpo Legislativo. 

P:-~lacio do Rio th• .bnt'iro, f~ffi 13 de Novembro de 
18~t~.- Aun:limw de Suu.za P Oliveinl Coutinho. 

~. t;HI. -FAZ E~ DA .-EM 14. IH. NOVEMBRO n.-.: 18a:t 

Solm-' arrecadac,:ão das chapinhas dt~ eobrP, sem caracteres de 
moeda. 

Candido José de Araujo Ví;mna. Presidente do TriLu· 
nal do Thesouro Publico Nacional. a fim de prevenir 
o abuso que se póde introduzir no troco da moeda de 
cobre, sendo levadas á Tllesouraria da Provincia res
l;)ectiva de mistura com a dit:.t moeda, chapinhas infor
mes deste metal, sem os precisos caracteres de moeda, 
deliberou em sessão do dito Tribunal que o Inspector 
ue cada uma das Thesourarias da Província do lmperio, 
ordene ao Thesoureiro encarregado do ttoco da moeda 
de cobre, faca arr(tcadar todo o metal <~presentado nesta 
t-ónna dando-se um conlH•cimentu t'SIWl'ial á parte~ em 
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que 'C declare o peso do cobre desta esprcie para lhe ser 
resti tu ido depois da operação do troco da moeda por 
ct>dulas. O q:te p:u·ticipa au Presidente da Província 
d.e .... para sua intelligellcia e devida execução. 

Tlle~ouro PuhliroNacional,t·m H de Novembro de 1833. 
-Candido Jost~ dt• -"imuju Vi11mw. 

N. ()!)2 .-FAZENDA.- E.\l llJ: DE NOVE:\JBRO DE 1833. 

Sobre a remessa das partes diarias do Registro do Porto ás 
Estar;ucs eompctcntcs. 

Havendo o Governador tla Fortaleza de Villegaignon 
participado não podet· continuar a remetter ás Estações 
r,ompetentes a parte diaria do Hegistro do Porto, por 
f(1lta de 'Pessoa que se incumha dessa escriptur·ação; e 
sendo ella indespensavel á administração de diversas 
Rendas para a conta dos direitos de ancoragem; cumpre 
que V m. ordene ao Secretario da Repartição da Saúde, 
que existe estacionado na Fortaleza do Registro, 
que de accôrdo com o Governador da mesma, remetta 
:'tquella Administração a indicada parte diaria da mesma 
fórma que remette a das embarcações, que ficam em 
quarentena. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, rm 14, de Novembro de 
1833.- Candido Jo.~é de Araujo V/anna.- Sr. Provedor 
da Saude Publica. 

N. 693.-FAZENDA.- E:u :l~ DE NOVEllllRO DE l833o 

Instrucções para a execução do ~ ~.o do Alvará de 2~ de Ja.; 
neiro de !804., dos§~ L 0

, 2. 0
, 3. 0

, ~. 0, õ. 0
, 6, 0 , 7. 0 , 8. 0 , 9, 0 

do Alvará de !7 de Junho de !809, e do ~ ~o do art. õ. 0 da 
Lei· de 8 de Outubro de !833, na arrecadação do imposto do 
sello. 

LIVROS DE ESCRlPTURAÇÃO CO~Il\IERCIAL E JUDICIAL. 

Art. l. o São sujei tof.i ;i taxa do scllo rstabelecida n:1 
Tabella junta ;1 :-~obredita Lei de 8 de Outuhro de i833. 
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por cada uma das folhas, c conforme a qual id~Hlc tlo 
papel, de que forem formados, os livros do commercio 
denominados -Dia rio, c Mestre- e todos os mais usados 
na cscripturação commcrcial, que por sua natureza 
contém transacções, obrigações, c ti tu los aprcsen ta v eis 
em Juizo, ou que devam ser rubricado:', segundo ale
gislação do commercio, pelas competentes autoridadPs. 

Art. 2. o Da mesma sorte os livros das Camaras :Mu
nicipaes; os das notas tlos Tabelliães, c Escrivães do 
Juizo de Paz; os das Irmandades, Confrarias c Onlens 
Terceiras; os dos assentos de baptismos, casamentos, c 
obHos de todas as Paroeltias são sujeitos á referida taxa. 

Art. 3. o Exceptuam-sc por agora aquelles, que ao 
tempo ela publicação da Lei já estavam principhHlos, o 
sellaLlos na conformilhule do Alvarú de i 7 do Junho 
de 1809, para poderem ser validamente concluídos com 
o sello, que tiverem pago. 

RECIBOS, CONTRA C TOS E ARRE:'\DA~IE~TOS • 

Art. 4. o Pelos recibos, contractos, e arrenda
mentos, ou por escriptos particult1res .. ou escriptnras 
publicas se pagará a taxa decbrada na Tabclla tantas 
vezes, quantas forem as meias folhas, em que esL i verem 
cscriptos: c quando forem de valor m:~ior de cem mil 
réis, regular-se-ha o pagamento da taxa pela que c:;;tá 
estabelecida para as letras da torra, acçõcs c bilhetes de 
credito por cada meia folha. 

PAP!<:IS FOREN:SES • 

.Art. ~-o Pagar-se-ha a taxa de quarenta réis por 
cada meia folha, em que forem escriptas as escripluras 
publicas, e seus traslados, as publicas-fórmas, cer
tidões, procurações, feitas judicialmente, ou por pes
soas de qualquer ordem, c condição, provimentos de 
officios, passaportes, autos de posse, tombos, imJuiriçõcs, 
e justificações de gencrc, justificações de serviços, c 
attestaçõcs. 

Art. 6. o Pagar-sc-ha a taxa de v in Lc réis por cana 
mei:l folha, em que forem escriptasas cartas precatarias, 
e de inquirição, as cartas roga to rias par (I os juizos eccle
siasticos, as cartas testemunhaveis; as sentenças, ou 
formaes de partiihas, e as cartas de arrematação. 

Art. 7. o A mesma taxa se pagará de cada meia folha, 
em que estiverem escript.as as sentença~, e maudad(:)s dç 

• 



pn~cdto cxtrahidos do processo; c das meias folhas, 
que tiverem o~ processos, qne fundarem, sem que delles 
~e c:x.traia sentença on mandado de preceito, ou em que 
l10uver composiçiio das partes. 

Art. 8." Por cada me1:1 l'tlllta dn pnpcl c~cripta em 
autos (}C qualquer n:ll!it·t·z;J, q11n sejam, l'úra dos espe
eilicadus nos artigos anteeetleutes, se pag;n·ú a taxa de 
dez réis. 

TESTA:\IENTOS E DOCUl\lF.\TOS. 

Art. n. o A taxa de qnarent:l réis se pag:lr:'l de c:Hla 
meia f'olha, em que forem escriptos os testamentos, c 
~em assim todos, e quaesrrncr clot'umcntos, com que se 
Hlstrnirem requerimentos dirigidos ús Secretarias de 
Estado, ou Tribnnaes, Oll reitos aos Presidentes d~s Pro
v incias, e a qnaes(jUCf lVlagi:-~trados, corporações e au
tor idades publicas, seculares, c ccelesiaslicas. 

BILHETES DE LOTEniA E DE DESPACHO. 

Art. lO. Por c:1da bilhete de loteri:1 se pélgnrá a taxa 
de quarcn ta róis; c pelos bilhetes de despacho usados nas 
di versas Repartições de Just Í(-a_, c Fazenda, no expecl i ente 
das All'andpg·as, c que se costumam escrever em menos 
de meia folha tle papel, se paga rú a taxa de dez réis. 

CARTAS DE l\IINISTROS SÉCULARES E ECCLESIASTICOS. 

Art. H. Pelo p:-~pel, ou pergaminho, em qun se hou
verem de escrever as earl.as dos .Ministros do Tribunal 
Supremo cle Justiça se pagar;'t a taxa de iO;~OOO; a de 
l16000 pelo papel, ou perg-aminho, em que se escre
verem as cartas dos Desembarg:Hlores elas Relações; e a 
de 2:5&00 por aquclle, em que se escreverem a~ cartas 
elos Desembargadores da Relação Ecclesiastica, dos pro
visares, c Vigarios Geraes dos Bispados. 

PATENTES DE l\IILITARES DE l\IAR E TERRA. 

Art. 12. Pelas patentes de Tenentes Generaes, Con
selheiros de Guerra, Gcncraes encarregados do Com
mando de Excrei to, de Almirantes, e Governadores, se 
pagarú a taxa de 205000: pelas dos 1\Iarechacs de Campo 
;lfé Curoneis iw·Iusivamente, c dos postos de igu_al gTJ-
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DEClSÓE:-, 

duêtçãu na l\larinha; e pelas dos Govcrn:1dorc~ subal
ternos de oulros, se p:tu-ará a taxa de 1.0.)000: pelas dos 
Ten.~ntes Coroneis ató Ctpit5cs inclusivanwntc, e dos 
postos correspondentes na l\Iarinha, a de 4,)000: prlas 
de Tenentes, c Alf,•rcs, J do:-) postos correspoudeutes na 
.Marinha, a de l;)üOO. 

censos JULHDIC03, ESC,lLAS i\IEDIC.\.~, E I'ísTnt::cç:\tl 
l'LBLICA. 

Ar!. 13. Pelas cartas dos Dircctores dos Cur~os Ju
rídicos, ou das escolas ele medicina., se pagará a taxa de 
iO;)OOO : a de 4,)000 pelas dos L·~n tes dos di tos Cursos, 
(lU escolas, c a mesma p0las cartas elos Sc·crctai'ios ~ a 
de 26400 pelas cartas elo gráo de Dou to r ; c a ele l 1)ü0() 
pelasdo.; lltclnrcis. 

Art. 11. Uma ig-ual taxa dt' 1bü00 se p:1gad. pelas 
C·u·l:ls de todos os Professores de Inslruccão Publica no 
lmperio. • 

OFFICIOS DE JUSTIÇA E FAZENDA. 

Art. Ui. Pdos títulos das serventias vitalícias, ou 
temporaria de toLlos os ofliciacs de Justiça ou Fazenda, 
seja qual fôra sua graduação. ou autoridade, e destino 
em as repartições Publica:-.. Civis, ou Ecclesiasticas, se 
pagará a taxa proporciona I elo rendimento ann uo , 
conforme a lotação, ou ordenado, que tiverem, pela 
maneira especificada na tabella. 

ALVAR,\S, OU CARTAS DE l\1EHCI~5, E PRI\'ILEGIOS. 

Art. 16. Pelo papel, ou pergaminho, em que se es-. 
crevercm as mercês ou titnlos com Grandeza, se pagará. 
a taxa ele 245000 ; a do 166000 por aquelle, em que se 
escreverem as mercês de ti tu los sem Grandeza, c as. 
cartas de Conselho; a de 126000 pelos Alvarás de Moço· 
Fidalgo, Fidalgo Escudeiro, Ftdalgo C1valleiro; ou 
Fidalgo da Casa eom Moradia de Escudeiro, ou Caval
leiro ; a de 35200 pelos Alvarás de Fôro de Escudeiro, 
ou C<.~valleiro Fidalgo, e pelos Brasões d' Armas; e a 
mesma laxa pelos alvarás de Filhamento, que se pagam 
pelos Alvarás de Fôro segundo as classificações acima 
expressas. 

Art. 17. Por todos os Alvarás, Cartas e mercês, que 
forem assí:;-nado" pelo Imperador, e que constituírem 
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Titulo~ de t:raça~ ou Privílt•pín a f:tvor dr fJil;~lqu<'r 
pessoa, ou corporação, não sendo das especirs ex pressas 
nos artig-os ant .. 1~rdentes, :"n pagará a taxa de lJ.6000, 
r a de J ~ôOO qna ndo forem assignadas por outra qualquer 
autoridade. 

P,Tli.LAS PO'\lTIF'Ir:fA", E AS no;; ~EUS DFTEGADOS. 

Art. t8. Pc·la nnlla~ que rorrrdc~r C:1rella, Oll Ora
tOl'IO a alumna f'essoa partieltlar. ou Corporação, se 
pagará a taxa de 2.0:~000; e pela Bulla, que conceder 
dispensa de interstício~ para Ordeus~ ou pelo Breve de 
Serularisação, ou mudança, se pagarú a de !2~000. 

Art. 19. Pelas Dispensas matrimoniaes se p.agnrá a 
taxa de 2~.1,00, salvo quélllflo forem impetradas pot· 
pessoas poures~ que não tPllham de rcntla ::mnual mais de 
1001~000 ; porque nnstu caso serão sujeitas sómentn 
á taxa de !tO rt'Ís por cnda meia folha. 

Art. 20. Por todas as mn is Bulias, e dispens:-~s dA 
í]Ualqurl' uatun·za que ~ejam fóra das especiflcadas, se 
pagará a taxa de 1~GOU. 

J.ETRA~ DE CA!\IBIO. 

1\l't. 21. Pelas lrtras de cambio se pagará a t:-~xa re· 
guiada pelo seu valor 11a c:onformidade da Tabella~ e 
wmca st•rú maior que ·lh200 ainda que as letras chegul'm, 
ou excedam á quantia e valor de U:OOO~OOO. 

LETR,\S DA TEflllA, lt.CÇÕE::., JHLHETES DE CREDlTO, APOLICES 
DE SEGL'RO~ E .MAIS DOCUMENTOS CO;\IMERCIAES. 

Art. 22. Pelas Letras da terra, Acções do banco, e 
de quaesquef· companhias, bilhetes de credito, e apo
fices de seguro, se paga r á a taxa graduada em razão do 
~eu ·valo·r na conformidade da Tahella ; e por todos os 
outros documentos não especificados, de que se faz uso 
.em commercio, se pagará a de 4,0 réis por cada meia 
folha escripta. 

QUITAÇÕES DE BERAJ';ÇAS E LEG:\ DOS. 

Art. 23. Pelas quitações, rrne derem os herdeiros .. 
{)IJ legatarios por elfeito de tPsl:nnento, que não forem 
a~rendt>ntes; ou descrndcntf·~ do testador, sr pagará a 



taxa rorrespondent~.~ à tlPeíma do valor Ja herança, ou 
legado, que etfectivamenic se arrecadar. 

Art. 2<1. Pelas quitações, que derem os hcrd0iros, 
ab inteslato, que não forem :~sccmdentes, ou descendentes 
do fallecido, mas parentes até o segundo gráo inclusive, 
eont;Jdo na fórm;1 do Di rei to Canonico, pagar~se-ha a 
taxa igual á decima da herança, que realmente arre
cadarem. 

Art. 25. Pelas quitaçües, que em igual caso derem 
os parentes do fallecido intest;:Jilo fóra do segundo gráo, 
se pagará a taxa igual á quinta parte da herança arre
cadaua pot' clles. 

Hio 1le Janfjiro, em 1.1 1le Novembro de 1833.
Cundido José de Araujo Vianna. 

N. G9í.- FAZENDA.- EM 14 DE NOYEMBHO DE !833. 

Manda arrecadar as cl1apinlms de cobre :Sem caracteres de mo8da, 
providenciando sobre a sua rcstltui~ãu. 

ümdido José de A1·aujo Vianna, Presidente do Tri
hunal do Thesouro Publieo Nacional, attendendo ao 
abuso praticado por· alguns indivíduos de levarem á 
casa da Moeda para alli serem recolhidas, de mistura 
com a moeda de cobre, chapinhas de::;te mrtal sem ca
racterep, de moeda ; resolveu que o lnP.p8ctor da The
souraria da Província do lHo de Janeiro, ordene ao 
Thesoureiro encarregado do troco da moeda de cobre 
qne faça arrecadar todo o metal apresentado desta fórma, 
dando-se um conhccimcnlo especial á parte, em que se 
declare o peso do cobre desta cspccie para lhe serres
tituído depois da opnração do troco do cohre por redu las. 
O que participa ao dilo Inspcctor para sua intelligcncia 
c devida cxccnç-Jo. 

Theson r o Pn bl i co Narional, em 14 de Novembro de 
i833.- Can:lido Jose de Araujo Vianna • 

.._'\f\Iú'JVVV' 
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N. G9~.-FAZENDA.-E:u 1'1 nt NOVEMBRO DE t833. 

Remette a tabella. dos vencimentos dos empregados das Mesao; 
de diversas rr'ndas, e manda cessar a~ apprehensôes para os 
Conferentrs. 

C:mdido los[~ de Araujo Vianna, Presidente 1lo Tri
hunal do Thesouro Pnhlico Nacional~ dei iherou em sessiio 
do mesmo Trihnn~l qne a firn de sr, harmonizar a or
ganização da Mt>;;;a dl~ Dirfrsas Hendas ~acionaes dessa 
Prorincia com a do nio de Janeiro~ na confot·mioatle tlo 
}{;'gnlamcnlo dt• 2G de Março t.kste anno, se a(lople nelle 
o que se acha fixado na lalwlla junta assignada pelo 
Conwlhriro Inspector Geral do Thesouro~ pelo que res
pei la aos rmpregos e vencimentos, cujo ar h i tr·amen to 
fi'i to na fórma da Lei de H) de Dezembro de 1830 não 
drrt• ex(·edrr os limitrs que ora se fixam, emquanto a 
Asscmllll~a Geral Legislativa não resolve deOnitiv:-~
mente sobre este negocio; e ontrosim que cessem as 
apprehensões concedidas pelos Regulamentos aos Con
ferentes, os quaes em compensação perceberão a gra
tificação man~ada. c sendo substituidos em seus impe
dimeatos pelos E~cripturarios da Repartição; e bem 
assim que o numero dos Guard~ts seja fh::-~do pelolnspector 
d3 Thesouraria, com a tlcnç5o a que d'cntrecHesse devem 
tira!' os que tt~m de srr empregados como Agentes fóra 
da Administraf~ç<io, ou C,mfercntrs nos Trapiches, e em 
diversos outros pontm, quando isto srja necessario, aos 
quacs st~ arbitr:uit na fôrma da sobredita Lei de H:i de 
Dt,zembro de l830 a gr·atificação (jue se julgar razoavel 
durante e~te st'rviço. O rpw participa ao Pr·esidenle da 
Provincb do Maranhão para sna intelligPncia e exe
cução, 

Thcsouro Publico Nacional, r!!l 1~ de Novembro de 
183:} .- Cttnclúlo José fle Araujo ltttnna. 



Estc~ara pat•a n ot~ganiza\~ito tla8 Mesa8 tle Dh~et•!!õõa~ l•f:>tHhu~ u tfU•., ~e refere o 
ordetn achna. 

- ----

EMPREGOS. RIO DE .!A:'{EIRO. I lL\HB F: PEH:''\.UJBUCO. I"-'"·"HÃO, '· P>:IJRO, PORTO 
.~LEGRB, E P.\RA'. 

' 
Adm_inistrador ............. i 2:~00$000 i 1:600~000 t 1:200~000 
E~cr1vão ................... f 2:000$000 1 I : 200!J:OOO f i:OOO(tOOO 
AJudante do Escrivão ..... i !:000$000 
Tl_ICsoureiro ................ 1 !:400~000 t I :OOO,IWOO I 800~000 
,Fiel ...•..•..•....•.......• i 800$000 
Escripturario ...•...•.•..• u 800~000 6 600~ i) t>Oú~OOO. 
De~tes servindo de Calcu-· 

l1stas .•...•....•.•...•.•• 3 Gratitlcação ... 400~000 2 Gratít1caç:1o .• 300~ 2 (;ratificação .• 200~000 

Conferentes· ...•.•....•...• 2 $Ordenado... 800~000 2 ) Ordenado .... 600$000 2 j Ordenado •.• 5008000 
l Gratificação. 400$000 1 tiratiflcação. 3006000 l Gratificação. 200fi000 

Guardas •..•..••.••..•.•... J.2 400J)OOO WO(jOOO 400~000 
Deste~ servindo de Agente •• Gratificação .•••.•••••••• 
~ort~u·o ••.•••••....•....• J. l Guarda ••••.•..•.•.••. 1 J Guarda ••...•••.•.••.. I I Guarcla. 
~ont1nuos .••••..•••..••..• i i Dito .................. l 1 Dito .................. l 1 Dito. 

-

Tllesouro Publico Nacional, em H de Novembro de !833.-Candido José de Araujo Viamw. 
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no GOVtnNo. 1199 

N I UUü.- FAZENDA.- EM~~ DP.: NOVEliBI\0 EE 1833. 

Manda appliear, na tomada das cont ts atra~adas dos dízimos, os 
empregados de reparti•;ôes extinctas. 

Ciinditlo José tlc Araujo Vianna, Pre"idente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em 
sessão do mesmo Tdbunal~ em vi~la do oflicio do 
Presitl('lllc da Província da Bahia do I. o de Outubro 
sob n. o 51~ relativo ú organização da .Mesa de Diversas 
Rendas~ qne, havendo ne~ta data ordenado quanto •~ 
conveniente a respeito desta organização; cumpre que 
o sobredito Presidente determine~ que pela respectiva 
Thesouraria da Pt'ovincia, se tlecm as necessarias pro
videncias para a liquidação das contas de dízimos atra
zados, de que trata o ollicio tlo lnspector, applicando 
para esta liquidação os empregados de Repartit;õ.es cx
tiuct:ts, que tenham os requisitos Hecessarios para tal 
íucumbcncia. O que participa ao sobrcdi Lo Prc;;idenle 
vara sua iHlelligcucia c cxe~;w;ào. 

Tltesouro Publico Nacional, em 11 de Novembro 
de H;:J:J.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. GU7.-M.\lHNHA.-E~i 1 í DE SOVE~lBRO DE 1833. 

Suhre os supprimentus tk •tttantias dcstiuatlas aos Arscna.~s de 
marinlta, e indemuiz<H~<lo de dcsp~zas f{UC nüo são de conta 
propria. 

:\Icrecemlo a cunshlL•raçãu dJ Hegeucia, em Nome do 
Impet·auor, o que Vm. ponum·ava em seu ollicio de 21. 
do mez findo sob n. o 16; Determinou ella que pela 
Repartição da Fazenda se expeçam as convenientes 
ordens á Thesouraria dessa Província para que se ve
rifique a entreg·a das sobras~ ele que trata o mesmo 
officio; Mandando outrosim pelo que toca aos suppri
mentos feitos por essa lnlendencia~ e de que Vm. igual
mente faz menção, que cu lhe responda que, designando 
a Lei tio on;amcn to para esse Arscna I sómcn te a quantia 
pt·ccisa para a~ respectivas tlcspezas, nenhuma oiJri
gação lla de fazcl-as a qualquer estação, que seja, c 
quando acontr(a c\i;:it· o b~m llo serviço puLlico q:ce 
taes snpprimeulos Eej:1m unknadus pela rompeteute 



Au,tol'iU.ade uãu se pót.le deixar de suheutentler que seu 
importe dere ser restituído ao ArsenaJ, a fim de não 
cahh·~sc no absurdo de estauclecer que os fundos desti
nados pelo. Corpo Legi~lativo para um ramo do mesmo 
serviço publico, podem ser distrahidos para outro: de
clarando mais a Ym. pelo que diz resr e i toá intcllig-cncia 
dada pelo Conlatlor da sobredita Thesouraria ao art. 3~ 
de Lei de 2~ de Outubro do anno proximo passado, que 
sú o Prcsiden te da Província, depois de exacta c rigo
rosa inspect:;ão~ é competente para decidir se são ou não 
inuteis para o set·viço do Arsf•nal os objectos no mesmo 
artigo indicados, e do drstino. que se lhes deve dar 
um~ vez que não appareça quem em hasta publica os 
queira comprar. 

Deus Guc1rde a Ym .-Palacio rio Hio tle Ja11eiro, 
f'Ul I.í de Ncn~rmbro ut~ 1:-::::J.- Joaquim José Jlodrif!ues 
l'orrts.-~r. Jntendenlc do Ar:-:cual da )bt iuha da Rdtia. 

N. ü98.- DIPERIO.- FM lJ DE :\üVEl\lBHO DE 18:33. 

Nào é permittit:o aos escalcres dos uavios de guerra atracarem a 
' bordo dos navios entrados, antes da visita da sautlc. 

I IIm. c Exm. Sr.- Consíantlo por officio do Provedor 
da SaucJe, que o ef:caler do rep:isto da Fratwla Campista 
atracara a bordo da sumaca-Pensamento Pe:iz- entrada 
de Buenos-Ayres no dia H do corrente, antes de se 
<lChar de:-emiJaraçatla por aqurlla Hepart içào, contra o 
t}Ue prescreH~ o regulamPnlo: rogo a V. Ex. haja de tlal' 
as ueccs:'aria:-; providencia~, para tJUl' se não repila se
uwlhaiiiC fado. 

Deus Guarde a Y. E\.- P<'~'"· em It; dt• XuYetll hro 
1.k\ Is:J:L- Antonio Pinto Chiêflórro dlt Ganw. --Sr. 
J.uaquim José 1\odrigue:-: Torre:-:. 

~/;.J.'v-·\.:.,' 'J·.-,-.;.'·v··v·· 
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N. mm.-FAZENDA.- E~~ t::> nE l\0\'E\IBHo nE t833, 

Sohrc medição e lleuwrca~ãv de terrenos de Htarinlw~. 

Cantlido .José de Araujo Vianna, Presitlculc d~ Tri
Luual do Thesouro Publico Nacioual, tendo em nsta o 
ollicio do Prcsitleule da Provincia elo 1\io Grande tio 
Norte de 27 t!PSctemiJro sob n. 0 22, deliberou em sessão 
do mesmo Trilwnal, conforme a resposta tiscal c voto 
do Trihnnal, que a medição e demar·cação dos terrenos 
(lo marinhas, na rcstricta intelligenc.ia do art. '1." das 
Instrucções do ~~ de Novembr·o de 1832, se deve faze!' 
prompta e cfficazmcnte em totlas ~u]uellas porções, que 
ou forem recLtmadas pdas Camaras l\lunicipac., para 
lograuouro., publicos, ou forem rcqueritias por parti
culares~ procedendo-se na conformidade do art.. };) das 
:-~oiJI·edilas lllslruc~õos: feita a conveniente c opportuna 
applica(:ão do disposto nos anteriores arth.;os; e e\i
gimlo-sc do~ interessados o pagamento das dcspezas 
respeetivas, de (jllC se fará um razoncl arhitranwnlo, 
tlc maneira tJIIC tique a Fazenda Nadonal indemniz;•tla 
das que fizer. Que o Procurador Fi;:;cal da Tltesouraria, 
senllo posshcl, dcYcrá assistir a todas as diligencias de 
taes medições c dcmarca.f~ões, eomo se acha d ispos! o 
nas Instrucçücs, c que tanto a ellc. como ao Otlicial da 
Thesour·<u·ia, que ha Lle sct·vir de E~erivJo, se ;-~rbitre 
uma gratifieaç;io corre~pondcntc ao trabalho c despcza 
que tiver de fazer, (lllando lhe seja preciso saltir da 
cidnuc. sub.;;tilníndo-se a falta de um c outro no f'\

pedien'tc da Tllcsouraría pela m:tncira ordenada na Lei. 
íJue para logradouros puiJiieos, ai11da que as Camaras 
mais redamem, se devem medir c demarcar súmcute 
as JlOI'I)ÕCS de terrenos ue marinhas., que forrm precisos 
para embarque~, descmbarqnc~~ c mercados pnhlicos 
de mantimentos, pescados, cte.: e qne taes rcelamaçõt·s 
das Camaras sú sejam atten 1id;:s a respeito de tciTI'IlOs 
que cstt'jam inteiramente deYu\utos, conservado aos 
posseiros o direito, que lhes gara11te o art. ;:.;1 ~ 11 da 
Lt•i de J;j de NoYembro de t8;H. O que participa au 
:.;u!Jredilo PrcsidcJtle par.t S!la iutelligencia e C\ecu,Jí(), 

Tlwsouro P11ldi('u Nadonal, ('111 l:J de ~OYcmiJro de 
1;-):J:;.- Caudidu José de Jraujo Viwwa. 



OEt:li'ÕES 

N. 700.- FAZENDA.- E)t iü m; NO\E:\IBRO uE 1833. 

SJhre a fórma regular fJUC conYém dar-se ao or~amento das 
dr'speza~ de cada um dos l\linisterios para o proximo futuro 
:mno Hnanc('iro, 

lllm. e Exm. St·.- Com indo dar ao on'amculo das 
dcspezas publicas para o pro~imo fuLur·o :inno fincm
ceiro uma fónna regular c systcma tica, rogo a V. Ex. 
queira expedir as convenientes ordens, para que pela 
sua repartição se faça o orçamento respectivo, dassiH
cando-o por secções, capi tu los c artigos tle despez1s, os 
quaes serão acompanhados das precisas tabellas demons
trativas, servindo de modelo para esse fim o orçamento 
da Hcpartição da Fazenda apt'esentado na proxima pas
sada sessão, c JHorm·ando fazer distinguir quanto ~ct· 
possa as despezas do material c pei'soal. Outrosim rogo 
a V. Ex. que fat;a empregar a maior activitlade na exe
(:uç;\o tleste lraht~IIJO, a fim de que elle seja remclti:lo 
ú Secretaria do Tribunal do Thesouro por todo o mel 
do proximo Janeiro, para que com a necessaria anliri
pação sejam coordenados os que pertencem aos tlifft~
rcntes 1\linisterios, e impressos a tempo. (Pelo que 
rc.;;peita it p:1rte do orçamento das de.spczas provinria':'s 
a cargo da sua Repartição~ V. Ex. fará proceder a este 
trabalho tlrpuradamcnte, e com a nrccssaria clareza e 
ordem.) 

Deus Gu1rdc a V. Ex.- Paç•), em lü de Xovcmlno 
de 18~3:L- Canrlido Jo~é de Araujo Vianmt.- Sr. ~liuistru 
c SecTt'lario tlc Eslatlo dos Ncgodos de ... 

N. iOl.-F.\ZENDA.- E~t lG DE ~OVEl\lBRO DE H;;J:j, 

;\lalltLt seguir o padrão f!P medidas do Hio de Janeiro no drspaeho 
do sal e outros oiJjectos. 

Canditlo José de At·aujo Vianna~ Prnsidentc do Tri
hunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do rne~mo Tribunal, a fim de edlal' o abuso~ que em 
idg"lltlla" Províncias se pratica~ nos dcspaellos (_In ~ai c 
outros ob,it•(·los, fazendo-se a COHta pelas medula~ pc
ruliare:-; ela Provi11cia em prPjuizo das rendas puLltc:1s~ 
'JUC em taus dcspac:.hus se deYe rakular a impurlam·w 
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do~ d1reitos com attenção ás mrdidas do Rio de Janeiro, 
B isto ~mquanto se não estabelece padrão geral para 
Lodo o Imperio. O que parlicipa ao Presidrntr da Pr·n
vincia d ..••• para sua intelligcncia e exrcuçãl). 

Thesonro Publico Nacional, em 16 de Novembro de 
183:1.-Canrlido .lo~é tlP Araujo Vianna. 

":' ••• ~.,., ',' '~ .í.':__ ":'\ 

N. j(}2. - JUSTl,,,:A. - EM Hi DE :\OVEMRRO DE 18J3. 

:\lan<ta rreolher an TIH'SOUI'O o 1linlwiro existente no cofre d:l 
r.nnsrJ·\·atorin dos Indin-:. :~ll· ulterior flrlilwrnç-ão 1la AssemlMa 
(;(• J':ll. 

Existindo no cofre tla Gonsttrvatoria dos lndios a 
f}uanlia de seis conlos seiscentos mil oitocentos cin
coenta e sete réis~ perlrncentes ás aldêas de 1\langara
tiba, S. Lourenço, S . .los{~ d'EI-Rci, e ~· Pedro de 
r.abo Frio, srgundo os h:! lanços, que Vm. me remei teu 
rom o seu officio de 12 do corrente; c resolvendo a 
Hegcncia, em Nomr do Imperador, lJIW csso dinhcir'ü 
rnlre no Thesouro Nacional alé que a Assembléa Grral 
Legisla ti v a delibere a respeí to delle, como lhe pa reeer 
mais conreniente; assim o communico a Vm. para sna 
exerucão, p1·cvenimlo-o que o re:;pect.ivo Thesoureiro 
1levcr;í recefwr do mesmo The . .;ouro conlte~imento em 
fórma da dita quantia para sua desearga. Qu:mlo aos 
livros e m:ti~ papeis pertencentes ás mesmas aldü:1s, 
cumpre que Vm. os remelta aos respectivos Juizes de 
Ül'phãus. 

Deus Gna1·de a Vm. -Paço, em iG de Novembro 
de 183:1. - Aureliano de Souza e Olü'eira Coutinho. -
Sr. Juiz de JJirrilo Ja 2.a Vara Civel da Ctlr·te. 



continua >
• 

N. 70.'1. - l\lARINHA.- Eu H} DE l\OVEMBRo DE. ·1R3:1 . 

.Manda suspender 01 Commandantes e Otliciaes dos paquetes, 
que pspalharem noticias aterradoras nos portos onde tocarem. 

Illm. c Exm. Sr. -Constando que alguns Comman
dantcs de p~quctcs, esquecidos de seus deYeres, se 
apl'azmn muitas vezes de e~p:.llhar noticias aterradoras 
no:; portos, onde tocam ; e :;endo nrces~ar·io ohstar ús 
,·onsequenrias~ que daqui podem pr·ovir·; Maneia a Re
gcnl'ia~ em Some do Imperador, autorizar a Y. Ex. par:1 

suspendt•r i mmedia tamL'n te qualquer Commandan te , 
ou 0Il1cial dos rel'eridos paquetes, que Li rcr tão re
JWehcnsivel procedimento; renwltcnúo-o com a com
twtenLc pal'Licipac;ão para esta Col'lc, c provendo ú sua 
suhstítnicão alé ultcrim· tleliberaeão desta Secretaria 
de E~tado. O (fllC participo a V. E·x. para sua intelli
gencia, e execução. 

Dt•us Guanlc a V. Ex.-Pal3rio uo Rio un Janeiro~ 
rm IG de Novt:>mhro de 1.8:33.-Joaquim, Josl: Rodrigues 
Torres .-Sr·. Presidente da PrO\ inria de ... 

--
N. 70í.-.MARE·aJA.-E.\l i8 DE NOYEMBRO DR 1833. 

Sobre a remessa do;; or~amentos das despezag, nas Provincias, 
acompanhados das I't.'spccti\'.'lS tabellas demonstrativas. 

lllm. e Exm. Sr·. - Exjgindo-se pc·la Reparl i(âo da 
Fazenda~ em A ri:-;o de 16 do corrente, não só que nos 
ül'1:amentos das despezas puhlicas se dt~ uma fôrma 
regnlar, c systcmatica, classiOrando-os por srcções, 
capítulos, r ar·ligos de despezas. m qnaes serão acom
panhados das precisas lahellas rlrmonstt·a ti v as., ll istin
guindo-;;;r, quanto ser possa, as tlespczas do material 
e prssoal mas tamhcm que nestt~ trabalho se empregue 
a maior actiridadr, a nm dP ffllC chegue srmprr a tempo 
tle poder transmit ti r-se ú S:•cretal'ia 1ln Tribunal do 
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Thesouro por todo o mez de Janeiro de cada um anno ~ 
assim o parl icipo a V. Ex. para sua in lelligencia, .c 
~xecução na parte, que respeita ás despezas do MI
nisterio da Marinha, a meu cargo, nessa Província. 

Deu~; Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro 
em 18 dr Novembro dr, 183:3. - Jort,q1tim José Rodri
gues Torre8.-Sr. Pn•sidentr da Província d •..• 

X. 7();), -MAHl~HA.- EM tH DE ;-.;ovEMBRO DE 183:L 

neelara que o regi:;lro pelas c~ntbarca~õcs dP guerra ás qut-' 
t'JJtJ·am neste purlo, n:tu tPIIha lugar antes da Yisita da saude. 

Hemetto a Vm., por copia, o incluso Aviso da Re
partição do Imperio~ datado de HS do corrente, para 
qw~ haja de dar as provülencias nelle exigidas, a fim 
de que o Registro, que deve ser feito pela competente 
embarcação de guerra ás que· entram neste porto, 
não tenha lugar antes da visita da saude. 

Deus Guarde a Vm. -Paço, em 1.8 de Novembro 
de 1833.- Joaquim José Rodrigues Torres.-SI'. Fran
cisco Bibiano de Castro. 

-···-
N 706. - JUSTIÇA. - EM 18 DE :\OYE~IRRO DE 183:1. 

Os Juizes l\Iunicipaes estão comprehendidos no art. 6. 0 do Reg. 
das Guardas Nacionaes, e que a elles co::~pete a attribuição 
do art. 21 nos lugares em que não houver Juiz de Direito. 

Sendo presente :í Regcncia o officio de H do corrPnte, 
em que Vm. pede lhe seja drclarado se os Juizes 
l\lunicipacs estão comprehenfl idos na letra tlo art. 6. n 

do Regulamento das Guardas Nacionacs, c qual das auto
ridades, constituidas pelo Codigo do Processo Criminal, 

DECISÕES DE f833 6' 

• 
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deve cumpri1· o que determina o art. 21 uo dito Re
gulamento ; ~bnLla a mesma H.egencia, em Nome uo 
lmpt•r:ttlm·, respon1ler a Vm., quanto á primeira qut~st:io~ 
qw~ os Juiz1~.~ J\JunieipaP.-; eslão comprelti'Wiidu.~ llo 
citado art. (Lo, para requisitarem a força Jtt•cc:-~:>aria 
em auxilio das uiligencias que a Lei lhes incumbe~
e quanto á :;egunua, que nos lugares, crn que não houver 
Juiz de Direilo, compete aos Juizes Municipaes a attri· 
buição ue que trata o referiuo arl. ~l. 

Deus Guarue a Vm. - Palacio llo Hio de Jan,~iro, (•lll 

18 U(~ Norembru ue 18:33 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Si·. Juiz ~l11nkip:d da Prai:t (.IJ•;tJIII.'. 

N. 707. -JUSTIÇA.- El\1 19 DE ~OVElUBRO J)E t833. 

Determina que sejam coitados os Parochos providos nas lgt·rjas do 
Bispado d•• Pt•ntamlmtu, t'lil Yil'lntlt> lle f:oncut·sos feitos pdu 
t:ahido. 

Exm. e Rvm. Sr. - Levei á presença da H.egencia, 
em No me do lmpet·atlor, o ofTicio, que V. Ex. me 
dirigiu na data de l'J, do mez antecedente, no qual, 
communicando ir pôr a concn1·so as Igrejas vagas desse 
Bispauo, pede tlecísão a respeito llaquellas, que foram 
proviuas em virtuuc do~ l'Oncursos feitos pelo C:.thido~ 
não obstante deverem ser por V. Ex., na qualidaue 
de Bispo eleito e Vigario capitular do mesmo Bispado, 
e solicita a u Lorização para collocar a C amua Eccle
siastica jun t.o da sua residencia : E tomando a mesma 
Regencia em consideração, o objecto da primeira parte 
do dito officio, sobre o qual foi ouvido o Conselneir·o 
Procurador da Corôa, Souerania e Fazenda Nacional em 
requerimento do Padre Antonio da Cunha Vasconcellos, 
com cujo parecer se conformou ; Ha por bem que V. 
Ex. expeça as ordens que forem necess<n·ias para que 
sejam collallos os Parochos providos uas referidas 
Igrejas, porque supposto pareça que os actos de pôr a 
concurso os beneficios em questão não foram, no rigor· 
de direito, legalmente praticados pelo Cabido, touaviJ, 
attentas as circumstancias havidas, é justo c mesmo 
~~ou veniente ao serviço da Igreja e da Nação que os 

• 
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Parochos providos entrem na pos~e e frui~,;<1o das sobre
ditas Igrejas: c quanto á ultima parte do dtado oflicio, 
que é da jurisdieção de V. Ex. ter a Camara El'elc
siastira, aowle lhe parecer mais conreniente. 

Deus Guarde a V o Ex o -Palacio do llio dé Janeiro. 
em lU de Novembro de 183:3.-Aureliano de Sou:a e Ol( 
reira Cantinho. -Sr. Bispo de PcrnamiJU!'Oo 

~o 70Ho-FAZ~:NUAo- E)l lU DE NOVEl\IBHO D!~ 18J:J. 

Manda executar os arts. i a CJ do Dcerelo de 25 de Outubro tlc 
1832 sobre a administração diamantina do Tijuco, suspensos 
os outros artigos até ulterior deliberação da Asscmbléa Geral. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foram 
presentes o ofiieio de :l2 de Outubro ultimo, em que a 
Junla ela Admiuistração Diamantina do Tijuco ex põe os 
embara~os, em que se al'11a pot· falta de meios para oc
coJTf'l' a suas despczas; e tio Presidente da Provineia de 
Minas Gcracs de 31 do dito mcz acompanhado do parecer 
da co1nmissão encarregada pela Camara Municipal da 
Villa Diamantina de dar informaeõcs sobre o melhor 
meio de se eX!'cular o Decreto ele 2:) de Outuhro de 
18:32; dcl ibcrou em ~e~...:;} o do di to Tribunal: 1. o Que 
se proceda a prompta execução du art. 1. 0 até Uo 0 inclu
~ive do eilado Drerelo pela maiot· parte approvado pcl<t 
dita commiss;\o, de rujo part~cer se manifesta que são 
cxequivcís~ sem '{Ue do seu inteiro cumprimento re
sultem inconY~'niente:<; á causa publica na alterat;ão da 
tranquillidade da Província, ou no prejuiso da Fazenda 
~acionai: não se apresentando razões sufticientes para 
não serem cxequivei:; as disposições do 2. o e 3. o artigo, 
pois que i: de razão c justiça que os empregados da Ad
ministração Dbmantina não sejam, por occasião da ex
tinrção delta, a ttenrl idos c favorecidos mais do que os 
de outras Hcpartiçõcs anteriormente ex tine tas, ineluidas 
as quatro casas de Fundição da mesma ProYincia, em 
que grande numero de dlladãos se acha v a empregado : 
2. o Que atlcntas as d iHkuldadcs, qne obstam em parlc .. 
c os inconvenientes .(JUC de outra parte ;1 ~.·ommissão 
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informa que resultariam da execuçã-o dos outros artigos 
do citado Decreto, se suspenda por ora no cumprimento 
de suas disposições, até que o Poder Legislativo dclihere 
a respeito, e decrete as medidas mais acertadas: 3. o Que 
os li v r os e papeis de que trata o art. 7. o do Decrc to de 
25 de Outubro de 1832, depois ele devidamcn te inven
tariados, sejam guardados na respectiva Camara Muni
eipal, d"ondc passarão a nova Administração, quando se 
organizar: c ~.o finalmente: Que pela Thcsourat'ia da 
Província de Min:.ts Geracs se forneçam as sommas ne
eessarias para se etrectuar a remessa de diamantes orde
nada em otficio do Thcsouro de 2í de Setembro deste 
anno, e até preencherem o compu lo, que se deve á 
Administração <~ctnal. O que particip<~ ao Presidente da 
dita Província para sua intelligcneia e devida exeew;,ão. 

Thesouro Publiro Nacional, em lU de Novembro de 
18:13.-Candido Jo:)é de A1'aujo Vianna. 

~. 7011.-FAZENDA.- E~I 19 DE NOVEJIBI~o DE 1833. 

Declara que os empregados despachados para qualtfuer Provineia 
só têm direito ao respectivo ordenado dos empregos, do dia, 
em que delies tomam posse. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente llo Tri
lmnal do Thesouro Publico NacionaJ, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal em vista do oilicio do Presidente da 
Provincia das Alagôas de 22 de Outubro sob n. o 2~, que 
os empregados publicos despachados para qualquer Pro
víncia só têm direito ao respectivo ordenado dos em
pregos do dia, em que dellcs tomam pos~e; veneendo 
antes disso as ajudas de custo~ que·Ihcs competirem, á 
exeepção daquelles, a respeito de quem a Lei expressa
mente outra cousa determinar. O que participa ao 
referido Presidente para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 19 de Novembro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 710.- FAZENDA.- E~l 20 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Exige dos Clllpre::auos de Fazeuda e de Hepartü;ões cxtinctas 
os titulos de nomeações para o competente assentamento. c 
fiscalisação dos direitos devidos, sob pena de suspensão df' 
venci mcn tos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sess~io 
do mesmo Tribunal que nas Thesonrarias das Provindas 
do Imperio se não paguem a empregado algum os seus 
vencimentos sem fJUe ~e tenha feito o competente as
sentamento ú vista dos titulas de seus empregos, fJUe 
dcveriio solicitar aqucllcs que os não tiverem tirado, 
pa!];atalo novos ti i rei tos os que f:: à o sujeitos a este onus, 
e não o Lhn salisfeito, c igualmente os emprrg:.tdos das 
rcparti~ões exliuctas, qne não tiraram em tempo os seus 
respectivos títulos; os quaes, sati~ifeila esta contlif;ão, 
~· depois de feito o a~seutamento poderão eontinu:u a 
cobrar seus vencimentos, vLta a impossibilidade. em 
que estão hoje ele obter os títulos referidos. O que par
ticipa ao Presidente da Provincia de ... para sua in tel
ligencia c devida execução. 

Thcsouro Publiro Nacional, em 20 de Novembro de 
1833.- Gandi do José de Arattjo Vianna. 

N. 71 L- FAZENDA. - El\t ~o o~: ~oYE~mRo uE 1~33. 

Declara isentas do ::;ello as cartas dos Juízes de Direito. 

lllm._ e Exm. Sr.- Não Lendo sido comprehcndidas 
na lahella de 8 ele Outubro, para o pagamento do im
posto do sello, as cartas dos Juizes de Direito, é sem 
duvida que c,,ntinuam a ser isentas, na conformidade 
do que dispõe o Codigo do Processo Criminal. Com o 
que julgo ter satisfeito ao que V. Ex. exige em seu 
Aviso de 12 do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço, em 20 de Novembro de 
183:3.- Candido José de Antnjo Vianna.-- Sr. Aureliano 
de Souza e Oliveira Coutinho . 

. ... .. 
• 
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N. 71~.- FAZENDA.- E:u 20 DE \OVE.MBRO DE l8:JJ. 

IJcelara que a Camara l\Iunicipal de Itahof'ah y deve-se prestar ;i 
solicitação da Thesouraria, a hem das rendas publicas. 

Camfido Jo:'ié de Araujo Víanua., Pt't):-;iLknLe do Tri-" 
bunal do Thcsouro Puhlieo Nacional., tendo em vista 
fl Aviso da Secretaria de Estado do1 Negocios do Im· 
perio, de ~ de OntuiH·o passado. ~~m que participa ;t 

duvida, que oecorrc á Camara Muuitipal da Villa de 
ltaltorahy, em fazer observar a mPdida, que lhe r·equi
silára o Conselheiro lnspector ela Thesouraria ela Pro
víncia em officio de 10 de Setembro, de não conceder 
as l iccnças, que devem ti r a r todos os que tôm casa 
ahcrta de nr~gocio, sem que apresenlassl~m o conhe
eimento de haverem pago o imposto da Policia relativo 
ao anno, para que deve servir a licença; Deliberou 
communicar á mesma C:unara Municipal, que convindo 
mui lo que todas as corporaçÕ('~ c empregados se pr·estcm 
a bem do serviço publico, e boa t1sralisação das rendas 
uacionacs~ parece não haver inconveniente~ em que a 
Camara concorra para esse fim prestando-se a pôr em 
pratica a medida solicitada pelo sobredito Impcctor, 
a cujo otncio se não pódc dar o 1 i tnlo de ordem, mas 
sim de solicilat;ào da COOJH'ração da Camara para a 
boa arrecadação da.s rendas da Província~ que se acham 
debaixo tlc sua inspccção. O que participa {t sobredita 
G:nnara para sua intelligcnci:t. 

Thcsouro Publico NacionaL t•m ~O de Nov('llll 1ro de 
1~33.- Camlid1 José de Araujo Vianna. 

:-;, 71~.- JUSTltjA.- EM 20 DE :\OVEl\ll.lRO DE l~3;J. 

Approva a resulu~fw do Conselho do Governo de Minas Gcrae:; 
sobre ordens de ha!Jeas-corzms concedidas em favor de réos 
pronunciados pela sedição de 22 de l\larço. 

lllm. c Exm. 8r.- Foi prescn te á H.egcncia~ em 
Nome do Imperador, com o officio n.o 80 que V. Ex. 
me dirigiu em data de 10 do corrente mez .. a eopia da 
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a c ta da se~são do Conselho do Governo, convocada ex
traonlinariamenLe poL· V. Ex·. IIO dia ~tnteceLlente em 
~:onsequen•·ia do otTicio quê recebêra nesse me~mo dia 
Ja Cautara Mnnií'ip:d dt~ssa t~i(lade, que n~untda l'lll 
st~ssJo permaneutr. pedia nwditlas adequadas a manlt•r 
o sott•go publit:o tão profundamtmll~ alterado com a 
che,Q";Hb de uma llOVa ordem de habeas-corpus ex
pedida pela Relação do Hio de Janeiro a favor 1lo róo 
João Lueiano du Souza Guerra, pronnuciado pela sedi<,:ão 
de 2CZ Llu l\brço: c desejosa a mesma lleg·encia de 
tJUe o crime uão fique impune, maximc o crime que 
tende a tr~mstorna r a ordem publir.a e com t'lla a 
subversiio Lotai tla sociedade, c de evi tal· os males quf' o 
cumprimento Je laes onlens de habeas-corpus pot.lt•m 
acarretar a es~a Pl'uvincia : Ha por bem Approrar :1 
resolução do Conselho do Governo para nãó serem cum
pridas semelhantes ordens illegaes ; c cmquanLo se n5o 
dão ulteriorc:-; providencias~ manda recommendar ~ 
Y. Ex. qw~ empregue todos os meios ao seu alcanct· 
IJal'a evitar quat~squt>r commoçõe.~ que possam apparrccr 
nessa capi lal e Provinci<l. 

Di•us Guardt) a V. E\.- Pa lacio do Rio de .lant~i ro. 
em 20 Jc :N'ovembro de 1833. ·-Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.- Sr. Presidt~n te tl:t Pro dncia dP 
Min:1s Geraes. 

S. 714._. JUSTIÇA.-- Eu 21 DE NOVEllBRo DE 18:3:L 

Pr'oYidencía sui11'•' u ahanuuno em qu.-• se aeiJam :-ts pes:O>oas t• ttt~lh 
tios orpiJ:tos. 

S,·nJo puhli(~O e constante o abandono, em qw~ quasi 
por toda a parte sn acham os bens dos orphãos, uns 
mal avroYeilauos, e outros extraviados, em p1·c•juizo 
tlí'ssa parte desvalida Ja sociedade, á quem aliás as 
leis ainda em vigor tanto protegem; e sendo lambem 
certo que muitos orphãos pobres e miscraveis são criados 
em perfeito abandono, sem instrucção, ou educacão 
:llgunta civil e rcligiu~a. em graYe damno futuro deiÍPs 
,. da nação : Manda a Regcncia, em Nome do Imperador 
. ' ~euhor D. Pedro 11, que Ym. no districto <la sua 
Jt~ristlicção cumpra, e f.tça cumprir a Lcgisla(;ão t•m 
V1gu1·., Ordeuai_'ão Li r. I. o Tit. 88, desempenhando real-
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mente, e não pro formula, o lwm·oso encargo de .Juiz 
e pai des~es seu~ desvalidos eoncidadãos : E porque nos 
Arscnaes da 1\lal'inha e Guerra existem e3colas onde 
são recolhidos os orphãos pobres para alli receberem 
convenient,e cducaç}o? já para a marinhagcm e já para 
outros officios meranicos, c proprios para a construcção 
n:1Val, c inslrumenlo.;; de guerra; Ordena ou Lrosi m a 
Mesma Regencia que Vm. p:tra alli remetta a entrt)gar 
aos respectivos lnspectores os orphãos menores~ que 
estando nessas circnmstancias, divag·am pela;;; ruas f~ 
districtos dt:ssa cidade em total ~thandono; recom
mendando-llw muito a maior fiscalisação e activiuadt' 
na execução tlesta tão necessari1 eomo ntil provitlcncia. 

Deus Guarde a Vm .-Paco. em 21 de Novembro de 
t8:tl.-Anreliano de Souza e OlúÍeirrt Co~ttinfw.- Sr. Juiz 
de Orphãos dI' ... 

N. 7lü.-JUSTICA.-Eu 2i DF. NOVEMBRO DE 1833. 
o 

Ás Camaras l\Iunicipaes pertence o pagamento das despezas com 
as cadêas. 

Sendo pr·esente á Regencia o officio da Camara Muni
cipal da Villa da Ilha Grande, em data de Y do ~orrente 
mez, no qual expondo a duvida que tem ein mandar 
abonar· ao carcereiro da respectiva cadêa as despezas 
que com ella tem feito em luzes, agua e asseio, por se 
não jul,Q·ar autorizada para pagar tars tl~spezas, cuja 
necessidade reconltece, pede autorização para esse fim: 
Manda a mesma Hegencia, em Nome do Imperador, 1wl:l 
St•cretaria de Estado dos Negocios da Jusliça, rc~pomler ú 
referida Carnal'a, que clla já se acha autorizada para isso 
pelos at·ts. 57 e 74 da Lei do 1. 0 de Outubro de 1828, 
que lhe se1·ve de regimento, nos quaes estão implicita
mente comprehend i lias as mencionar1as clespezas. 

Palaeio tlo Rio de Janeit·o, em 2f de Novemlli'O 
tl e 18~3.- .4urelinno de Souza e Oliveira Coutinho. 
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N. 716.-JUSTIÇA.-E:u 21 DE NOVEl\IBRO DE 1833. 

Declara válidas as cartas de seguro obtidas antes da nova 
organização judiciaria. 

Sendo presentes á Regenci:t, em Nome dn Imperador, 
com a sua representação de 13 de Setembro ultimo, a 
que Vm. dirigira em 18 de Junho antecedente, ao 
Tt·ibunal da supplicação c os documentos annexos, re
lativos á carta de seguro que obti vcra do dito Tribunal, 
o C:1pitão Domingos José da .Motta, de cuja reprcsen
taç<1o não tomou conhecimento~ por se achar· já extincto 
c convertido em Relação provincial, sendo-lhe por isso 
devolvida pelo Presidente inteT'ino dclla~ sem os escla
recimentos ahi solicit:-tflos por Vm., por cujo motivo 
novamente representa sobre o indic:1do objecto, pedindo 
os mesmos esclarecimentos: Manda a dita Regencia 
declarar a Vm., para sua intelligeneia e devida exe
cução, que <l carta de seguro concedida pela cxtincta 
Casa da Snpplicaç:lo ao Capitão Domingos José da .Motta, 
o foi validamente em 5 de l'rlarço deste anno~ porque 
aiuda então se não ac:hava formada a nova organização 
jmliciaria ~ na conformidade do Cocligo do Processo 
Criminal, para poderem ler· execução as determinações 
delle, ineluida a da prohibição das cartas de seguro, e 
que em taes termos foi iwlcvida c injustamente preso o 
dito réo aJ;scgurado, que deve ser soltCJ em virtude da 
referida carta, e só tornar d ser preso, se acabado o 
seguro não se tiver· livrado ou não estiver competente
mente atiançado. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 21 de Novembro de !833.- Anre.'iano de Souza e 
Oliveira Cottlinho.- Sr. Juiz Municipal da Villa de 
CoritilJa. 

N. 717.- Il\IPElliO.- E.\1 21 DE NOVE~mno DE 1833. 

Sobre o attcstado de frcqucncia dos Professores. 

Tendo a maior parte das Camaras 1\Iunicipacs desta 
Província deixado de cumprir as Portarias de 25 de 
Junho e 10 dP .Julho deste anuo, em que se lhes dt~ter

nEcrsõE~ DE 183:3 ôi5 
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N. 719.-JUSTIÇA.-El\122 DENOVEMBRODE 1833. 

Ordena a deportação de dons estrangeiros, c providcncía a rcs· 
peito de outros que se envolverem nas questões politicas do 
paiz. 

Convindo á segurança, e tranquillidaàe pulJlica, por 
motivos que têm sido presentes á Hcgcneia, em Nome 
do Imperador o-Senhor D. Pedro li, que os dons estran
geiros portuguezos, João Bonifacio Alves da Silva e 
Antonio José Po<lroza, saiam quanto antes do Impcrio: 
Onlena a mesma Hegcncia que Vm. lhes remetta seus 
passapol'les, marcando-lhes o prazo de Hi dias para 
sahircm dentro delles, sob pena de, não o fazendo, 
serem postos em cnsto<lia para dclla s:-~hirem a em
barcar. E por esta occa:-;ião .Manda mais a Hcgcncia, que 
Vm. por um Etlital seu, faça sentir a todos os es
trangeiros resideutes nesta capital. que o Governo 
Imperial está firmamento rcsolvi<lo a mandar sahir do 
territorio 1Jrasileiro a todo o estrangeiro dr~ qualquer 
na(ão que seja, quo conspirar contra a act11al ordem de 
cousas, já promovendo Sf'crelamcnte alistamento:) em 
favor da restauração, como consta á Policia que alguns 
têm promovido, jú conconcndo com dinhniros, já redi
gindo pcriotl i e os anarehicos c incemliarios, c já pra ti
r-ando outros actos, que posto sejam despresados pelo 
Governo, que reconhece a impotencia de um partitlo 
an tina cio na l, podem ser tolerados quando postos em 
praJ:ica por nacionaes desvairados, e Llcsconhecedorcs de 
seus verdadeiros interesses, porém, jámais o devem ser 
qn:-~n<lo feitos por estrangeiros, cujo dever, é m0stra
rcm-se neutros uas questões políticas do paiz, que os 
têm acolhido e apreciado, e nunca conspirarem clirccta, 
ou indircctamente contra o Governo lerralmrnte esta
belecido. Vm. lhes fará sentir que o melhor titulo para 
merecerem a estima da nação brasileira, e do seu ho
verno, é empregarem-se cxclu~ivamcnte nu seu com
mcrcio c industria, não se envolverem nem alistarem 
debaixo das bandeiras de qualquer partido, c respei
tarem o Governo constituído, que aliás os tem sempre 
protegido em occasiões de com moção. 

Deus Guarde a Vm. --Paço, em 22 de Novembro elo 
13:3;3,- Anreliano de So!lza e Olircira Cantinho.- Sr, 
Lliz de Di rei to C!wt\~ d;~ Polic i3. · 
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N. 720.-JUSTIÇA.-EM 22 Dl NOVEMBRO DE 1833. 

:Manda continuar no exercício de seus postos, os Officiaes de um 
corpo de Guardas Nacionacs, novamente organizado. 

Foí presente á Regencia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li, o ollicio que Vm. me dirigiu em 
16 do corrente, solicitando eselarecimentos ácerca da 
officialidade do corpo de Guardas Nacionaes novamente 
organizado nessa freguesia ; e a mestila Regencia me 
ordena lhe responda que os officiacs existentes devem 
continuar no exercício de seus po~tos, podendo desde já 
proceder á eleição tlos que se acharem vagos c forem 
necessarios, independente da designação das paradas 
que nada têm com taes eleições. 

Deus Guarde a Vm.- Palado do Rio de J:lneiro, em 
22 de Novembro de 183:1.- Aureliano de Souza e Oli1:eira 
Coutinho.- Sr. Juiz de Paz de lnhomerim. 

N. i~H .-JUSTIÇA.- E:u 22 D~ NOVElUHRO DE 1833. 

Communica que a divisão dos termos em districtos pôde ser al
terada logo que se reconheçam os inconvenientes. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo V. Ex., em ofTicio n.o 19 
de 7 do mez passado, subnwllido ao conhecimento do 
Governo, para serem providenciados alguns inconve
nientes que têm resultado da muHiplicidatlc de dis
trictos creatlos, em consequcncia da inconsiderada di
visão feita por algumas Camaras IUunicipaes dessa Pro
víncia, em lugares pouco populosos, ou carecctlmes de 
pessoas aptas para os empregos de Juizes de Paz, seus 
Escrivães c Inspectores de Quarteirão: Resolveu aRe
gencia, em Nome do Imperador, que V. Ex. nos lugares 
em que se verificarem os inconvenientes que aponta, 
ordena que se proceda a uma nova divisão de Jistrictos, 
e feita ella se eleja de 11ovo os respectivos Juizes de Paz; 
pois que, mandando a Lei dividir os termos em dis
trietus para bem dos povos e mais facil atlmiuistração 
da Justiça, seria grave mal que a primeira divisão pre-
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cipitadamente faita e que não satisfaz aos Reus fins 
subsistisse sempre: além de que a mesma Lei não 
prohibe que ella seja alterada ora que se conh~cem os 
seus inconvenientes. O que communico a V. Ex. para 
seu conhecimento e execução. 

Deus Gu:.trde a V. E 'L- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22 de Novembro de 1833 - Aureliano de Souza e 
Oliveira Coutinho.-Sr. Presidente da Província de S. 
Paulo. 

N. 722.- Il\iPEIUO.- EM 22 DE NOVEllllRO DE 1833. 

Declara que os Professores Publicos não podem ausentar-se de 
suas cadeiras sem licença deste 1\Iinisterio. 

Constando que alguns Professores Publicos se ausentam 
de suas cadeiras com licença das respectivas Camaras 
Municipaes, que faceis têm sido em concedel-as; c 
cumprindo que de ora em diante cesse um tal abuso, de 
que tanto mal resulta á instrucção da mocidade: Manda 
a Regencia, em Nome do Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios uo lmperio declarar ã Camara 
Municipal de ... que, quando os ditos Professores por 
motivos mui justificaLlos carecerem retirar-se p('r algum 
tempo dos lugares em que residem e ensinam~ devem 
para esse efi'ei to recorrer á mesma Secretaria de Esta do. 

Palario do Rio de Janeiro, em 22 de Novembro de !833. 
-Antonio Pinto Chichorro da Gama. 

N. 723.-IMPERIO.-El\I 22 DE NOVEI\IBRO DE 1833. 

Ordena que os Professores apresentem seus titulos de nomeação 
na Contadoria Geral de Hevisão. 

Tendo a Regencia determinado que os Professores 
Publicos desta Província apresentem quanto antes, seus 
Títulos na Contadoria Geral de Revisão do Thesouro 
Nacional, para se lhes abrirem os devidos assentamentos, 
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na inteJligcncia de que se lhes não pagarão os res
pectivos ordenados, cmquanto não satisfizerem ftqurlla 
formalidade; Assim o Manda, em Nome do llllporador, 
}Jcla Secretaria de Estado dos Negocias do 1mpcrio, par
ticipar á Camara 1\Ianicipal desta cidade a fim de que o 
faça constar aos do seu município para governo dos 
mesmos. 

Palacío do Rio ele Janeiro, em 22 de Novembro de 1833. 
-Antonio Pinto Clticlwrro da Gwna. 

N. 72~.- FAZEND:L- E.u 22 DE NOVEl\IBRO DE !833. 

S~bre o troco da moeda de cobre, na Provincia do S. Paulo. 

Cawlido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thosonro Publico Nacional, em resposta ao. 
offlcio do Presidente da Província de S. Paulo de :H de 
Outubro ultimo sob n.o 29, ponderando varias ditlicul
dacles que nessa Província se oppõcm ú execução do 
H.cgulamento do 8 de Oatabro de 1833~ deliberou em 
sessão do mesmo TribunaL: 1. 0 , qua o dito Pre.~itlcntc 
em Conselho fixo o v a lo r nominal, por quo devo ser 
recebida a moeda elo cobro cunhada na Província por 
libra na conformicl:ule do quo dispõe o arl. 1.0 da Lei 
de 3 ele Ü:Itubro, visto não set oxaeto, como assegura o 
referido Presidente, o que a este respeito se deter
minou no Hog·ulamcnto de 8 do Ou tuuro pelas infor
macões de dilferentes cstncões elo Thosoaro ácerca do 
cun!w da moeda de colHO Í1cssa Provinda; 2. 0

, que no 
troco da moetla de cobre por ce(Jalas srja aprcsont:1da 
separadamente a moeda cunh~tua na Província, a do 
cunho de 1\11 to Grosso, e Goyaz, c a do cunho da C:tsa da 
1\looda da Ct1r te, a fim de serem trocadas, nas Lre:3 dif
ferentes especics segunclo os valores, que lhos corros
pondem, sendo para as dnas ultimas cspccics o que se 
acha fixado no Hcgulamento, unu vez que cslas moedas 
a buncla m no mercado da Pro v in e ia, c"o\no a tUrma o 
mesmo Pl'csidcutc, não sendo por is"o possível o veda
rem-se inteiramcnlt~ algumas fraudes, a que esta cir
cumstancia púd2 J;H' o:~casião, o que teve em vista no 
Regulamento de 8 de Ücitubro; :Lo, qne ne;:;!:l confor· 
midade se pro,~eda sem dt_~mora a convid 1r o~ po.~su í
dorc:s da nhH.'lb de co!J1·e JJara rpu' a levem á T!wwu..-
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r:-~ria da Pt·ovincia, recebendo alli conhecimentos na 
fórma determinada no Hegulamtnto, emqu<lnto não 
começa o prazo, em que se deve fazer o troco destes 
por cedulas, e d;l moeda de cobre, que fór então apre
sentada; 4 o, que ácerca ele outras providencias pedidas 
no mencionado oflicio, ellas serão dadas na occasião, em 
fJUC se remettercm as ccdula::;; advertindo, porém, que 
é menos exacta a inlelligencia, que o dito Presidente 
p:-~rece dar, assim como os membros do Conselho Admi
nistrativo~ á Lei de 3 de Outubro supponclo o recolhi
mento de toda a moeda de cobre, que actualmenle cir
cula, quando é bem eviclenle pela simples leitura della, 
que <lpcnas permittc aos possuidores da moeda de cobre 
o trocal-a poi' ccdnlas na parte excedente as nece.ssitlades 
das pequenas transacçõçs; e para este fim l!Jes faculta 
realizai· estas cednlas na mesma moeda de cobre, que 
tiver o cunho legal~ dentro de um dado prazo, fixando 
por outr:~ parte o maximo pagamento nesta especie na 
quantia de mil réis: e recommendando outrosim que 
D mencionado Presidente communique ao Thesouro 
com brevidade as provicl encias prepara torias, que diz 
no seu otncio h a Yer tomado para o fim da operação do 
troco da moeda de cobre. O que participa ao Presidente 
da Provinda de S. Paulo para sua intelligencia e devida 
execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 22 de Novembro de 
1833.- Candido José de Araujo Yianna. 

N. 72~.-FAZENDA.-El\I 22 DE NOVE:Uill}!O DE 1833. 

Sobre duvidas occorrielas na Provincia ele l\Iinas Geraes, na exe
cução da lei .e regulamento elo troco da moeda de cobre. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi pre
~ente o ofilcio do Presidente de .Minas Geraes, de 10 
de Novembro corrente sob n. o 7~, acompanhado de re
presentações do lnspector da respectiva Thcsouraria, c 
Camara "Municipal da Vil!a ele S. João d'El-Rr·i ~ dPiiberon 
em sessão do mesmo Tribunal re.;;ponder ao dito Prcsi-
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dente: L o que em Ordem do Thesouro de H deste mez 
·SC acham dadas algumas das providencias pedidas no 
di to officio para remover as dimculdadcs que se offe~ 
recem naquella Pro v incia á execução da Lei de 3 e ft.e
gulamento de 8 de Outubro ultimo; 2. o que em tempo 
opportuno se providenciará sobre a necessidade ponde
rada na representação do mencionado Inspeetor de 7 de 
Norembro, da creação de algumas casas de troco fóra da 
Capital da Província; e 3. o que foi approvada a deli
beração tomada pelo Prcsiuente em Conselho a respeito 
da decidida repugnancia dos credores da Fazenda em 
receberem moeua de 20 réis. U que participa ao dito 
Presidente para sua in te lligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 22 de Novembro de 
1833. -Candido José de Araujo Vianna. 

N. 726.- FAZENDA.- E~l 22 DE NOVEMBRO DE 1833. 

Não se deve cobrar siza das trocas de bens de raiz. 

Candiuo José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista 
a representação da Tlwsouraria desta Provineia de 21 
do corrcn te, acompanhando a do Collector Geral da Co
marca elo Itaborahy de 4 do mesmo mcz, sobre o deverem 
·OU não pagar siza as trocas de bens de raiz por outros 
bens de raiz, deliberou em sessão do mesmo Tribunal 
conforme a resposta fiscal, e voto do Tribunal, que ás 
trocas se não póclc estcwlcr o imposto da siza, a que o 
Alvará de 3 de Junho de 1809 sómentc sujeitou os con
tr·actos de compras e vendas, c arrematações de bens de 
raiz, e escravos ladinos. O que participa ao Conselheiro 
lnspcctor da The.souraria desta Província para sua in
tclligcncia e execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 22 de Novembro de 
1833.-Candido José de Ar·aujo Vianna . 

• 
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N. 727.-lUSTIÇA.-El\t 23 DE NOVEl\IB~O DE 1833. 

Sobre a necessídade de serem recebidos nos Arsenaes de Guerra e 
!\farinha os orphãos pobres que forem remettidoS pelos Juizes 
respectivos. 

, lllm. e Exm. Sr.-Reconhecendo o dei'graçado es
tado em que se acham em geral os orphãos pobres e 
miseravci~, que pelo abandono em que vivem, nenhum 
bem podem offerecer á sociedade, quando aliás cui- A 

dando-se efficazmen te de sua edueação, podem to r- 1
.J. 

nar-se cidadãos uteis a si e á nação; tenho ordenado 
aos Juizes dos Orphãos desta Província que todos aquelles 
que div~aguem por esta Cidade, Villas e seus Termos, nas 
circumstancias referidas, sejam remettidos aos Arsenaes 
de Marinha e Guerra para serem admittid.os nas Escolas 
que em um e outro existem, e convenientemente 
applicaclos, já na marinhagem, e já em outros officios 
l):lecanicos e proprios para a construcção naval e instru-
mentos de guerra; e para que esta tão util como 
necessaria providencia possa realizar-se, vou rogar a 
V. Ex. queira igualmente cooperar pela sua parte, expe-
dindo para esse fim as ordens que forem convenientes, 
ao lnspector do Arsenal da I\larinha, a fim de receber os 
orphâo3 que lhe forem rcmettidos pelos Jnizes res-
pectivos, ainda mesmo quando exceda o numero dos 
que ali i se podem receber, pois que as cireumstancias 
particulares destes desvalidos exigem que se faça em tal 
caso todo sacrificio. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paço, em 2.3 de Novembro de 
t833. -Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. -Sr. 
Joaquim José Rodrigues Torres. · ' 

N. 728.- JUSTIÇA.- El\1 26 DE NOVE,MBRO DE !833. 

Compete ao Governo a concessão de passagem aos Guardas Na .. 
. cionaes, -de uma para outra arma. 

Representando o Tenente Coronel Commandante do 
Batalhão de Guardas Nacionaes da Villa de S. João do 
Príncipe, contra as passagens que varios Juizes de 
Paz têm dado a alguns indivíduos do mesmo Batalhão 
para o corpo de Cavallaria; Mancla a Regencia, ·em 
DECI~ÕES DE 1833 {)6 



Nome Jo Imperador o St:n!Jor D. Pedro 11, pela Se"' 
cretaria de E-;tado dos Negocios da Justiça, que a 
Camara da referida Villa faça saber a todos os Juizes 
de Paz do seu :Municipío que taes passagens são unica.;. 
mente da attribuiçJo do Governo, achando-se nullas 
todas quantas aquelles Jutzes têm permittido. 

Palacio do Rio de Janeiro, Pm 26 de Novembro 
de i833.- Aurelilmo de Souza e Oliveira Coutinho. 

N. 729. ~ FAZENDA . - E~I 26 DE NOYEMBRO DE 1.833 o 

Concetle :1 L M. da Silva Pinto a permissão de poder continuar 
ua pHblicação da legislação actual. 

Candido José de Ar:mjo Vi:mna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
se.;;são do mesmo 'fribmwl conceder a Luiz Maria da 
Silva Pinto, a permissão de poder continuar a impres
s,1o d:1 Legi~lnç:Jo actnal, n::io obstante a ordem de 
1.5 Je Novembro de H~~~2. O qun participa ao Presidente 
da Província de Minas Geraes para sua intelligencia e 
execução. 

Thesouro PnfJlico Nacional, em 26 de Novembro de 
!8:1:~.- Candido Jow: de Araujo Yíanna. 

N. 730.- 1\L\RINHA.-EM 26 DE NOVEi'IIB~O DE 1833. 

l\Ianda que sejam registradas pelos navios de guerra as embar .. 
cações costeiras, lanchas, escaleres, canõas, etc. suspeitas do 
trafego de escravos. 

Em consequencia da representação que lhe dirigira 
o Commandanle da barca- Dezanovede Outubro, e acom
panhou o seu officio de 22 do cort'ente; Resolveu a 
Regencia, em Nome do Imperador, que Vm. ordene 
ào dito Commandante, que não só registre, antes de 
qualquer outra visita) as embarcações costeiras, mas 
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a inda todas as lanchas, esc a leres, c c a nóa~, que lhe 
parecer, fazendo neste registro o mais escrupuloso 
éxame, a fim de descobrir quaesquer escravos novos, 
que sejam introduzid-os em taes embarcações, c re
quisitando por via desse Quartel-General os ~scalcrcs, 
que para semelhante serviço lhe forem prectsos. 

Deus G,uarde a Vm .-Paço. em 26 de Novembro 
d,e 4833.-Joaquim José Rodrigues Torres.- 8r. Fran
cisco Bjbiano d.e Castro, 

N. 731.- MARINHA.- EM 26 DE NOVE~IBRO DE 1833·. 

I)eclara a~ lanchas da companhia, nacional de pesca- Feliz Lem
brança, sujeita.s ás visitas de entrada e sabida do porto, e 
concede isenção do recrutamento para o serviço da Armada 
aos empregados da mesma companhia. · 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tomandn em 
considerqção a representp,ção dos negociantes desta 
J>raça, que formam a companhia nacional de pesca, de
nominada- F'eliz Lembrança-; Ha por bem que as 
lanchas pela mesma Companhia empregadas na dita 
pescl;\, tanto na sahida, como na entra1a deste porto, 
passem unica:m,ente pelos mesmos registros, e visitas 
a que estã9 sujeitas as bangulas, e canôas de par
ticulares igualmente empregadas em semelhante tra
fico; e que outrosim não sejam recrutados para o 
serviço da Armada os empregados da companhia, que 
apresentarem uma guia impressa, assignada pela res
pectiva. Direcção, senda tal guia passada por um mez, 
e reformada em todos os mais que o empregado con
tinuar no serviço da companhia. O que participo a 
Vm. para sua intelligencia, e execução na parte que 
lhe toca. 

Deus Guarde a Vm .. - Paço, em 26 de Novembro 
de 1833.-Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. FranG 
ci;sco Dlbiano de Castro. 
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Repartição da Guerra c da Marinha um santo, c senha 
di1Tcrente do das Guardas Nacionaes, c o destas di1Icrrntc· 
do corpo de Municipaes Permanentes, previno a Vm. 
de que d'or-a em diante, a começar do Lo do mez pro
ximo seg11intc~ o Exm. Presidente da Rcgencia, em 
Nome do Imperador o S.enhor D. Pedro 11, é quem dará 
aos Ministros das Repartições competentes o santo o 
.senha para por elles ser distribuído afim de que haja a 
necessaria uniformidade, devendo Vm. pela parte que 
lhe toca recebei-o de mim já no dia 30 do corrente 
mez. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 27 de Novembro de 
4833.-Aureliano de Souza e Oliveira Continho.-Sl'. 
Commandantc Superior interino das Guardas Nacionaes. 

N. 73~.-JUSTJÇA.-EM 28 DE NOVEMDR() DE i833. 

Resolve duvida sobro concessão do fiança. 

Accuso a recepção do seu officio de lü do corrente· 
mez, em que Vm. pergunta se póde ou não, na quali
dade de Juiz de Paz lla Cabeca do Termo, conceder 
Jlança aos réos, cujos processos Íhc tenham sítio rcmet
tidos, em virtude do art. 211 do Codig-o do Processo 
Criminal; e em resposta clelle se me oiTcrecc diz8r a 
Vm. que na hypothese que aponta no dito officio, pódc 
conceder a fiança de que trata, uma vez quo elb seja 
admissivel c não tenha jú sido denegada pelo Juiz de 
Paz que formou a respectiva culpa; porque neste caso 
outro é o recurso das partes. 

Deus Guarde a Y rn. -Palacio do Ilio de J:mciro, en~ 
28 de No vem bro de w;_n. -Aureliano de Souza e Olil'cira 
Coulinho.-Sr. Jui:l U.e llaz da Villa da Parallyba du 
Sul. 

---
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N. 735.-JUSTIÇA.-EM 28 DE NOVli:~lllRO DE 1833. 

Resolve duvidas a respeito das Guardas Nacionaes. 

Em solução aos quesitos por Vm. propostos em officio 
de 22 do mez passado, ácerca das Guardas Nacionaes da 
Legião de seu Commando, tenho a responder em attenção 
à Lei de i8 do Agosto de i83l e Decl'eto de 23 de Ou
tubro do anno passado: i. 0 que não haverá inconve
niente em se reunirem em escoltas os 01Iiciaes, Officiaes 
Inferiores e Cabos, para serem instruidos como pro
põem, havendo toda a circumspecção e cuidado em 
combinar quanto fôr possível o progresso e aproveita
mento da instrucção com o menor incommodo dos que 
hão de instruir-se; 2. o que póde tomar conhecimento 
das praças que deixarem de comparecer á instrucção 
para effeito de examinar escalas das companhias, limi
tando-se porém este conhecimento e exame, a actos de 
simples inspecção para effeito de recommendar aos res
pectivos Chefes de batalhões, e corpos, que procedam 
contra os culpados na fórma do art. 19 do sobredito 
Decreto, qu~ não é licito nem convem alterar; 3. 0 que a 
respeito da concessão das licenças aos Guardas Nacionaes 
e mui expressa a disposição do art. i O do referido 
Decreto, que tambem não é licito nem convem alterar; 
4. o que ainda quando os crimes, para cujo conhecimento 
se tiverem de formar Conselhos de disciplina, tiverem 
~ido commettidos em olTensa dos respectivos Comman
dantes dos corpos a quem compete nomear os ditos Con
selhos, elles os deverão nomear, por isso que o art. 9~ 
da Lei de !8 de Agosto de !831, dando-lhes esta attri
buição, nenhuma distincção fez para o caso em questão; 
5. o que os Chefes de Legião só podem impór as penas 
nos casos de que trata o art. i9 do Decreto de 25 de 
Outubro de 1832, aos Commandantes dos batalhões e 
corpos de quem são immediatamente superiores, com
petindo a esses Commandantes impól-as tambem nos 
referidos casos aos que lhes são subordinados. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
28 de Novembro de !833 .-Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.-Sr. Coronel Chefe de Legião de Guardas Na-. 
cionacs da Villa de Campos. 

-· ..... 

• 
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N. 73G.- JUSTIÇA.- E:\1 23 DE NOVEMBRO DE 1.833. 

Approva a resolução do Conselho do Governo de Minas Geraes, 
que denegou a accumulação de soldo a um Official reformado 
de i. a linha, empregado no Corpo de Permanentes. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex.· 
de 25 do corrente, que acompanhou a copia do officio 
que o Presidente da Província de l\1inas Geraes dirigitl 
a V. Ex. na data de 1.8 do mez passado, communi
cando a resolução tomada pelo respectivo Conselho do 
Governo a respeito de Antonio Nunes Galvão, que 
pretende accumular ao soldo que percebe como Officia l 
reformado, o que lhe compete como t.o Commandante 
da 4." companhia ue Guardas Municipaes Permanentes; 
cumpre-me declarar a V. Ex. que o dito Conselho 
resolveu bem em denegar a aecumulação pretendida de 
ambos os vencimentos, por ser contraria á lei: devendo 
o mencionado Ofllcial continuar a receber o soldo de 
sua patente pela Repartição da Guerra, e o mais que. 
faltar p:ua perfazer a gratificação que lhe compete 
como Lo Commandante da 4.a companhia de Perma
nentes, pc•r esta da Justiça. 

Deus Gu:ude a V. Ex.- Paço, em 28 de Novembro 
de 1833. -Aureliano de Sou,za e Oliveira Coutinl&o.
Sr. Antero José Ferreira de Bl'ito. 

N. 737.- ll\IPERIO.- E11 28 DE NOVEl\lBRO DE 1.833. 

Approva o Edital da Camam Municipal da COrte declarando as 
armas offcnsivas, cujo uso póde ser permittido. 

Manda a Regencia, em Nome do Imperador, pela Ser-re
ta ria de Es taJo dos Nrgocio~ do Impcrio participar 
á Carnara .Municipal desta Cidade que Ha por bem 
approvar o Edital que por copia acompanhou o seu oflicio 
de 22 do C?rrente, declarando as armas offensivas, cujo 
uso os Juizes de Paz podem permitt.ir. 

Palacio do Rio de Janriro, em 28 de Novembro 
df' Ht~:l.- Antonio Pinto ChirfwrnJ rla Goma. 

• 
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Edital da Cani:u"a Municipal., a que filie ref'ere o 
, Aviso acima. 

A CJmara Municipal desta mui to leal c hcroica Cidacle 
ào Rio de Janeiro, em cumprimento do disposto no 
art. 2~!) do Cotligo Criminal, declara pelo presente 
Edit.al: 

Art. 1. o As armas oiTcn~ivas, cujo uso os Juizos de 
Paz podem pcrmittir, são as esping-ardas de caçar, 
espadas ou florctcs de mais de tres palmos je folha, c 
pistolas. 

Art. 2. o A licença para o uso das espingardas para 
r,ar.a só serão concedidas a cidadãos cs LdJClecidos no 
pah com um gc1~cro ele viJa honcst:l, e util, elo que 
possam subsistir, declarando o impclran te a n:1ção a que 
pertence, sua naturalidade, idade, emprego, n rcsidencia, 
o semlo esta cleclaraçJ:o abonada por um liallor nas cir
enmstancias elo art.107 do Cocligo do Processo Criminal, 
o qual íicarú rcspons:lvol, no c;!so do impetrante com
mt:tter qnalqucr crime com a dita arma, e não ser 
eaptnraclo, a responder pela quantia do 4:00(>000. 

Art. 3. o A licença para uso de espadas ou flore tos 
do mais elo trcs p::tlmos de folha 5erá concedida aos 
Fiscae.-; da C:1mara Municipal, para poderem usar só
monte quando amlarem em cliligr~ncia, o aos Guardas 
da mesma Cam:1ra, qnanclo estiverem do serviço em 
companhia dos di tos Fi:'caes, assim como aos viandantes 
em viagem, dando este uma justificação ele sua capaci
dade por pesso:ls estabelecidas no paiz, e que como taes 
os abonem; e nas licenças se designará o lugar para 
onde é a viagem, assim como os signaes que façam 
conhecida a pessoa a quem a licença é concedida. 

Art. 4. o A licença para uso ele pistolas em viagem só 
poderá ser concedida a pessoas do reconhecida probi
dade, designando-se na licença o lugar para onde é a 
viagem, c todos os signaes da pessoa a quem é concedida, 
com a condição expressa de não as poderem trazer 
carregadas em povoado, prestando o impetrante o fiador 
idoneo determinado no art. 2. o, e que ficará sujeito ás 
mesmas condicões. 

Art. õ. o Só ·se concederá licença, para andar armado 
com espad:1s ele mais de tres palmos de folha ou pistolas 
clcn tro da C idade, a cidadãos estabelecidos de reconhc
cicla probidade, e que justifiquem com tres fiadores 
üloneos, nas circumstancias exigidas no art. 107 do 
Codigo do Processo Criminal, achar-se a sua viela amea
çada por inimi~.ro.;;, ficando os mesmos fiadores respon-

• 
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~aveis pela quantia de 2:00üt)OOO, caso o impetrante 
rommetta qualquer crinlJ com as meneionaclas armas, r 
não sej·~ capturado. 

Art. G. 0 TOLlos os ofllciacs mccanicospoderãocon
«1uzir para o lu,!.:tar de suas o1lieinas 1 ou de seus tra
lnlllos, a fcrr:~menta que fôr inuispcnsavel :10 uso de 
sen ullkio, isto sómenlc qnallllo a ellc sE dil'ijam, e 
nutll'a o~ po lerão conduzit· de uma IJ:lra oulra parte 
depoi.;; d'~ :\Ye-1\bria. 

Art. 7. o Aos arreatlores se concedera o uso de faca 
de pon t:~, c mais instrnmen tos tle seu of11cio, sónwn Lt• 
110 f'Xt'l'(:icio dt•lle. 0.~ C31Tl'ÍI'OS poderão Usar de agui-
1 I! a da dt'll tro e fól'a da Cidade. 

Art. H.° Fica prohihillo o uso de qualquer onlra 
:nma o!Tensiva, de fogo, conlundenlc, corlanlrl ou per
rurantr~ r sú í· pennittido a pessoas dt•ct}olcs, de arançada 
idadt\ ou conhccidamcn Ir t'nfermas, o uso ui' bt>ngalas. 
Fira asi\Íill alterado o edital ue posturas tlc 23 de Junllo 
d~· Utl2. 

Paço da C·1mar·a Municipal do Hio de Janeiro, em r; 
de Non~mJ,1·o de JH33.- Frnnri~co Alves de Brito.
.Jo.>:t; Ft•numrfe.~ drt To!' r e. - Pilippe Nery de Carrallw.
Jotlo Pedro r/(1. Veiga.- EstPcrh AIN . .;; de 1l1agal!lrlf'~.
Jllmwf'1 T..opf'8 Perdra Bahia. 

---
~. 7:18.- .JUSTIÇ.\.- EM 29 DE ~OYEMRRO DE 183~. 

n ···Ln:J. a rrurm r·nmpPl•• a qua.li11car·Jo do;; t:uat·tla;; NaeiLmaf's 
na.; ft·rg~trzia;; rrn qur llnuver mai;;. de um tli.;trirto d·~ paz. 

M 1nda :1 Ht'gt•neia, l'IH NomP do Impt•ratlor o Srnhor 
ll. Pedro 11, }Wia SPcrctaria de E"tado do~ Nego,·.io.~ d:t 
Jn~Lit~:l. tlf'elarar :'t C:un:1ra l\Innicip:1l Ja Villa dr .1\bgr, 
•. m rnsposla ao seu oflicio do 18 do corrente, sobre a 
duvida em que eslava de proceder· ú qnalifiear,fio para 
os Gu;udas l\acion:1es em cada um dos dislrict<•s tlr paz, 
em qnr tnm divididas as fre~·uezias do setl município, 
qtw o Juiz de Paz competente para este acto é o do i.t;) 
di~triclo em qnc estiver collocatla a frpguczia. 

Pal;~cio do Hio de .Janeiro, rm 29 de Novembro 
de 1833.- Aureliano de Souza e Olireira Coutin!to. 

-···-



N. 7:lf).- JfSTIÇA .-E 'I :1 DE DF.ZE"BRO DE tR1~. 

Suhrt~ rnmwtf'Jh'i:l. p:-tr:'! n I'f'N•Hherimr.nto dú·, OJíi,·iaf··\ •h· t'urn
panlíilS il:~ 1:nanla ~:ll'ior:a~. 

I:lm. c Ex.m. Sr.-- Fui prt~3cnte á Rrgencia, em 
Nome do Imperador o St~nhor D. P,•tlro 11, o otl1cio 
qne Y. E\. mt~ dirigiu em 27 dt~ Junho do cotTente 
armo com totlos os papl'is que o ilCompauharam, rela
t i' o~ it oppmição q uc o:; Ollieiacs da Guarda NLleiOJwl 
lt~lll fPilo a ~crem rccoullcrhlos pelos respectivos Juizes 
de Paz., prekHdt•ndo s;~l-n P''lo Command;1nle do ba
talhão, fli'Cit>rH:ão que le\'ou o C•JH~Pllto do Co,·erno :~1 
lll'as.-;idadf' de suspcml~r ww seis lliCZt'."i o . ..; l'efPridos 
OHkiae~; e :1 mesrua Heg·eucia me ordena responda a 
V. E'\. qUI' ~~sem funda men tu setuelha 111 t' oppo;-;k~u. 
pois inda que os Guar·tb5 tt-nlntu o IIUIIH'ro marrado 
110 :H·t. :;7 da LPi de IH d•~ Agoslu de 18:H, par·a formal' 
lntalhão, 1do púde com tudo \'eriticar se essa foruw~.·ão 
Sl'lll que e.sll'jam dl'Vidamenlc organizaths as courp:l
HilÍ<IS de q !!C se deYC COIIlpÓI', até porqUe hão de :'C!' 0:.; 01'
ficiaes delbs quem depois, em A~sentiJléa composta Hos 
termos do art. tií, devem eleger não só o seu chefe, como 
o resto do c,..;tado-nuior, ~,; p:1ra que sejam organizada~ 
competcntemt·ntc estas companhia~. ncccssal'io é, que 
primeiro se reconiH'Çarn o~ seus Onici:tes, c do rcsJH'C
tivo commando tomem vossc como avulso~, c srjam 
consideradas taes as companhias at(• a nomc:lção do 
sobl't'tlito chl'fe, o que V. E'\. assim il1es fará saber, 
hem como que a mesma H.rgencia em allcnrão á suh
mi~são com ·que pc~cilicos agiiat·daYam a dcci;ão do Go
verno; Honre por hPm HrYoga1· a snspPnção detpr·mi
nada por r. E'\. em c l!ISL'lho, es;wr:mdo q IH' os (.iuarda:-; 
Nacionars, como \'t'l'dadeir·os snstt>nlaculo~ 11:! onlmn f' 
das leis, não deixarão de ohedt•cl'J' ao que rm \ ii'Lndt' 
das llii'SIIl:JS Lei!'\ lhes fôr OI den:tdo e tommun irado rwbs 
a u toritlades cornpeten Les. 

Jkns Guarde a Y. Ex.-P,dacio do Rio de Janeiro, 
('111 :l d1~ Dezrmhro de 1R:1:L-· Aure/'irmo rle SLu:n e 0/i
ndra Coutinl;n.-Sr. Pn·;-;!dPntr da Prori11ria dt• M.do 
nro~~o . 

... 
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~fanua que se f<t~;a u~o conveniente uc uma carta. cneycli<:a do 
Santissimo l'adre. 

E~m. c Hevm. Sr.-T,~ndo o Encat'rcgado de Nego,·ío~ 
tb Santa ~é junto a c~ta Côrte suhmcttido ao conhe
cimento da Heg;Pncia uma earta CIH'~'clica do Santis~imo 
Padre dirigida aos PrclaJos dc . .;tc lmperio, c h:Hendo 
nella algumas e:'\prcssões, que talvez menos lJem inter
pretadas po.;;sam oll'cmlcJ' as idéas de uma bem enten
dida libcrllatle alJraçadas pl'la Nação c consignadas na 
::ua Lei fundamrntal~ o que ~em duvida não ó da in
tenção do Chefe da lgrcja; Manda a Hegcncia, em Nome 
do Imperador o SPnhor D. Pr~dro H, que V. Ex. ao 
receber a dita carta faç;1 Jella o uso conveniente, tendo 
muito rm vista manter a ReligLio do Estado na sua 
pureza c esplendor, c a0 mesmo tempo não contrariar 
a~ ith'·as da bem entcnditla libcr,lade, que em nada se 
oppôe, e antes ~~ conforme com a Hcli.!.dJo C tlholica 
Apo;;;tolica Honuna, dominante 110 lmpL·rio. 

Deus t;uanle a Y. Ex .-PalacÍ'J do Hio dü Janeiro, 
t'lll ~~ dt' O:•zem bro tk Hrn. -- J;tNlirnw de Sou:rt tJ 

Ulireira Gontinlto. -Sr. Bi:-:po de l'ern;t mlJuco. 
N:t mrsrna confol'midaclc a todos os Hi.:pos e Vi.'-!.lt·:os 

l:apitul;ires do lmpcrio. 

N. 7H.-JUSTIÇA.-E~I 3 n~oEw~tBn•J tH:: u;:n. 

O Cu!HIIW!Hlaule de batalhão de Guardas Saciou;v_•:-; púúc residir 
fora do tlistriclu tia pa.raua tlu corpo, com tanto t{UC esteja lleutro 
do muuicipio. 

lllm. e Exm. ~r.- Foi presente ú Hcgencia~ em 
~um;l do Imp'!l'~d~r o Senl~ur D. ,Pedro 11, o oflit;io que 
' . E'~. me d1ngiU em 2.3 de Setembro do corrente 
anno, áeerc:t d.i dnvitb que se lhe otfcrccia, de poder 
morar em dilferunte districto o C·nnmandante de um 
h•la!ILio da~ Gnardas N;u:iouae,;; 1!1'ssa r.itbde~ e a mesma 
1\egeuria me un.ktB lhe n:spuuda q Ul' ~ a ttcw.leuJo á~ 



o32 DECISÕES 

disposições dos arts. :1. 0
, 32 c 107 da Ld de 18 de Ago~lo 

de 1831 c do art. lü do Decreto de ~m !h~ Ou! ubro do 
anno pass1do, póclc ter lugal' a resiuencia do Colllman
tlantc fóra do districto da parada do eorpo, t:om tanto., 
rc.rém, que esteja dentro do munieipio. 

Deus Guardcl a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro, 
em a de Dezembro de 18:J3.- Aureliano de Sou:a c Oli
veint Continha.- Sr. PresitJcn te da Provi neia de Per· 
namhueo: 

-...... 
:\1. 71'1.- J USTHJA.- E.~l ;J DE DEZE~IBRO DE Ht;:J. 

p,~·Ja \·isila das l'JJJ1Jan·.a4.:õrs IWll]JUill tlJIUill!IJ!'JllO ]'CI't'4'UC O Juiz 
de Paz, ou seu Dclegatlo. 

111m. e Exm. Sr.- Sf~ttdo presente ú Hcgcuria em 
~o me uo Imperador, o ullieio n. o 20 de 8 de Juuho deste 
aJJno, no qual V. Ex. dú conta de l1avér ordenado 
aos Juizes de Paz dessa cidade que sobrestivessem na 
percepção dos 31>600 que recebiam e seus Delegados a 
titulo de emolumentos dos navios entrados ne~se porto, 
pelas visitas a que presidiam em virtude do art. 2. o 

do Decreto de 12 de ALril do anuo passado, a cujo 
respeito pede esclarecimentos; Manda a mesma Rcgencia 
responder a V. Ex., que não sendo estas tliligendas, 
das que se fazem a requerimento de partes, mas sim 
ex otficio, não deve continuar a percepção dos mesmos 
emolumentos. 

Deus Guanle a V. E\.- Palacio do Hio de Ja11ciro, 
mu a de Dezembro ue J8:3:J. -Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho.- Sr. Presidente da Província do Parú. 

-···. 
Só por appellação é que compele ao Jury uc flcvista lowar co

nhecimento do alistamento e escusa dos Guardas Xaclonac:'. 

A Hegencia, em Nomo do Imperador o Senl10I 
D. Pedro Il, .Manda remetler u Vm. o officio inclu.;:o de 
lO do passado, do Tenente Coronel Commandante do ba= 

• 
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talhão de Guard·as Nacionaes dessa villa, a fint de que in
forme sobre a queixa que faz do Jury de Hevista por 
havcrexorhitado de suas attribuiçõcs. Jicando Ym. desde 
j;í na intelligr,ncia que só por meio de apptdla1;.ão ó que 
compete ao Ju1·y Lomar conhedmcnto do :dist.amrnto 
ou escusa, como delerm i na o art. 22 da Lei de 18 de 
Agosto de t8ll. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do IUo de Jauciro, em 
3 uc Dezembro de 1833.- Aureliano de Soztza e Oliveira 
Coutinfto.-Sr. Presidente do Jury de Revista da Villa 
de S. João do Principc. 

~. Í~Í.-~ Jl'STl~~A.- E)I 3 DE DEZ~MBRO tH:: 1833. 

D.:ixa vago o po~tu o Oflicial do ~ervit;o ordiuarlo da Guarda 
Nacional que passa para o tlc reserva. 

Fui prcscnlc a Rcgcncia, em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, o otlicio que Vm. me dirigiu em 
12 dç Outubro proximo passado, pedindo rstlarecimcn tos 
ácerca da passagem para a reserva do Alferes da Gu:n·da 
Nacional Manoel Joaquim de Oliveira; e a mesma Re
grncia me ordena lhe responda que f'lla I"ótle ter lugar 
:-:e o rcfei·ido Alferes fôr julgado incapnz do ser v i(o 
ohlinario, havendo-se em tal caso o posto por Yago da 
mesma maneira que se ltaveria quando falleces5c ou mu
dasse de município. 

Deus Guarde a Vm.- Palatio do lHo de Janeiro. em 
:} de Dezembt'o tle 18:33.- Aureliano de Souza e Olireint 
Coutinho.- Sr. Juiz de Direito in ter in o da Comarca 
de ltaborally. 

~. í15.- JUSTit;A.- E~t j DE IJEl.Emmu IH~ H33:J • 

.Nos luga1·es onde não houver mais de um Juiz de Direito com
pete aos Juizes de Paz e .Munieipaes a jurisdicção. policial. 

I!lm. e Ex.m. Sr.-Em resposta ao offic.io de·v. Ex. 
de 19 de Julho ultimo, tenho ·a dizer-lhe que detrrmí
nando o Codigo do Proces"o Criminal) que uas cidades 
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nvpulosas, onde houverem mais de um Juiz uc Direi to, 
fosse um tlelles o Chefe de Policia, deixou em todos os 
tua i:-; lugàres esta juristlicção policial aos Juiz~:s de Paz 
•) Munic_ipaes. ·.) 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio dÓ Hio de Janeiro, em 
.~de Dezembro de 183:3.- Aureliano-de Sou.za e Olit:eira 
'.'ottti11/1o. - Sr. Presidente da Província do l\lar,mhão. 

N. 7íG.-JCSTIÇA .-EM 3 DE DEZE)IDRO DE l83J. 

,\lauda cessar o ordenado que vencia o C ~l)Cllão da cxfncla 
Casa da Supplicaç:1o. 

111m. c E\ln. Sr.-Tendo sido extineta a Cas:\ da 
:~upplieação em virtude do Co Jigo do Proce:-;so, tem 
; gualmnn te cessado o ordeuado t(HC o Co neg-o João C·t
:ncllo Pinto e C·tslro Yenria como C:fpeJião daqucllc 
l'ribunal, e r0g-o a Y. Ex. queira 1lar as ordens que 
forem conveniente~ para •1ue ~1ssim se observe no The .. 
souro Nacional. 

Bens Guanle a V. Ex.- Pac;o, em 3 de JJez,-,wbro 
,Je ld3:J.- A-ureliano de Souza e Oliveira Co'Utinlto.-Sr. 
(~andido José de Araujo Vianna. 

---
~. 7'!7 -FAZENDA.- E~ 3 DE DEZEMilRO DÉ 18:)3. 

·..:obre a execução na Alfandegada Côrte do novo regulamento. 

O lnspector ua Alfandcga desta Côrle fique na intel
I i gene ia, de que durante o corrente mez de Dezembro 
·:e occupará de fazer lodas as disposições e arranjos na 
Alfandega, a fim de que do primeiro proximo Janeiro 
em diante se ponham em execucão o Regulamento e 
decreto~ juntos, preenchendo elle entretanto as funcções 
;nlwrentes ao extinclu eargo tle Juiz da mesma Alfan
-~cg·a, e pen:ebemlo nt•str. cxereieio os emolumento:_; 
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pt·oprios de tal lugar: e 'oilüo~irn, dc3 que 1l'ora- t•JrJ 
diante a Alfandt>ga tlea em tudo :;;nb11'clinad:l ao Tri~ 
unnaldoThPsout·o, eom o qual ~r deve cntrndrr· em todo·-: 
os negocios proprio;; d:HJUCIIa E;;tação, ao que o referido 
lnspector dará a devida execução. 

P~ço, em 3 de Dezembro de 1833.- CandidJ José de 
Arailjo Vianna . 

:X. 7'1H.-FAZf.NDA.-E\t :1 DK DE!.E\tBno nE J8!l:J. 

Di>··l:lra a :llfande~a ela fôrt·~ imnH•diatament!' suhordinad;l ::t·• 
Tribunal do TiH•souro. 

Candido José de Al'aujo Vianna, Pt·c:;idente do Tri
hnna I do Thesonro Publico Nacional, resol r eu de acr<\nf(• 
com o volo do Tribunal, quo d'ora em di<mle a Alfan~ 
dega seja immediatamcnte subordinada ao Tribunal dt• 
Thesouro, 'com o qual se deverá cn tender directa mcn LP 
3 mencionada estação em todos os negocios que lhe são 
r ela ti\· os. O que participa ao Conselhcir·o InspectoJ' da 
Thcsonraria dessa Provinda para sua intelligeucia. , 

Thesouro Publico Nacional. em 3 de De:r.emhro 
de 18:13.- Candüfo José de Ar·a ujo Vianna. 

-·-
N. 7'J:9.-GUERRA. ~ E:.t3 DE DRZE~IBRO DE !8J3. 

~!anda restahélecer em todo o s•u vigor as antiquissimas Ol'dc•n;; 
que têm servido de regulamento do porto. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento (l.l 

Regeneia~ em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro U. 
com o ollicio de V. Ex. de 22 de Novembro H ndo. o 
que a V •. Ex. dir-igira o Commandante da Fortaleza 'd!' 
s~mta Cruz da barra deste porto, pedindo rsclal'eci
mnnlos sobre o que deve praticar com a; embarcar.õl'~ 
j• .... trangriras, l(llC na OCCasião·de sua ent.rad:.J, se recusam 
a re.;;ponder ;\g pj"}r-guntas que lhes são fritas da mesm:t 



Fot·talcza; Resolveu a mesma Hegcncb~ que V. Ex. 
mantlasse restal.Jeleccr em to<lo o seu vigot· a;; anti
qni~:üma:.; ordens, que tem ser·viuo de rcJulamcnto Llo 
porto, e s:io ns seguintes: 

A;; emb 1rcaçuc . ., de guerra nacionaes, ou estrangeiras 
sallirão da lntTa livrt~mcntc de dia, e eutrar;1o a lcua 
llol'a sem se llles pôr ob~taeulo algum, saho se vic:-cm 
llt~ porto onde haja peste, por.JllC então se llles inti
m:ná a:;; ordens, que existirem segundo o regulamento 
tlc sau<le; e quando aconteça, que as não cumpl'am, se 
tlarú parte por esta Secretaria de Estado rlos Negot'ios 
d:1 Guerra. 

Tod:t a emlurcacão do commercio nacion::d, ou c.;;tt·an
gf'ira, na orcasião ·da sabida, sf'rá visitada p('los offici:ws 
do l'('gist.to, aos f}Uaes o Comm::mtlanlc <b Fortaleza dt· 
Yillcgaignou dar·:'t por cscriplo a senha do dia, c <•llf's :'ls 
Ptnlnrcaçõe . .; visitada,, a Hm de terem livre sallilla 11a 
Fortaleza de Santa Cenz, onde pela lwsina ~e I hes {W
dirú a mesma senha; se a n:io derem, ou se fôr fal~a, s~ 
mandará fuudr:H· ou rclroredcr; c quando o não f;1çam, 
se llws atir:1r·á um tiro de pohora sccca com pcqui'no 
calibre; se apczitt· tlis:-;o continuarem a navcg·ar para 
sahir, se lhes atu·ará com lnla perto flo Cl,sl:.~ílo; r 
quando .Hnalmente n&o obedeçam, 0:3 tiros coin bala 
serão dirigidos ao.) mastros, depois ao costado~ alé que 
tlPcm fundo, ou voltem. 

O mesmo se praticar:'t na for·talcza de Santa Cruz, r 
Villt~gaignon com as que entrando não obedecen•m a 
qualquer intim~1ção. 

O escalcr Lb visita sahirá logo a Lomar conhccimPnlo 
düs que forem detidas no acto da sahida. 

O Quartel-General enviará aos Comm:~.nd.m t.<•s das For
t:llcz:ts do porto as ~cnhas para loda uma semana. 

Ficam, port'•m, exceptuadas destas ordens a-; e:1noas, c 
h:mgulas dn 1wsca, e a-> cmiJ trcaçõc•s da eomp:tnhi3 d:t 
pesca denom ina!la- Feliz Lí•mhranç:t :. devendo pmt:·.n 
obedecer a q nalqucr in ti mação., S(~ :.Jignma cyrn tua I idadt~ 
nssi m o exigir ; o qur participo a V. Ex. para si'U co
nhecimento, c a flm de que exprça as orden:'; p:u·a a sua 
fiel oiJsPrva ncia dP~cle o dia tO do presente D2zem bro, 
recommetHlando a V. Ex. to:!o o cuiu:Hlo na cobrança dd 
valo r do~ tiros que se houverem de dar. 

Deug Gua rtle a V. Ex.--:.. Paço, em 3 f],~ Dezemhro 
de 181:3.- Antero José Perreira de Brito.-- Sr. MJnoPI da 
Fo:1seea Lima f' Siln. 

-.... --



DO GOVER~O. 

N. 7~0.- MARINHA- EM 3 DE DEZEUBRO DE 1833. 

Determina que os orphãos pobres e miseraveis sejam recebidos 
no Arsenal de Marinha, e remettidos para bo.rdo do3 navios, com 
praça de Grumetes. 

A Regencia, em Nome do Imperador; conformando-se 
com o que propuzera o Inspector do Arsenal de Marinha 
em officio de ~O do mez findo, ácerca do destino que 
poderão ter o~ orphãos pobreg, e miseraveis que para o 
di to Arsenal forem manuados em conformidade do Avigo 
•la Repartição da Justiça, datado de 23 do mesmó mez; 
H ou v e por b ~m que taes orphãos fossem nelle rece
bidos, e recolhidos para bordo dos navios, em que se 
devem .crear escolas de primeiras letras segund-o o De
creto de 21: de Outubro ultimo, a fim de receberem 
alli a conveniente educação com praça de Grumetes, do 
que resultará sem duvida grande beneficio a ellcs e ao 
serviço da Armalla. O que participo a Vm. 

Paço, em 3 de Dezembro de 1833.-Joaquim José Ro• 
drigues Torres.- Sr. João José Dias Camargo. 

N. na .-MARINHA.-E~1 3 DE DEZEMnno DE 1833. 

Declara que o serviço que era feito pelo Piloto-mór do porto do 
Maranhão, de ora. em diante ficará a cargo do respectivo 
Patrão-mór. 

Illm. eExm. Sr.-ARegencia, em Nomedoimperador, 
a quem foram presentes o ofllcio que V. Ex. me dirigiu, 
com data de 30 de Agosto ultimo sob n. o 3~, e copias 
annexas, Manda declarar a V. Ex., em resposta ao 
mesmo officio, que o serviço que até agora era feito 
pelo Pilott>-mór desse porto, deverá d'ora em diante 
ficar a cargo do respectivo Patrão-mór. sendo mesmo 
esta consideração que deu lugar á di-sposição do art. tã 
da Lei de 2\ de Outubro de 1832. 

Deus Guarde a V~ Ex.-Palacio do Rio de Janeiro~ 
em 3 de Dezembro de 1833.-Joaquim José Rodrigues 
Torre~. -Sr. Presidente da Província do Màranhão·. 
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DECisÕI:~ 

~. 7:»:!.-FAZE~DA.-EM !t, DE DEZE!.lBRü DE 1833. 

Arlmittn que se fa«:a em prestações da 3.a parte do ordrnado o 
pagamento de um alcance por ser este proveniente de defeitos 
de calculo. 

Candido José de A ranjo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi pr('
sente o oillcio do Presidente da Província do Hio Grande 
do Sul de 2~ de Ontubro ultimo ~ob n. o 98, ãrerra do 
a lcanec de 773 1)083 achado a favor da Fazen1la Naciona 1 
na liquidação 1la eonta tio Thesoureiro da Alfandega tlc 
Porto Alegre, Antonio Rodrigues da Silva; deliberou em 
sessão do tl i to Tribuna 1 que, visto declarar-se no otlicio 
que veio incluso do Inspcctor da respectiva Thcsou
raria, que o dito alcance, por que são responsaveis os 
Otnciacs da mrsma Alfamlrga~ foi só proveniente de de
feitos de calculos, c em attenção ás razões que allrga 
em seu reqnerimento o Escrivão da l\lcsa Grande José 
Rodrigues de Oliveira, se lhe admitta o pagamento 
desta somma, que se propõe fazer em prestações, 
sem1o cllas ua terça parte tlo seu ordenado pelo menos. 
O que participa ao dito Presidente para sua intclli
gencia. 

Thesonro Publico Nacional, rm !J, <le Dezembro de 
1833.-Candido José de Araujo Viann(l. 

N. 7:i:~ .-FAZENDA.-El\1 !J, DE DEZE~IBRO DE 1833. 

Ordena que se participem os despachos de polvora ao juiz de di· 
rcito chefe Policia. 

O Jnspcctor da Alfandcga desta Côrte fique n:t intrlli· 
g-encia de que, todas as vezes que na dita Alfandega se 
de~pachar polvora por conta de particulares, qualquer 
que seja sua quantidade, c destino, deverá participai-o 
ao Juiz de Direito Chefe de Policia, declarando-lhe os 
nome~ dos donos, marcas, quantidade dos volumes, peso 
(4e cada um e tlestino tio referi tio genero. 

R i o, em 4 de Dezembro de 1833. -Candido José de 
Araujo Vianna. 



DO GOYERNO. 

N. 7~~.-FAZENDA.- Eu~ DE DEZEl\lB.tto DE 1833~ 

D~clara compativel o cxercicio dos empregos de Promotor pt[ .. 
blico, com o de Procurador Fiscal da Thesouraria. 

Candido José de ArauJo Vianna, Presidente do Tri· 
hunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
st'ssão do mesmo Tribunal. que podendo bem de direito 
c·.ombinar-se o exercício do emprego de Promotor Pu
hlico, com o de fiscal da Thesouraria de Província, pois 
f!UC a Lei sómente prohihe accumulação do olficio de 
julgar, só deverá o actu.al fiscal da The.;;ouraria da Pro
' incia do Rio Gt·ande do Norte, e Promotor ser inhibido 
de continuar no exercicio conjunctamente dos dous 
empt·egas, quando de facto lhe não fôr possível o 
desempenho; devendo em tal caso ter a opção. O que 
p:1rtícipa ao Presidente da referida Província em rcs
JH:lsta ao seu ofilcio de 30 de Outubro ultimo sob 
li. o 30. 

Thesonro Jlublico Naeional, em ~ de Dezembro de 
lH33,.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 7:)5.-FAZENDA.-Ell 4 DE DEZE:\lBRO D~ i833. 

Sobre a representação de Francisco José dos Santos contra a 
preterição que sotTreu, não sendo nomeado conferente do al· 
godão, da mesa de rendas de Pernambuco. 

Candido José do Araujo Vianna, Presidente do Tri
hunal do Thesouro PubJi.co Nacional, parecendo-lhe não 
ter o Presidente em Conselho da Provincia de Pernam
lmco procedido justa e legalmente, quando, reconhe-' 
cendo a injustiç1 praticada com Francisco José dos 
Santos na preterição que soffreu por occasião de orga'"' 
n izar-se a l\fesa de di ver.sas rendas naquella Província, 
dando-se a preferencia 1 Joaquim Ribeiro de Bl'ito, c a 
i nconvenicncia de ser o mesmo lld to conservado no 
~~mprego de Conferente do emlnrque tlc algodão por 
ser 1ilho de um cmprezario deste ~~eaero., ·:ujos inte· 



DECISÕES 

rcsses attenderá algumas vezes com prejuízo dos da Fa
zenda Nacional (o que tudo se prova pelos documentos, 
.informações, e des~achos que o supplicante ajuntou ao 
seu requerimento, e inclusos se remettem ), deixou de 
dar as providencias, que cst:tvam, e estão nas suas 
attribuições peJo disposto no art. 18 da Lei de l4e de 
Junho de 1831, e arts. 7.0 e 9. 0 de Regulamento de 2G 
de Março ultimo; em conformidade com a resolução to
mada em dito Tribunal recornmenda ao mesmo Presi
dente que em Conselho delibere, e resolva definiti
vamente sobre a ma teria, o que fôr justo, e mais 
conveniente á boa administração da justiça, c cxacta 
üscalisação das rendas publicas. 

Thesonro Publico Nacional, em 4 de Dezembro de 
1833 .-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 75G.-Il\fPEBI0.-E~t 4 DE DEZEllERO DE 1833. 

Declara sem direito o Procurador da Camara para levar com
missão da quantia extraordinaria rcecbida para tratamento 
de doentes. 

A Regcncia, em Nome do Imperador, a quem foi pre
sente o ofticio da Camara l\1unicípal desta cidade, datado 
eni. 19 do mcz passado, 1\fanda, pela Secretaria de E:;t.ado 
dos Negocios do Imperio, responder-lhe que, vista a 
disposiçã6 do art. 44e da Lei de lti de Dezembro de 1830, 
é bem fundada a duvida, em que está, sobre o direito, 
com que o seu ex-Procurador dedm:iu a commi~são 
ue 6 °/., da quantia extraordinariamente recebida do The
souro Publico, para tratamento dos doentes atacados das 
febres, que grassavam nas freguezias de 1\Jerity, Irajá, 
Iguassú, e Pila!·, c que portanto deverá o dito ex-Pro
curador rcpór a mesma quantia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em ~de Dezembro de 1833. 
-Antonio Pinto Chichorro da Gama . 

. . 
• 



DO GOYER~O. 

N. 757.- IMPERIO.- Ell 4 DE DEZEMBRO DE l83:J. 

D~clara que os títulos dos empregados publicos, nomr.ados pelos 
Presidentes em Conselho, devem ser por estes assignados. 

I IIm. c Exm. Sr.- Em solução á duvida que V. Ex:. 
pondera em seu ofrtcio de :H de Setembro passado; :Manda 
a Regencia, em Nome do Imperador, participara V. Ex. 
que os titulos do~ empregados, cujos pr·ovimenlos são 
conferidos pelos Prei;identes em Consellw, em virtude 
da Carta de Lei de l!J, de Junho de 1831., devem ser 
assignados pelos ditos Presidentes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, 
mn !r, de Dezembro de 1833.- Antonio Pinto C!tic/10rro 
da Gama.-8r. José .Mariano de Albuquerque Cavalcanti. 

N. 758.- IMPERIO.- E~t ti DE DEZEl\IBRO DE 1833. 

Sobre o aluguel de casa unicamente para aulas de ensino muh\07 

em actividade. 

Tendo a Regr,ncia, em Nome do Imperador, por Aviso 
de 29 de Novembro deste anno, ordenado, que pelo The
solll·o Nacional se pague a Simão llernardmc da Costa 
Passos, Professor Publico de primeiras letras da frc~ 
guezia do Engenho V c lho, a quantia de cento e cincoen t.a 
mil réis, pelo aluguel da casa, em que está estabelecido 
a sua aula, de cinco mezcs Ycncidos no fim do dito 
Nor-embro; a mesma Hegencia assim o :Manda, pela 
Se~rctaria de Estado dos Negocios do Imperio, participar 
:l C:mwra Municipal desta Cidade, para sua intcllig~ncia, 
bem como, que, daquclla data em diante, se não abonará 
ao mencionado Professor mais. quantia alguma para aln~ 
guel de casas ; visto não estar a sua Escola ainda mon
tada I?elo methodo Lancasteriano, e não haver lei, que 
an tonze semelhante dcspeza á cerca das Escolas de ensino 
individual. 

Palacio do Rio rlc Janeiro. em :1 de DezcmLro Jc 1833. 
-·Antonio Pinto C!ticfwrro da Gama. 



5í2 DECISÕES 

N. 75J.- FAZE~DA.- E)t 5 DE DEZKM.BRO DE 183:3. 

Manda arrecadar na alfandega da Corte o sello dos papeis perten
centes ao expediente desta repartição. 

O Inspector da Alfandcga desta Côrte fique na in tcl
ligencia de que o imposto do sello de papeis pet·tenceulcs 
:w expediente da Alfandega, estabelecido na Lei de 8 de 
Outubro passado, convém que seja arrecadado na mesma 
Alfandcga, para o que nomeará dons Guardas que sirvam 
de Thesoureiro e E:-;ctivão, fazenJo:..se a escdpturação, 
c recolhendo-se diariamente ao cofre do Thcsourciro 
tia Alfandega o rendimento para o recolher· á Thrsou
raria Lia Província com a devida separação; advertindo 
que emquanto se não rcmette o sello e o competente 

. engenho, bastará que conste o p:1gamen to pela respectiva 
verba, com dedaração que o sello estabelecido para 
m despachos feitos em menos de meia folha de papel, 
comprehende lambem os de meia folha. 

Rio, rm r> de Dezembro de 1833.- Candido José de 
Aralfjo Vianna. 

A' Mcs1 de diversas remias desta Cô'rtc, no mesmo 
seu lido. 

N. 7oO.- FAZE~ DA.- EM 5 nE nEzElUnno nE 1833. 

Declara directa a corrcspondencia. entre o Thcsouro c as Thcsou
rarias, sendo porém rcmettida sem fecho ás Secretarias das 
J• residencias, onde deve conservar-se extractos das Ordens 
do Thesouro. 

Candiuo José de Araujo. Vianna, Presidente do Tri
bunal do The~ouro Publico Nacional, tendo em ''Ísta a 
maior regularidade na correspondencia entre o Tribunal 
elo Thesouro c as Thesourarias Provinciacs, c a mais 
c~acta obscrvancia da Lei de 4 de Outubro de !831, 
nesta parte, resol v cu em sessão do Trilmnal : l. o que 
d'ora em diante as ordens emanadas do Tl'ibnnal do 
Tjwsouro para terern cxet:u(;ão na-s Thesourarias Provin
ciaes., sej:tm Ji rigidas aos respceli vos I nspee!ores, sendo 
porémremcttidas sem f~cho aos l'rcsidcutl's cldlas, para 

• 



na. ft'n·ma da Lei à~ transmiltircm áqnellt)s ~ e que a 
m~~ma pratica se ob~ervc a respeito da communicação 
official dirigida pelas Thcsourarias ao referido Tribunal; 
2. o que para o fim de verificar-se a nscalisaçâo incum
bida pela Lei aos Prr~idcntes das Províncias sobre os 
actos das respectivas Tltesourarias, convém que nas Se
cr·ctarias Presidenciaes se conservem ex traclos de todas 
as Ordens do Tribunal do Thesouro transmittidas ás 
mencionadas Thesonrarias, feitas em livro proprio com 
a devida clareza. O que communico ao Presidente da 
Provincia do Maranhão para dar-lhe a devida execução. 

Thc~ouro Publico NacionaL em 5 de Dezembro de 1833. 
-Candülo José de Araujo Vianna. 

N. 7G1.- FAZENDA.- EM 5 DE DEZEl\IBRO DE 1833. 

Declara que na correspondencia entre o Thesouro e as Thesou
rarias deve tratar-se de cada negocio em offtcio separado, 
praticando-se o mesmo a. respeito das observações das Prc• 
sidencias. 

Candido José de Araujo Vianna, Prcsiden te do Tri
bunal do Thcsouro Pnblieo Nacional, de! iberou em sessão 
tio mesmo Tribunal declarar aos Presidentes das rro
vincias~ que par·a regularidade c melhor expediente dos 
negocias, que forem ohjccto das correspondencias entre 
o Tribunal c as respectivas The~ourarias, cumpre que 
cada negocio seja trata do em officio separado~ e que o 
mesmo se deverá praticar a respeito uas observações dos 
l•rcsidcntcs, que acompanharem os ditos officios. O que 
participo ao .Prcsiuente da Província da Bahia para sua 
iutclligencia e devida execução. 

Thcgouro Publico Nacional, em 5 de Dezembro de 
-1833.-Candido José de Araujo Vianna. 



continua >

N. 7G2.- FAZENDA.- E~ ti DE DEZEMBRO fiE t833. 

Sobre a arrecadação dos impostos de que tratam os §§ 2. 0 , ~.o 
e 5. 0 do art. t>. 0 da Lei de 8 de Outubro ultimo. Encarrega. 
os Collectores da cobrança da taxa de escravos. 

Candido José de Araujo Vian!'la, Presidente do Tri
hunal do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista a 
(•xecução dos ~§ 2. o, 4. o t~ 5. o do art. 5. o da Lei de 8 
de Outubro de 1833, deliberou em sessão do dito Tribnnal 
que a arrecadação dos impostos de que tratam O!' men- · 
cionados paragraphos se faça do 1. o dia do proximo 
Janeiro em diante com a necessaria especialisação na 
esn·ipturação, e que o seu producto seja guardado em 
separado, sem que soffra desvio debaixo de quacsqucr 
pretextos, a tó a ordem expressa do Tribunal 110 Thcsouro 
a tal respeito: Outr·osim que na falta de ~lesas de di
versas rendas a arrecadação tlo imposto sobre escravos 
seja incumbida aos Collectores das respc•ctivas povoa(ôes. 
Ao que dará o devido cumprimento o Inspcctor da The
souraria da Província d •.... 

Thesouro Publico N:wion~l, em 5 de Dezembro de 
!833.- Candido José de At'aujo Vianna. 

N. 763.- JUSTIÇA.- E~l ~ DE DEZEl\lllRO DE 1833. 

Dá providencias a respeito do trafico de Africanos. 

Sendo publico e constante que pelo districto · dessa 
villa passam continuada e escandalosamente Africanos 
iuqJOrtados illicitamente, a despeito das mais termi
nantes ordens do Governo, e que são comprados por 
hal.titantes desse districto, que os possuem criminosa
mente mesmo á face das autoridades a quem a lei tem 
incumbido velar sobre este objeGto: Ordena a Rrgencia, 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, que Vm., 
em cumprimento da sabia e politica legislação actual
mente em vjgor, Hscalise mui escrupulosamente taes 
factos, e proceda contra o~ criminosos, deYcndo conven-

• 

• 



l>O GOVERNO. o4~) 

cer-~e a fazer convencer aos moradores do seu districto 
que, além de commetterem um crime com semelhante 
trafico promovem e cavam um abysmo futuro para si c 
suas famílias, pois que taes Africanos quando ladinos e 
conhrccdores de que são livres, não deixarão de esfor
çar-se para subl.rahirem-se ao captiveiro condemnado 
hoje pelas leis, sem que estas, ou o Governo em taes 
casos, possam garantir aos seus possuidores uma tal pro
priedade c nem livrai-os das pRnas em que se acharem 
incursos, sendo bem facil de oonceber-se as conse
quencias funestas que podem seguir-se da continuação 
de tal abuso. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, rm 
õ de Dezembro de 1833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho.- Sr . .Juiz de Paz da Vil la de Vassouras. 

Na mesma conformidade aos ;ia Villa de Valença, 
Barra Mansa, S. João do Príncipe~ llaguahy e lguas~ú, 

N. 76~.- MARINHA.- E~1 ü nE nEzElmRo nE 1s:n. 
Declara o motlo por que os Officiaes, e mais indivíduos das 

guarnições dos navios da Armada devem dirigir as repre
sentações e requerimentos. 

Convindo que as representações, e requerimentos dos 
OJ1iciaes e. mais indivíduos das guarnições dos navios 
da Armada, subam por intermeclio dos respectivos 
Commandantes, ou já competentemente informados, ou 
ao menos munidos de licença sua por cscripto : Manda 
a Regencia, em Nome do Imperador, que Vm. expeça 
as convenientes ordens para que assim se execute. em 
additamento ás disposições das ordens geraes cxpedid:J.s 
por esta Secretaria de Estado em datas de 17 de De
zembro de 1823, c de 23 de Setembro de 182n. 

Deus Guarde a Vn1.- Paço, em n de Dezembro de 
!833 .-Joaquim Josd Rodrigues Torres.- Sr. Francisco 
Di bia.no r1n Castro. 



N:. ·76rJ:- FAZENDA.- EM ·O DE DRZEMB~O-··tl'E 1833 .. 

Sobre a arrecadação tios dizimos. 

Candiuo .José de Araujo Vianna,· Presidente do Tri· 
lmnal do -Thesouro Publico Nacional, a quem foi pre
sente o officio do Presidente da Bahia, de 8 de Novembro 
ultimo sob n.o 53, acompanhado de uma representa
ção do lnspector da Thesou r a ria daquella Província, 
sobre as uifl1culdades, quo offerece o met:hodo de es• 
cripturação a carg-o dos Collectores das Rendas Publicas, 
por se negar grande parte dos contribuintes a prestar 
suas assignaturas no lançam~nto e conbecimentes; re
solveu em sessão do dito Tribunal: L o que não convém 
por ora al-terar-se o disposto no Regulamento de 3t. de 
Março de !832, pelo que respeita ao processo e es
cripturação do lançamento dos dízimos, não podendo 
dispensar-se a assigna tura dos collectados naquelles 
a e tos. que praticam e reduzem a escripto com seu apra
zimento; 2. 0 que no art. 10 do mesmo Regulamento 
se acha providenciado o caso de se negarem os collec
tados ás necessaria-; declarações, e assignaturas; 3. 0 

que para evitar contestações, que fazem odiosa a Ad
ministração sem proveito da Fazenda, poderão dis
pensar~se as referidas assignaturas nos conhecimentos 
do pagamento; pois os interesses da mesma Fazenda 
ficarão sufficientemcn le garantidos com o uso dos 
talões, e duplicada assigná tur11 dos Thesoureiros, ou 
Co!lectores e seus Escrivães. O que participa ao Ins
pector da Thesouraria da Província da Bahia para sua 
in telligencia e devida execução. 

Thesouro Publico Nacional, em 6 de Dezembro de 
Um3!- Candido José de Araujo Vianna* 

N. 766.-FAZENDA.-El\I 6 DE DEZE}IBRO DE !833. 

Declara da competencia. do Juizo de 01·phaõs a cobrança da di• 
vida activa do Juizo àe ansent€s. 

Canrl ido .José de Araujo Vianna, Presidente do Tl'i .. 
b'!tnl do. T~tesouro Pu!ilico Nacional, a quem foi pre
~:rntc o officw do PresídPntt-: da Província Jp .Minas 



Ou Gf)V tlL\!0 

Gcr·ac~, de 24 uc Novembro ultimo sob n. o 78, a com" 
panhado uc outro, em que o lnspcctor da Thesouraria 
daquella Província pede approvação do premio que 
a dita Thesouraria arbitrou aos Collectores Geraes sobre 
a cobrança elas dividas activas do Juizo dos Ausentes, 
que julgou conveniente encarregar-lhes; resolveu em 
sessão do dito Tribunal que esta deliberação não póde 
approvar-se por não sor da competoncia das Reparti
ções da Faz\'nda Nacional a cobrança de Ltcs dividas; 
de que deverão tratar os respectivos Juizes de Orphãos, 
a quem a Lei de 3 de Novembro de 1830 e11carregou a 
arrecadação, c administração dos bens dos auscntrs. O 
que participa ao Inspector da Thcsouraria de Minas 
Gera os, para sna intolligencia. 

Thcsouro Publico Nacion:ll, ent n ·1e Dezembro de 
ts:_n.- Candi~to José de AraHjo Viwuw. 

N. 767.- FAZENUA.- E~l (j DE DEZEi\UIRU DE 183:1.. 

Determina que não se dê:exccuçãu ao:) decretos e '.tltulus de no 4 

meação etc., sujeitos ao sello, sem que conste o seu pagamento . 

. Candido José de Araujo Vianna, PresiLlente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, Jeliberou em 
sessão do mesmo Tribuna I, (JIW nas Thesourarias de 
Provincia, e em todas :1s mais Estações de Fazenda.) 
se não cumpra, nem dê execução a quaesquer Decretos, 
Nomeações, ou Titulos sujeitos pela Lei de 8 de Outubro 
do corrente anno ao imposto do scllo, sem que çonste 
pela competente verba, havei-o efTectivamente pago, 
iicando tambem olJrigatlos a este pagameuto quaesquer 
dos referidos Titulus p:tssados posteriormeute á Lei, 
que por ventura já teu!lam sido t.:umpridos. O que par
ticip:.l ao Inspector da TltesoLtl':tl'ia da Provi11cia J .... 
para que assim u execute. 

Tlwsouru Pnblico Nacional. em () de lkzt•mbru tle 
-1~33.- Canil ido Iostf dt• _.l;·au,jo Viilutw" 



DECISÕES 

N. 768.-.FAZENDA.-E~I 6 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Sobre a entrada e sahida deste porto das lanchas de pesca d.a 
Companhia-Feliz Lembrança. 

O Administrador da Mesa de diversas Rendas Nacio
naes tique na intelligencia de qua as lanchas de pesca 
da Companhia Nacional-Feliz Lembrança- na sahida 
e entrada neste porto, devem unicamente passar pelos 
registros c vis i tas a que são sujei tas as bangulas e 
canôas de particulares igualmente empregadas neste 
trafico. 

Rio de Janeiro, em 6 de Dezembro de 1833.-Can
dido José de Aratejo Vianna. 

N. 769.- JUSTIÇA.- El\1 7 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Approva a deliberação do Governo de Santa Catllarina mal,l• 
dando formar Junta de Paz com Juizes Supp.lentes. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia, em Nome do Im
perador, a quem foi presente o officio de V. Ex. de 
tO do mez passado, no qual communica ter o Vice-Pre
sidente dessa Província, em Conselho de 22 de Outubro 
ultimo, resolvido, em virtude de uma representação 
do Juiz de Direito da Comarca de S. Christovão, pe
dindo providencias ácerca de algnns municípios que não 
tinham numero legal de Juiz€s de Pa~ para formar as 
respectivas Juntas, que, nos municípios, em que hou
vesse semelhante falta, a supprissem os Juizes de Paz 
Supplentes; Manda responder a V. Ex. que approva 
a resolução tomada por esse Governo, e que outro
tanto se tem praticado nesta Província. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
em 7 de Dezembro de 1833.- Aureliano de Sm~za e Oli
veira Cotttinho .-Sr. Presidente da Provinda de Ser= 
gipe . 

• 



DO GOYER~O. 

N. 770.-JUSTIÇA.- El\1 7 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Declara que os Commandantes dos batalhões da Guarda Na
cional só se podem corresponder com o Governo por inter
medio do Chefe de Legião. 

O Commandante do batalhão de Guardas Nacionaes 
de l)araty acaba de remetter para a Côrte todo o arma
mento do seu corpo, que diz achar-se arruinado, e 
pedindo tambem o pagamento do pret dos cornetas, o 
qual já se enviou ao Thesouro para lhe ser entregue, 
c logo que hajam armas promptas para substituir 
aquellas, se participará a Vm. para as mandar receber; 
e cumpre que renove a este Tenente Coronel a adver
tcncia de que toda a correspondencia com a Secretaria 
de Estado. é unicamente por intermedio do Comman
dantc da Legião, como já se lhe tem participado. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
7 de Dezembro de 1833.- Aureliano de Sou,za e Oliveira 
Coutinho.- Sr. Coronel Chefe da Legião de Guardas 
Nacionaes da Ilha Grande. 

N. 771.-l\fARINHA.- Ell 7 DE DEZE31BRO DE !833. 

Transmitte as Instrucções de U de Novembro, expedidas pela 
Repartição da Fazenda, para cobrança do imposto do sello das 
patentes dos militares da Armada, que se cobram por essa Re
partição. 

Transmi tto a Vm. o incluso exemplar das Instrucçõcs 
de 14 do mez findo, expedidas pela Repartição da Fa
zenda, em conformidade das Leis ncllas citadas, a fim 
de se observarem na cobr~nça do imposto do sello das 
patentes dos militares da Armada, que por essa Repar
tição se cobra ; segundo o disposto no Decreto de 24 
de Fevereiro de 1824. 

Deus Guarde a Vm.- Paço. em 7 de Dezembro 
de !833.- Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. João 
José Dia:; Camargo. 



N. 772.-GUEHRA.- EM 7 DE DRZEl\IBRO DÊ 1833. 

Dissolve a sociedade militar na Côrte do Rio de Janeiro. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o Governo, não obstante as 
terminantes, e positivas disposições do art. 1~7 da 
Constituição do Imperio, consentido que se instal1asse 
na Côrte uma Sociedade Militar com os fins apparentes, 
de beneficencb reciproca entre os seus membros, e de 
sustentar as inst1tuições políticas, c a disciplina do 
Exercito; mas não tendo a mesma Sociedade correspon
dido á espectação publica, sendo aliás mo ti v o de alarme, 
e de susto para os habitantes pacificas da Capital d(} 
Imperio, que designam semelhante aggrcgaclo tlc ci
dadãos pertencentes ao Exercito como hostil its liber
dades patrias, por isso que alguns do seus membros 
aberrando dos principias da honra apresentam e sus
tentam sem rebuço opiniões reprovadas pela Nação na 
gloriosa Resolução de 7 de Abril de 1831, cumpre aú 
Governo como guarda da segurança c tranquillidadc 
publica, chamar á ordem aquelles cidadãos, que menos 
reflexivos incommodam a Nação, c concorrem para a 
desordem. Pelo que a Regcncia, em No me do Impe
rador o Senhor D. Pedro li, não querendo nem mais 
um momento que se deixe de observar pontual, c extric
tamen te as sabias disposições do citado art. 147 da 
Constituição; ordena que V. Ex. faça hoje mesmo pu~ 
hlicar lla ordem do dia, que nenhum Official da i. a ou 
ex tine ta 2. a linha do Exercito, e mesmo das ordenanças 
faça parte da mencionada Sociedade Militar, e a ella per
tença, sob pena ele serem castigados exemplarmente 
como desobedientes, c infractorcs da disciplina militar, 
tendo V. Ex. todo o cuidado na pontual observancia 
desta ordem. 

Deus Guardo a V. Ex,__..,.. Paço, em 7 de Dezembro de 
1833.- Antero José Ferreira de Brito.- Sr. Manoel da 
Fonseca Lima c Silva. 

N. 773.- FAZENDA.- EM 9 DE DEZEMRRO DE 1833. 

Sobre o despacho na alfandega de polvora de conta dos par
ticulare;:;. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resvosta ao Aviso de V. Ex. 
de I! do corn;nte, que vciu acompanhado de um oillcio 
ela Cctmara Mt!ni~·irü desta CicLtde elo dia 3 do referido 
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mez, sobre o ri::;co c wconvcnicn tcs que resultam de se 
facilitarem despachos de polvora para se conservar no 
centro da Cidade; cumpre-me informar que no mesmo 
dia 4 expetli ordem ao Inspector da Alfandega desta 
Cidade para que~ todas as vezes que alli.se despachar 
polvora por conta de particulares, qualquer que seja 
sua quantidade c destino, o dito Inspector o participe ao 
Juiz de Direi to Chefe de Policia, declarando-lhe os 
nomes dos donos, marcas, quantidade dos volumes, c 
peso de cada um, c destino <.lo referido genero. Não 
podendo nas Alfandcgas L10 Imperio vedar-se a impor
tação deste gcnero, á vis la do disposto no § 9. o do 
art. ül da Lei de fü de Novembro de 1831, que a declara 
livre, observadas as leis policiacs de vendagem e guarda 
nas povoações, á mesma Camnra incumbe providenciar 
por sua parte por meio de posturas adequadas, sobre os 
perigos c inconvenientes que deseja prevenir, como 
muito convém. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, rm 9 de Dezembro 
de 1833.- Candido José de Araujo Vianna.- Sr. An
tonio Pinlo Chichorro da Gama. 

N. 774.- GUERRA.- E~r 9 DE DEZEMBRO DE !833. 

Declara que do ultimo dia do anno financ.eit·o corrente em diante 
não se concedam licenças aos Officiaes do Exercito senfío regis
tradas. 

Illm. e Exm. Sr.~ Findando com o presente :-~nno 
financeiro a observancia do nrt. tO da Lei de 2ti de 
Agosto de 1832 que autorizou o Governo a conceder aos 
Officiars do Exerci to, licença com meio solclo c ven
cimento de tempo, Determina a Rcgcncia, am Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro II, que daquella época 
em d iaJíl te conceda V. Ex., aos que solici Lar em, licenças 
unicamen to registradas. 

Deus Guarde a V. Ex .-Pa1acio do Rio de .f:1neiro, em 
!I de Dezembro de J8J3.- Antero José Ferreira de Brito. 
-Sr. Prcsidcn te da Província dr ..... 



DECJSÕR~ 

N. 775.-FAZENDA.- EM lO DE DEZEMBRO DE 1833. 

Declara que não pódc o Coronel B. G. da Silva exonerar-se da 
responsabilidade por dinheiros recebidos, sem justificação da 
efiectividade da despcza a seu cargo, e da perda dos respectivos 
documentos. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tr·i
bunal do Thesouro Publico Nacional, sendo-lhe pl'e
sen te o officio do Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul de 5 de Novembro ultimo sob n. o 6, induindo 
outro do Inspcctor da respectiva Thesouraria de 22 de 
Outubro deste anno sobre a impossibilidade em que 
está o Coronel Bento Gonçalves da Silva, de prestar 
conta da quantia ele 8306400 que recebeu para farda
mento do corpo de guerrilhas, que commandava na 
guerra com a Republica de Buenos-Ayres, em conse
quencia de se haverem perdido as bagagens, c archivo 
dos corpos na batalha de 20 de Fevereiro de !827; deli
berou em sessão do mesmo Tribunal que se responda 
ao dito Inspector que o Coronel Bento Gonçalves se não 
póde haver por justo ele contas sómente á vista da ordem 
do dia do Gen~ral em Chefe de 20 de Abril de 1827, mas 
que se faz precisa mais alguma jústiticação da effecti
vidade da despeza e perda dos documentos. O que par
ticipa ao referido Inspector para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional, em 10 de Dezembro de 
1833.- Cand1~do José de Araujo Vianna. 

N. 776.- JUSTIÇA.- EM lO DE DEZElUBRO DE 1833. 

,)rdena que o Supremo Tribunal de Justiça tome de novo conhe
cimento de uma revista para ser decidida na conformidade do 
art. :13 da Lei de IR de Setembro de :1828. 

111m. e E1m. St·.-A Hegcncia, em Nome elo lmpc
l'Jdor, cont'onnamlo-sc com a informação datla por V. 
Ex. em oflicio de Vi do mcz pass:Hlo: sobre a prt.íção uP 



ilO GOYERNO. 

queixa de D. Angelica :Maria lgnacia do PaiYa e co~ a 
rrsposta do Conselheiro Proeurador da Cor6a~ S?beranta~ 
e Fazenda Nacional : Ha por bem que nesse Tnbunal se 
tome novamente conhecimento da revista interposta 
pela supplicante~ para S('l' decidida pDr eHe, na confor
midade do art. 13 da Lei de l8 tle Setembro de 18z8, e 
não por dous de seus membr~s sómente: como aconteceu 
no presente ca~o, sendo por tsso not<:n·tal~lPnte nulla~ e 
insubsistente a sua dPcisão, para CUJO ltm manda re
met ter novamente á V. Ex. a referida petição e do
cumentos anncxos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em lO de Dezembro 
dr ,1833.- Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.- Sr. 
Visconde de Congonhas do C1mp.o. 

N. 777.- JUSTIÇA.- EM 10 DE DEZEI\tnlW DE 1833. 

Os Guardas Nacionacs flc artilha,ria só em caso extraordinario 
podem ser empregados na guamiç:1o de Fortalezas e Forti
iicações. 

111m. e Exm. Sr.- Em consequencia do Aviso que 
V. Ex. me dirigiu em ~)do corrente, acompanhando a 
relação dos àistríclo~ aonde julga conveniente que se 
creem companhias de artilharia da Guarda Nacional, 
que guarneçam as fortificações existentes, se me offerece 
responder que não h a prc,ças sufficien tes para conservar 
ao mesmo tempo as companhias de cac;adores que exis
tem, e tambem as de artilharia, tendo já desta arma 
uma companhia na Ilha Grande c um bátalhão creado 
na Curte, o qual se estú organizando; port''m, desde já 
declaro ú V. Ex. que com tal arma das Guardas não 
deve contar para a gtzarnição ordinaria das Fortalezas 
e fortificações~ salvo em um c:tso extraordinario de in
vasão de inimigos, fim unico para que clle é· crcado 
d'entre as Guardas Nacionaes~ pois fJUe, sendo compostas 
de homens proprietarios, industriosos c empregados 
publicos, que vivem de sua industria c empregos, nüo 
podem de muJo alg-um st~r destarados para serviço or
dinario de semelhantes guar·niçfit's: quanto ás mais 
Províncias~ já se expediram as Cirrnlarrs rm -f?} dr Junho 
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data de t7 de Setembro ultimo, sob n.o 4J, indo acom
panhado do summario, á que ai li se procedêra pelo Juizo 
de Paz do ~. 0 districto da C'Hnpina, e em que fôra pro .. 
nunciado o Commandante cb corveta Sete de Abril, o 
Capitão-Tenente Joaquim Leal Pereira, tenho a honra 
de observar a V. Ex., que me parece que tal pr·onuncia 
não podia ter lugar por semelhante Juizo, visto ser 
o crime, que se imputa ao referido Commandante, da: 
natureza daquelles~ cujo conhecimento pertence aos 
Conselhos de Investigação, na fórma do art. H);)§ 3.0 do 
Codigo do Proce1\SO Criminal. 

Deus Guarde a V. E"< .-Paço, rm tl de Dezembro de 
!833.-Joaqnim Jo.~é Rodrigues Torres.-Sr. Aureliano 
de Souz1 e Oliveira Coutinho. 

N. 780.-FAZE~DA..-Ell H DE DEZEl\IBRO DE t833. 

Declara que os encontros de dividas com a Fazenda Nacional só 
se deve praticar com os credores originarias. 

Candido José de Araujo Vi1nn~, Presidente do Tri
hunal do Theson r o Publico N:wiona l, a quem foi presente 
o oflido do ln.;;pector da Thesouraria do Rio Grandecdo 
Norte de 6 de Novembro ultimo soh n. 0 9, sobre o en
contro de div!das activas, de deeimas de preclios 
urbanos, e imposto de lojas rnm passivas da Fazenda 
Nacional proveniente de soldos, e mais vencimentos 
militare", qun se acham atrazados; delibt>rou em sessão 
clo 1lito Tribunal, (]Ue taes encontr·os s(; poderão ser 
:tdmi ttidos nos restrictos termos do Decreto de 2J de 
1\larço de 18':!1, al't. L", rornhinatlo com o art. 9~da Lei 
de 2~ de Outuhro de 183~. ist.o é, cncontr:mdo-sc as 
dividas activas sómentc ao~ cr-edores originatios da Fa
zenda Nacional, e a seus herdeiros (qu;mto ás dividas da 
herança) no ca;;o de serem tacs dividas provenientes de 
soldos menores de <ÍOOJOOO; e effectuando-se então os 
ditos encontro-; unicamente n:v;· prestações annuaes. que 
forem designadas para o p1~amento desses credores. O 
que participa ao dito lnspcctor para sua intelligencía e 
execução. 

Thcsonro Publico N"aciona 1, em li de Dezembro de 
!833. -Can:lido José de Arattjo Vianna. 



DECISÕES 

N. 781.-FAZENDA.-El\1 12 DE DEZEMlll\0 DE 1833. 

Declara não ter lugar a isenção dos dizimos dos ~a dos não expor
tados. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, scmlo-llw presente 
o. officio do Presidente da Província do Espírito Santo 
uo 19 de Outubro ultimo, que veio acompanhado da 
acta da sessão do respectivo Conselho do Governo de i 7 
do dito mcz~ sobre a arrecadação dos dizimas naquella 
Província; deliber·ou em sessão do dito Tribunal, que 
não tem lugar a approvação de isenção deste imposto 
a respeito dos gados, que não forem exportados; devendo 
entender-se que as disposiç;õe.-; dos art. 2. o e 3. o do 
Uegulamcnto de 3i de Março de 18:32, devem ser cum
pridas geralmente em todas as Províncias do Impcrio. 
O que participa ao dito Presidente para sua intelligencia 
e devida execução. 

Thcsouro Publico Nacional, em 12 ele Dezembro de 
183:3.-Candido José de Araujo Vianna. 

N. 782.- FAZENDA.- El'tl 12 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Sobre os vencimentos de Francisco Ludgero da Paz, Contador 
da Thcsourarla de Pernambuco aposentado e novamente pro
vido no mesmo emprego. 

C:mdido .José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade 
de deliberação tomada em dito Tribunal, participa ao 
lnspcctor da Thesouraria da Provincia de Pernambuco, 
que o vencimento que tinha Francisco Ludgero da Paz, 
como Contador aposentado da ex tine ta Junta da Fazenda 
ela di ta Provincia, eleve cessar desde a da ta do Decreto, 
(JUC o nomeou para o lugar 'de Contador da referida 
Tllesouraria, cujo ordenado lhe deverá ser abonado 
desde o dia, em que tomar posse; ficando o mesmo lns
pector na intelligencia de que o dito Cont1uor foi pago 
nesta f!órte ela sua ajuda de custo para viagem. 

Thosouro Publico Nacional. em 12 de Dezembro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna . 

• 
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N. 783.- FAZENDA.·- E:\1 12 DE DEZE~IBRO DE i833. 

Declara que as cmharca0õcs que vierem ela Ilha de Maio, não 
podem apresentar os manifestos autllrnticados, por não existir 
alli Consul Brasileiro ou autoridade local competente. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional , a quem foi 
presente o requerimento de Carlos Forber l\: Comp., 
consignatarios da escuna belga Remúrant, que pedem 
restituição dos :10 % que sobre o carregamento de sal 
da dita escuna de mais p<lgaram na Alfandega da Pro
víncia do Rio Grande do Sul, por ter clla vindo da Ilha 
de Maio sem os manifestos authenticallos pelos Consules 
Brasileiros, ou autoridades locaes; em conformidade 
da deliberacão do dito Tribunal remette ao Presidente 
da referida ·Província o mencionado requerimento para 
sua decisão. na fórma do art. 9. o <lo Decreto de 4 de 
Dezembro de 1832; 1lcando na intelligencia de que não 
podem sür comprchendidas na disposição do art. 3. o 

do dito Decreto as embarcações, que ·Yicrcm da Ilha de 
Maio, por não existir alli Consul Brasileiro, ou autori
dade local; drclaração.esta que já foi communicada ao 
Juiz tla Alfandega desta Córte em Aviso ele 21 de Outubro 
ultimo, como consta do documento que o supplicante 
juntou ao seu requerimento. 

Thcsonro Publico Nacional, em 12 de Dezembro de 
H333.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 78i.- GUEHHA~- El\1 12 DE DEZEl\IB~O DE 1833. 

Estabelece o modo de facilitar a prompta venda da polvora. 

Para combinar a facilidade c prompta venda da pol
vora, c mesmo o fornecimento ás diversas Estações, que 
são della providas~ com a boa c regular escripturação c 
arrecadação do seu producto; tenho de communicar a 
Vm. para seu conhecimento, governo c execução na 
parte que _lhe toca, que do f. o de Janeiro proxirno fu
t~Ir_o em drantc se deverão observar as srguin tcs di:-:po
stçocs : 



DECISÕES 

, I. • O 2. o Escripturario da Fabrica da Polvora. Ma:tianna 
José Coutinho, se empregará no Arsenal de Guerra de~ 
baixo das ordens do Director delle, na cscripturação da 
venda da polvora ; 

2. • Esta cscripturação deverá ser muito regular, e 
simples, e andar em dia, para no principio de cada mez 
até o dia !1 poder do Arsenal remetter-se, tanto á Secre
taria de Estado dos Negocios da Guerra, como á Fabrica 
da Polvora, uma conta da venda della no mez antece
dente, em grosso, e por miudo, com os preços, quanti
dades, e qualidades, e com a declaração da quantia em 
cofre, que será entregue á fabrica mensalmente, dedu
zidas as despezas feitas com a compra de livros, pàpeis, 
e mais objectos para a escriptriração; · ' 

3. a A venda da pol v ora do deposito de Santa Crnz, 
tanto em grosso como miudo_, será feita perante a DL
rectoria do Arsenal, passando o Escripturario uma guia 
rubricada pelo Director. ou Vice-Director, na qual :.:.e 
declare a qualidade, quantidade, preço e lugar para 
o_nde se transporta, á vista da qual o Fiscal do deposito 
faça a entrega ; 

4. a Por e~ te mesmo methodo se fornecerá á Repar
tiÇão da Marinha a pol v ora que pedir, precedendo ordetl1 
da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, mas o 
pagamento.se verificará por trimestres; 

5. a Finalmente, que igual processo se observe no 
fornecimento para o Arsenal de Guerra, menos ares
peito do pagamento, que não se elTectuará. 

Deus Guarde à Vm.- Paço, em 12 de Dezembro de 
1833.-Antero José Ferreira de Brito.- Sr. João Vicente 
Gomes. 

N. 785.-SUERRA.-CwcuLAn Ell 13 DE DEZEliBRO 
DE 1833. 

~Iarca os vencimentos que devem perceber os empregados dos 
Arsenacs de Guerra das Províncias de Peri1ambuco, Bahia e 
S. Pedro do Sul. 

Illm. c Exm. Sr.- A Regencia, em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro 11, autoriza a V. Ex. para 
que do 1. 0 de Janeiro proximo futuro em diante possa 
mandar pagar aos empregados do Arsenal de :Guerra 
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dessa Província pela maneira indicada na relação in
clusa, que vai assignada pelo Con3elheiro Otiicial
maior desta Secretaria d.e Estado dos Negocias da 
Guerra, Jo:;é Ignacio da Silva. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro, 
t'm 13 de Dezembro de 1833.- Antero José Fet'reira de 
Brito.- Sr. Pre::;idente da Província dt~ .••.• 

'fabella a que se refet•e o Al•iso acima. 

Ao Director, gra ti ti cação mensal ......... . 
Ao Ajudante dodilo~ idem .........•..... 
Ao Almoxarife. ordenado annua! ..•...•.. 
Ao Esc ri vão, idem..... . . . . . . . . . . . . . .. . 
A~ o Esc ri pturario? idem ................. . 
Aos Amanuenses, idem .................. . 
Aos Fiei:;, idem ...................•....• 
Ao Apontador, idem ................... . 
Ao Portt~i r o~ idem ................•...... 
Ao Ajudantt~ do di lo, idem .............. . 
Ao Pl'd;tgogo, idem ..................... . 

rJObOOO 
30;)000 

800;){)()0 
600~000 
600,~000 
4001)000 
aoo.~ooo 
:wo1.ooo 
:Joo;sooo 
2;)06000 
3601)000 

Secretaria de Estado, em 13 de Dezembro de 1833. 
-José Ignacio da Silca. 

N. 78ô.- FAZENDA.- El\1 :l3 DE DEZE~IBRO DE i833. 

Sobre a conveniencia de não concedet· a Camara Municipal, li
cen~a para ter casa de negocio aberta, sem o pagamento do 
imposto de Policia, relatiyo ao anno da concessão da Iiccnc_:a. 

Candido Jo::.é de Araujo Vianna, Presidente do Tri
buna l do Thesouro Publico Naciona I~ sendo-lhe presente o 
olHei o de 3 do corren tr, em que a Camara Municipal desta 
Cidade expõe os embal'aç.os, em que se acha, por não 
til e parecer poss i vcl couei1 ia J' a execução de suas PtJS

turas com o convite feito pdo Comcll1eiro Inspector 
da Thrsouraria desta Provincia, para r1uc ella não con
ceda licenças para ter casa aberta, sem que os respec
tivos dono;-; apresentem conhecimentos em fórma, cor
t:Hh,s dM lirros 1los t:lltit':-:, prlos '!H:-~rs ''on,q~; terem 
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pago o imposto da Policia relativo ao anno para que a 
mesma licença deve servir, manifestando ao mesmo 
tempo o receio de que se interrompa e retarde o rece
bimento de suas rendas; na conformidade de deliberação 
tomada em sessão do dito Tribunal, responde ú mesma 
Camara que em assenso á requisição do referido lns
pcctor talv~z não resultem os clamnos, que antepõP, 
posto que ao principio a exigcncia. da apresentação elos 
conhecimentos para obter lil..;ença ele ter casa abert::~, 
possa causar algum retardamento na arrecadação elas 
contribuições, que pertencem á Municipalidade; e que 
sendo muito de cspera.r que havendo da parte da dita 
Camara lJoa disposição para auxiliar a arrecadação das 
rendas publicas com o pequeno serviço, que se lhe re
quisita, c praticawlo alguma indulgencia com os con
tribuintes no primeiro anno, facilmente ~e cstabelt•ça 
em regra, e convcn i ente marcha, a necessidade da n•
ferida apresentação de conheeimcutos, c se favoreçam os 
interesses da Fazenda Nacional sem prejuízo dos muni
cipaes; se lhe ha por muito recommendada a exigencia 
do Conselheiro Iuspcctor da Tllesouraria dc:;ta Pro
víncia. 

Thesouro Publico Nacional, em 13 de Dezembro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 787.-FAZENDA.-El\l 13 DE DEZEl\tllRO DE 1833. 

Dá instrucções para a execução do ~ o. o do art. !'>.o da Lei de 
8 de Outubro de i833, na arrecadação da taxa de dous mil réis 
sobre os esc r a vos. 

Art. L o Fica encarregado aos Collcctores, creados 
pelo Regulamento de 1t, de Janeiro de 1832, o fazerem 
o lançamen Lo, n cobrança ela taxa sobre os escravos, 
estabelecida pelo art. o. o ~ Õ. 0 da Lei de 8 de Outubro 
de 1833. 

Art. 2. o O lancamento será feito todos os armos até 
o dia HS de Fevêreiro, pelo seguimento das ruas das 
cidades e villas, e pela ordem numerica das casas, da 
mesma fórma que se faz o lançamento da dccima dos 
preelios urbanos. 

Art. 3. o Nas cidades c villas sujei tas ao imposto 
Ja subredif:t d1'tirn:1 st•riTn ohrig:-~rlos a p:1.!.t:1r annu:1l-

• 
• 
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mcnt.é a taxa de 2~000 de cad:1 rscravo que possuirrm, 
além do numero de dous, sendo solteiro, os proprie
tarios, e de quatro sendo casados, todos os que habi
tarem nas ditas cidades, ou villas, dentro dos limiteo; 
matcados p:ll'a o lançamento daquelle imposto. 

Art. ~.o Nas villas, que ora são isentas da decima 
dos predios urbanos, em virtude do art. nl ~ 5.0 tla 
Lei de H> de Novembro de 1831, se1·ão obrigados ao 
pagamento da referida taxa os que habita rem den tm 
dos limites, que marcarem as respectivas Camaras Mu· 
nicipaes. 

Art. 5. o Serão tambem comprehendidos no numero 
dos collectados, os Conventos, ou Hospicios das Ordens 
Religiosas, igualmente as Ordens Terceiras, Irmandade:>, 
e Confrarias, os Seminarios, e Collegios, as FaiJricas~ 
Officinas, e quaesquer outros estabelecimentos, que não 
forem publicos, e mantidos por conta da Fazenda Na
cional. 

Art. 6. o Os Collectores farão o lançamento pelo quo 
lhes declararem, tanto a respeito do numero, como ua 
idade, e naturalidade dos escravos, o ehefe, ou chefes 
das famílias, e das corporações, e estabelecimentos 
acima mencionados; {)U as pessoas, q uc legitimamen t~ 
os representarem em sua ausencia. 

Art. 7. o No caso de se occultarem estes chefes, ou 
as pessoas, que deviam fazer as declarações; ou quando 
as negarem, deverão os Collectores faze1· o lanc;amento 
pelas informações, que tomarem de duas pessoas de 
melhor conceito da vizinhança, mandando-as reduzir 
a cscripto em um termo bem circumstanciado, por 
elles assignado, e pelos informantes. 

Art. 8. o Quando algum chefe de familia, casado, ou 
solteiro, que tiver em sua casa mais que dous. ou quatro 
escravos, declarar que pertencem a seus tilhos, que 
com elle vivam na mesma casa, ou a outras pessoas 
dependentes, ou subordinadas detle que ahi residam, 
não serão attendidas tacs declarações para deixar de 
faler-se o lançamento, sem que se apresentem titulos 
legaes do domínio dessas pessoas. 

Art. 9. o Para os Collectores desempenharem cum
pridamente os seus deveres, e fazerem com exactidão 
o lançamento, na conformidade do modelo junto, dis
solvendo no acto dclle quacsqner duvidas occurrentes, 
poderão haver dos Juizes de Paz, e dos Parochos as 
listas das pessoas, c familias r~sidentes dentro dos 
seus respectivos districtos. 

Art. 10. Quando os Collrctores, ou collectados ti
n:r:cisCn.:; DE 1833. 7! 
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verem a fazer algumas reclamações reJa ti v as ao lança· 
mento desta taxa, proceder-se-ha nellas da maneira. 
estabeleeída na Lei de 27 de Agosto de l830, Decreto 
de 7 de Outubro de 183·1, para as reclamaçõrs relativas 
ao lançamento da decima dos predios urbanos. 

Art. Jl. Depois de feito o Iançflrnen to não serYirá 
de pretexto, ou escusa para deixar de pagar-se a taxa, 
nesse anno, nem o fallecimento nem a alienação d.o 
escravo, ou escravos de que e !.la se tlever . 

.. \rt. i2. A cobrança será feita regularmente no 
mesmo tempo, e no lugar em que se nzer a da dccima 
dos predios urbanos nas cidades, e villas em ()Ue ella 
se p<lga; e semelhantemente se designará o tempo e 
lugar, para. o pagamento ela taxa nas villas isentas 
da dita. decima; poderão porém os collectados fazer 
o pagamento no acto do lançamento, e em qualquer 
outro. tempo, dentro do anno, que mais commodo lhe fôr. 

Art. !3. Pelo trabalho do lançamento, e cobrança 
desta, taxa~ terão os Collectores, e seus Escrivães a 
mesma commissão, que está, ou fôr designada pelo tra .. 
balho da cobrança dos outros impostos de que trata 
o Regulamento de i~ de Janeiro de !832, sujeita ás 
despezas do livro, e do mais que necessario fôr. 

Art. t1. Observar-se--hão a respeito do lançamento 
de q,ue trata este Regulamento, touas as disposições dos 
de u. de Janeiro, e 8 d.e Fevereiro de 1832, que forem 
applicaveis, e não estiverem alteradas pelo disposto 
nos ar-tigos antecedentes. 

Rio de Janeiro, em l3de Dezembro. de t833.- Carulido 
José de Arattjo Vianna'. 

N. 788.- JUSTIÇA.- EM i~ DE DEZEMBRO DE 1833. 

A Presidencia do Conselho de Qualificação compete ao Juiz de 
Paz do districto em que estiver collocada a. Matriz. 

Em soluç,ão á duvida por Vm. proposta em seu officio 
do !.6 do passado ácerca da Presidencia do Conselho de 
Qualificação dessa Parochia, tenho a declarar-lhe que 
clla compete ao Juiz de Paz do distrícto em que estiver 
collocada a Igreja. :Matriz. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
H~ de Dezembro de t833.- Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutiltho.-Sr. Juiz de Paz de S. Gonçalo. 

-
• 
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N. 789.- JUSTIÇA. - El\1 i~ DE DEZEMBRO DE 1833. 

Annulla uma eleição d-e Ofticiaes da Guarda Nacional f-eita eut 
districto ditferente e presidida por Juiz incompetente. 

Co.nstando por omcio do Juiz de P;tz de 3. o -districto 
da Parochia dcs::;a Villa a maneira illc.\{al com qae o 
'Tenente Coronel do batalhão delta, José Emigdio Duque
Estrada se h ou \'C lla eleição, á fJUC procedeu do~ om
ciaes, que faltavam á 5.a companhia 1lo mesmo batalhão: 
Manda a Hegcncia) em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Il, qne Vm. faça C'I(Lranhat· a este Comman
dante um ta! pt·oc-edimento, pois que 1he cumpria dar 
pal'te ao Juiz de Paz do di~tl'icto~ a que per·tencia a 
eompanhia, para que este marcasse o dia da reunião, e 
então rlie fazer avisar o:; votantes para comparecerem, 
e não mancbr a ~eu arbítrio marchar a companhia para 
um tlistricto dilfenmte, e s~r o acto pt·e::;iditlo por .Juiz 
incompetente, pot· cujo motivo ~n deve repulat· nu lia a 
eleição o proceder-se a outra na fónna referida. 

Deus Guarde a Vm .---Pala cio do Rio de Janeiro~ ent 
i 1 de Dezernbl'o de 18:33. - Anreliano de Souzrt e Oli
re,·ra Cotttin'w.- Sr. Coronel Clwfe da Legião-de Guardas 
Nacionac•s Lia Villa de Smto Autonio de S~1. 

N. 790. -JUSTIÇA. - Ell 15 llE m::Z·E~tnno DE l833. 

Manda intimar as ordens da Regencia ao Tutor de Sua 1\lagestade, 
suspenso de suas funcções. 

A Rrgcncia, em Nome do ImperMlor o Senhor 
D. Pedro 11~ 'fenilo julgado medida de salvação publica, 
na actual crise melindrosa em que se acha a Nação, o 
su~pemlet· de suas funcçCiPS o Tutor de Sna :MagestaJe 
o I.nperador até que a A~sembléa Geral Legislativa de· 
libere a seu respeito, como entender conveniente, no
IDt'anílo para o substituir interinamente o Marquez de 
llanhaem; l\landa remetter a Vm. os o1licios inclusos 
diri~ddos ao Tutor suspenso, c ao intel'inamente no
meado; e Onlena que Vm. convocando alguns outros 
Juizes de Paz~ e p1•dindo o auxilio nccessar-io, se dirijam 
ao Paço lmperia l de S. Chrislovào e intimem ao refe
t•iclo Tutor suspen:;;o, as ot·dens da Regencia, fazendo 
rum r1uc sejam inJefccthclmcnte cumpritlas, dcvendu 
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''ida em que está de conservar o posto de Official de 
Guarda Nacional c servir de Juiz de Paz desse districto; 
c a mesma Regencia me orJena lhe responJa que só 
deixa vago o posto quando entrar no effectivo exercício 
do cargo de Juiz no anno para que foi eleito. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro, em 
17 de Dezembro de 1833.- A1treliano de Soztza e Oli
reira Continho.-Sr. Juiz de Paz dolJ;, 0 anno da Villa 
de llangaratiba. 

N. 793.-FAZENOA.- Ell :l9 DE DEZEl\IBRO DE 1833. 

Declara da competencia do Procurador Fiscal proceder á de
nuncia dos bens ·possuídos pelas Ordens Terceiras e Confrarias 
sem a necessaria licença do poder competente. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri· 
hunal do Thesouro Publico Nacional, sendo-lhe pre!'ente 
o officio do Presidente de Pernambuco de 6 de Novembro 
11Jtimo, que veio acompanhado de outro do lnspector 
da respectiva Thesouraria, incluindo uma representação 
do Procurador Fiscal daquella Thesoural'ia, em que pede 
ordem positiva para denunciar os bens, que as Ordens 
Terceiras, e Confrarias possuem dentro do termo da ci .. 
tlade do Rrcife :em conformidade de deliberação tomada 
t~m dito Tribunal responde ao referido Inspector, que 
sendo bem clara e positiva a Ordem de i3 de Abril de 
1832 a respeito dos bens de raiz, que tenham as Cor
porações de mão morta, sem a necessaria licença, para 
se não tluvidar da legitimidade do procedimento contra 
todas as ditas Corporações, que não foram contem piadas 
noDecreto de 16de Setembro de 1817, e estiverem 
incursas nas penas da Lei da amortizução, não é neces
saria nova e especial ordem para que o Procurador 
Fiscal proceda como entender em execução das mesmas 
L··.is. 

Thesouro Publico Nacional, em f9 de Dezembro de 
1833.- Candido José de Araujo Vianna. 
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N. 79~ .-F .AZENDA.- EM 19 DE DEZEAIBRO nr.l833·. 

Sobre a prisão de um Collector, mandada fazer pelo Promotor 
Publico, por haver cobrado direitos de passagem de uma ponte 
que já não existia. 

Candido José de Araujo Vianna~ Presidente do Tl'i ... 
h una l do Thesouro Publico Nacional, sendo .. Jhe presente 
o otncio do Presidente de Pernambuco de 6 de Novembro 
11ltimo, acompanhado de outro do In,pector da Thesou
raria da mesma Província incluindo uma representação 
do respectivo Procurador Fi~cal relativa ú prisão, a 
que procedeu o Promotor Publico na w'ssoa do Col
JeGtor dos Afogados, Felippe Bon if'acio Cavalcante uc 
Albuquerque, em consequencia de haver cobrado di· 
rcilos da antiga passagem da l\bgdalena po1· ter cabido 
a ponte que al1 i l1a v ia ; f' ácerca da disposição em que 
está o dito Promotor de assim procetler contra os Coliec· 
tores dos suburbios da cidade do Recife, que collectaram 
predios, que rstavam dentro de cerca e muros; em 
eonformitlade dn deliberação tomada em sessão do dito 
Tribunal, responde ao referido Inspeclor quA nada se 
póJe providenciar por ora sobre a pri~ão do Colleclor, 
pois queo Governo se não injere no que é das attribui
ções elo Poder Juu iciario; accrrscendo con tr·a elle o haver 
sem delibt·J·ação, ou ordem da Thesouraria da Província. 
procedido na cobrança dos direi los de passagens da Mag
dalena, a respeito dos quaes cumpre, que o dito Im
pector remetla ao Thesouro os necessarios esclareci
nlf'ntos, e que a respeito dos lançamentos dos predios, 
se devem cumprir as disposições das Leis e Regula
mentos relativos, dando a. Thesouraria as providencieis 
necessarias contra as fraudes dos collectados, a quem 
estão livres os recursos das reclamações legaes. 

Thesouro Publico Nacional, <·m i9 de Dezembro de 
!833.-Candido Jose de Araujo Vianna. 

N. 79J.- HIPERIO.- El\1 20 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Declara o porte que devem pagar os periodicos e jornaes es
trangeiros. 

l~m resposta ao officio de Vm. com data de 19 do 
cvrrente, ínfonnando sobre o requerimento do nego
ciante JLveldwar e c.d; M md:t ;t 1\:>,g-cncia em Nvme 

• 

• 
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do· Imperador declarar-lhe que os periodicos e jornaes 
estrangeiros só devem pagar a oitava parte do porte na 
fórma do Decreto 'de 7 de Junho de 1831, ou venham 
avulsos, ou emmassados; uma vez que os donos os pa
tenteem na occasião do recebimento. 

Deus Guarde a Vm .-Paço, em 20 de Dezembro de 
1833.- Antonio Pinto Chichorro da Gama. -Sr. 1\la
ri:mo José !lartins. 

N. 796.- FAZENDA.- El\1 22 DR DEZEMBRO DE !833. 

Determina que não sejam consideradas como justificadas as 
faltas dos empregados de fazenda, no exercicio de Vereador 
da Camara 1\lunicipal. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tribu
nal do Tllesouro Publico Nacional, sendo-lhe presente o 
officio do Presidente da Província do Piauhy de H de 
Outubro ultimo sob n. o 80~ acompanhado de outro do lns
pector da respectiva Thesour'aria de 7 do di to mez, s:obre 
as duvidas, que occor·r·cm ácer·ca de se deverem, ou não 
julgar justificadas as f ai tas, que tiveram em suas resp€c
tivas Repartições o Conta dor da mesma Thesouraria 
Francisco Tavares da Silva, e o i.~ Qflicial da Secretaria 
Lourenço Antonio Marrciros de Castello Branc-o, ern 
censeqnencia de se acharem exercendo os lugares d:e 
Vereadores da Ctmara Municipal da cidade c}e Oeiras ~ 
d-eliberou em sessão tlo dito Tribunal, que sejam por 
esta vez consideradas como motivo jostiHr.ad-o as faltas 
referidas, porque não tendo havi·do dispesi1;~ ao}.guu1a 
legislativa, ou ordem do Governo, que prohib'isse ex
pressamente o aceitarem, e ex:ercerem os carg0s de 
Vereadores, posto que delles se poderiam ter le?titima
men te escus:ulo á vista do art. 19 da Carta de Lei do 
Lo de Outubro de 1828, não se lhes póde irupata,r em 
culpa para serem privados de seus ordenados, o haverem·, 
se prestado ao serviço nacional nos ditos cargos : mas 
que para o futuro devem os empregados de Fazenda 
escusar-se dos cargos municipaes, exceptuando-se desta 
regra apenas o Procurador Ji,isca I, não só por não ser 
obrigado a ponto quotirtiano na Thesouraria, como por-
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que a Lei de ~de Outubro de t83t, art. H2, só lhe 
veda accumulação de empregos de julgar. O que parti
cipa ao Inspector da Thesouraria da di ta Província para 
sua in telligencia, e para que faça constar aos empre
gados de .Fazenda, que não serão consideradas como 
motivo justillcado as faltas que tiverem nas Ueparti
çõés a que pertencem, quando se empreguem naquelle 
outro serviço. 

Thesouro Publico Nacional, em 22 de Dezembro de 
i 833.- Candido José de At'aujo Vianntl. 

N. 797.- FAZENDA.- EM 23 DE DEZEMBRO DE 1833. 

Exige uma relação nominal dos rcsponsaveis da Fazenda Nacional 
acompanhada das observações constantes dos respectivos assen .. 
lamentos • 

. eandido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão 
do mesmo Tribunal, em consequencia da representação 
da Contadoria Geral de Hevisão, que as Thesour·arias 
d.as Províncias remettam com urgencia uma relação de 
todos os Collectores, Recebedores, Pagadores, Almoxa
rifes, e quaesquer empregados de recebimento, e des
peza nacional, na qual se indiquem seus nomes, lu
gares de sua gerencia, rendas, ou despezas a seu cargo, 
datas de seus provimentos, e fianças prestadas, com
missões, que lhes são arbitradas, leis e ordens, em que 
se fundam, e finalmente até que annos têm prestado suas 
contas, e se estão quites, ou alcançados para com a 
Fazenda Nacional, assim como os que se acham por· 
provêr; cumprindo que para o futuro participem todas 
as alterações que occorrerem, a semelhante respeito. O 
q_ue participa ao Inspector da 'fhesouraria da Provincia 
de ••••••• para sua intelligencia e devida execução. 

Thesonro Publico Nacional~ em 23 de Dezembro de 
{833.~Candido José de Araujo Vianna • 

• 
• 



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

DO GOVERNO. 

N. 798.-I:MPERIO.-EY 23 DE DEZE~BRO DE 1.833. 

Á Camara Municipal da Côrte, approva interinamente as posturas 
que organizou em 3 do corrente mez. 

A Regencia, em Nome do Imperador, a quem foram 
presentes com o officio da Camara Municipal desta 
cidade, datado de 3 do corrente, as posturas por ella 
adoptadas para regimen de seu município : Ha por bem 
Approval-as interinamente. O que Manda pela Secre
taria de Estado dos Negocias do Imperio participar á 
referida Camara para sua in tclligencia. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 23 de Dezembro 
de 1833.- Antonio Pinto Chie/torro da Gama. 

Posturas appt•oTadas pot• Pm·taria de ~3 de De2:embro 
de t S33. 

La ToJ.a a pes~oa, flUe arrancar ou damnificar alguma 
das arvores plantadas, ou que de futuro se planta rem 
no Campo da Honra, ou em outra qualquer parte por 
ordem ou com o consen Li mcn to ua Camara Municipal, 
ou o mesmo praticar nos reparos c grades que as 
cercam, sofirerú~ além da uevicl:l indemnização, oito dias 
de prisão, c 3015000 de mui ta, e nas reincidencias 30 
dias tlc prisão, c HObOOO de multa ; sendo gscravo o 
infractor, é obrigado á indemnização e multa o senhor 
respectivo, ao qual fica salvo requerer ao Juiz exe
cutor a commntação da pena de prisão pela de açoites, 
na conformidade do art. 60 do Codigo Criminal. 

2. 11 Fica prohibido tirar arêa nas praias que circulam 
esta cidade, desde o Sacco do Alferes inclusive até 
a praia do Flamengo, no lugar onde principia a rua 
do Príncipe. Os contraventores serão castigados com 
10~000 de multa c trcs dias de prisão, c o duplo nas 
rcincidencias. Esta prohibição porém não comprehende 
as pequenas porções de arêa indispensaveis aos usos 
domesticas, e que nem são tiradas por motivo de 
commcreio, nem destinadas para obra~ de qualquer 
espccie de edificação, ainda que sejam meros concertos. 
Ficn assim ampliado o ~ 4, 0

, Tit. 2, 0 Secção 2.a elas 
Posturas dr 4 fle Outnhro de ·1830. 

J)f.CBtiP.~ nF. !~:}:) 'i2. 



3.a E' prohibido cortar arrerc~ lenha, ou mato, fazer 
carvão, queimadas, roçados, ou qualquer espccie de 
cultura, ou edificação em todos os terrenos do alto da 
serra, que estão em roda das nascentes d'agua da Ca
rioca, Lagoinha, c Paineira, e as que se acham dentro 
de tres braças de um e outro lado do aqneducto, cha
mado da C:nioca, em. toda a sua extensão até o monte 
de Santa Thereza. Esta mesma prohibição comprehende 
os terrenos das cabeceiras das nascentes, intituladas 
das Maxadas, ou Rio Comprido, Trapicheiro, Mcirelles, 
Uio de S. João, e ~laracanã, assim como os cumes dos 
montes existentes nos districtos das Maxadas, Anda
rahy, até a Tijuca, c as que se acham dentro de tres 
braças de um e outro lado do aqueducto que recebe a 
agua dessas nascentes, bem como de um e outro lado 
das grotas das referidas nascentes, ou de outras quae~
quer, pot· onde torra a agua para o mesmo aqueducto, 
os quaes terrenos se acham contados de madeiras, 
lenhas, e matos pelo Decreto de 9 de Agosto de 1817, e 
17 de Agõsto de 1818. Os contraventores serão punidos 
com oito dias de prisão, e,30~000 de multa, e o duplo 
nas reincidencias. Igual pena soffrerão os que lançarem 
immundicias nos canos que conuuzem agua para as 
fontes desta cidade. As pes~oas , que morarem nas 
proximidades dos lugares onde se ateiar inccndio, são 
obrigadas a prestar escravos para os apagarem, na 
raz~o de um para tres, sob pena de 10,~000 a 20$000 de 
multa. Tem lu~ar a rf'speito dos escravos a disposicão 
do art. 60 do Codigo Criminal quanto á pena de prislio. 
Fica assim ampliado o§ 8 . ., Tit. 7~ 8 Secção t.a das Pos
turas de 4 de Outubro de 1830. 

4.a Ninguem poderá ter casa de jogo de bilhar, ~rm 
que assigne termo nesta Camara de não permittir em 
sua casa qualquer outra qualidade de .iogo, depositando 
nos cofres da Camara 1508000 de caução. 03 infractores 
soffrerão a pena de oi to dias de prisão c 30t)OOO de 
mQlta, além das que inr.oerem pelo C Jdigo, e rias rcin
cidencias 30 dias de prisão, e 60#000 de moita. o.~ que 
tiverem já obtido licença são obrigados a tiral-a pela 
maneira aqui determinada, por lhes ficar a ·que já 
tiverem de nenhum vigor, levando-se-lhes em conta 
o que houverem pago. Fica assim reformado o art. 4. 0 

das Posturas do Lo de Junho de 1831. 
5.8 Ninguem poderá ter casa ou loja de comprar e 

vender trastes e roupas usadas, vulgarmente chamadas 
casas de Belchior, sem que assigne termo nesta Camara 
(\e não com11rar cousa alguma a escravos, ou pessoas 
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suspeitas, obrigando-se a ter um livro, que será rubri
cado gratuitamente pelo Fiscal respectivo, em que faça 
os assentos do que comprar, os quaes serão assignados 
pelo:; vendedores, ou pessoas que se afiançarem, e 
nelles estará a data da compra, e a designação exacta 
dos objeetos comprados, e o livro será patente ao .. ,isca l 
re.~pectivo_, ou a qualquer autoridade polidal que o 
exija, depositando nos cofres tia Camara 150$000 de 
caução. Os infract.ores sotl'rcr·ão a pena de oito dias de 
prisão, c 30h000 de multa, c nas reincidencias de 30 
dias de prisão, e 60~000 de multa, além das em que in
correrem pelo Codigo. 03 que já tiverem obtido licença 
são obrigados a tiral-a pela maneira aqui determinada, 
por lhes ficar a que tiverem de nenhum vigor, levan
tlo·se-lhes em conta o que houverem pago. Fica assim 
ampliauo o~ 2. 0 Tit. 6. o Secção 2. a das Posturas de 4 
de Outubro de 1830. 

6.a Os vendedores de escravos~ que têm casas esta
belecidas para esse fim, ou que o fazem em leilão, 
as~ig-narão termo nesta Camara de não comprarem 
escravos, nem os receberem para vender~ senão de 
pessoas reconhecidas como seus legilimos senhores, ou 
que apresentem pessoas conhecidas, que como taes os 
afiancem, assim como que mostt·cm igualmente que os 
ditos e8cravos chegaram a este Imperio antes da prolü
bição do tl'atico da escravatura, obrigando-se a ter um 
li v r o, que será rubricado gra t ui tamen te pelo F isca I 
respectivo, em que façam os assentos dos escravos que 
..:ompram ou recebem para vender, declaramlo a data 
da compra, ou recebimento. o sexo, nome, nação, pres
timo, idade provavel do escravo, assim como quaesquet· 
signacs por tfUC se faça conhecido, declarando igual
mente quando, d'onde, e como o houve o ''cndedor: os 
quaes assentos serão assignados pelos vendedores, sendo 
pessoas reconhecidas, ou por quem se responsabilize 
por clles, não o sendo; e o livro será patente ao Fiscal, 
ou a qualquer autoridade policial, que o exija, deposi
tando além disso nos cofres da Camara HSO~OOO de 
eaução. Os infractores sotirerão oito dias de prisão c 
:JObOOO de multa, e ,nas reincidencias a de 30 dias de 
prisão e 60b000 de multa, além das em que incorrerem 
pelo Codigo. Ü:J que já ti verem obtido h..:ença são obri
!2'adus a til'al-a pela maneira aqui determiuada, por lhes 
ticar a que já tiverem de nenhum vigor, levando-se-lhes 
em ~onta u que já tiverem pago. 

7. a Os donos de hospedarias, e:;talagen8, ou de tJ Uaes
quer outras rasas publicas, que admittirem individuo;; 
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a tomarem aposento -nella~, assignarão termo nesta 
Cama r a de não receber escra r os não conhecidos por si, 
ou seus senhores. nem iJessoas suspeitas, por qualquer 
motivo, tendo um livro, que será rubricauo gratuita
mente pelo Fiscal respectivo, em que.lancem todos os 
d~as os nomes, empreg-os, c mais ~ig-naes das pessoas 
que alli tomarem apo~euto, s·cudo os ditos assentos assig
nados pelas propi·ias pessoas, e não sabendo esct~eTel', 
ou sendo escravo, por outras a seu rogo, ou pelos que 
~tfiançarem; c o lirro será pateutc a qualquer hora do 
dia ou da noile ao Fisral, ou qualtJuet· autoridade poli· 
cial que o exija, depositando nos ~ofrcs da Camara 
.Municipal 150,6000 de caução. 0.-; infl'ac torcs ~ofl'rcrão a 
pena de 30JOOO de muJ ta, além da~ em que incorrerem 
pelo Codigo. Os que tiverem obtido licença ~ão obri
gados a til'aF-a pela maneira aqui determinada, por lhes 
Hcarem as que já tiverem de nenhum vigor, levando
se--lhes em conta o que houverem pago. 

8. a São prohibidas as casas conhecidas vulgarmente 
pelos nomes de cas~s de zungú e batuques. 0 . .; donos ou 
chefes de laes ca~as serão punidos com a pena de oi to dias 
de prisão, e 30r)OOO de multa, e nas reincidencias em 30 
dias de pri!'ão, e 606000 de multa. 

9. • fodas as pessoas, que forem encontradas nas ruas, 
praças, e mais lugares publicos, bem como em vendas, 
Larracas, corrcdo:res de casas, e torres de Igrejas, a jogar· 
qualfruer· especie de jogo, sel'ão multadas em 2_.)000, e 
sofft·erão oito dias de prisão, e o duplo nas reincidencias; 
sendo cscr·avo pa!:1'al'il a mulla o respectivo senhor, ao 
qual é salro o clirrito de requerer ao Juiz executor a 
com mutação da prisão- em açoites, na fórma do art. GO 
do Codii!O Cl'iminal. Os donos das vendas, c barracas, 
em que forem encontradas taes pessoas a joga r, i ncor
rerão nas penas de oito dias de prisão, e 301$000 de multa, 
e nas J~eincidencias de 30 dias de prisão, e 60.)000 de 
multa. Fica assim ampliado o ~ 12 Tit. 6. o Secção 2.a 
das Postur·as de ~ de Outubro de 1830. 

lO. Dentro desta cidade- só se poderão estabelecer otli-
. cinas de tanoaria e caldeiraria do centro das casas para 
a parte do_s ff:!ndos, de sorte que não possam incom
modat· a vizinhanra. 0...; contraventores sofl'rerão oito 
dhs de prisão, e :io~~ooo de muJia, c o dobro nas rcin
dJcndas. 

li. A disposição do~ 1." Tit. 7. o Secção l. a uas Pos
tura_, ue ~ de OJ tubro de 1830 é applicavel ao caso de 
qualquer deposito de porcos que se haja de fazer, e que 
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fica expressamente vedado, em qualquer ponto desla 
cidade, ainda mesmo que se a !legue ser o deposito por 
poucos momentos. 

Paço da Camara ~Iunícip:ll do Rio de Janeiro, em 3 
de Dezembro de !833.-Prancisco Al·vesrleBrito.- José 
Fernandes da Torre.- Filippe Nery de Canal/to.- João 
Pedro da Veiqa.- Estet'a~o Alres de Afagalht'Us.- Jl/anocl 
Lopes Pereira Bahia. 

~ ·0·\:.J··,:...,·-·G··v···\..·~/·-

N. 799.- FAZENDA.-E\1 :e1 DE DEZUlBRU JJE 183:3. 

Dt•da ra os mestres das ban·as de vigia da Alfandega da Côrle 
sujeitos ás ordens do respcctiYo Inspcctor c (_;uarda-múr, pelo 
titW respeita ao seniço dos ancoradouros. 

O lnspct:Lor da Alfandega desta Côl'Le llque ua intt'lli
gencia de que nesta data offidei ao :Mínisterio da l\la
rinlJa, para <1ue d'ora em diante sejam dispcllsados do 
commando das Larcas de vigia dos ancoradouros os 
Ollkiaes de Marinha, Hcando os mestres de tae:-; emhar
ca,:õcs inltiramentc sujeitos ús ordens do sobredito 
lnsp,·etur, do respediru Guarda-múr, pelo que respeita 
ao :-;eniço oos ancoradouros .. 

Hio, em ~í de Ul'l;~ll11Jru Je 1833.- Canrlido Jusd de 
Araujo Vimuw. 

N. 800.-FAZENDA.-E:u24 DE DEZE1UBRO OE 1833: 

SoJH·c a dispensa dos ollidars de marinha do tollllllaHllo das 
JJarcas de Yigia, 1icando os respectivos mestres sujeitos ;í 
aJJandcga, qualllo ao serri1;o do ancoradouro. 

111m. e Extn. Sr.-~l:ln•ndo o ln:>pcclor da Alfandega 
rrpresent.:tdo ao Tribunal du Thewuro a 11lCOUYCf11CHcia 

de que a fiscalisação dos ancoradouros seja feita como 
~té o prc~cnte pelos Oflieiars Commanclantcs da~ barca~ 

• 
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~. 802. -~IAfiiNIIA.-Etl ~!'& DE nr.znumo nr:: 1833. 

Eleva os vencimentos elos operarios, na cas:t rlo appnrelho. 
I' 

A Rrgencia. rm Nome do impt•radm·_, Tomantlo f'1ll 
consideração o que representára o lnspector do Arsenal 
da :M:trinha, em ofi1cio de 11 do corrente, áccrca da 
diminuição que se tem experimentado, de opera rios na 
casa do apparelho em conseqneneia dos pequenos jornaes 
qtw alli vencem; Ha por lJem que os vcucimenlos dos 
dito:; opcrarios sejam augmentados na seguinte pro
porção: os da I. a clai'SC com mais lHO rt~is por dia, 
f' m da 2.\ 3. 11 

P 'La classes com mai:" oitenta r(~is 
t:nnhem por dia ; como propuzera o referido Inspectoi' 
em sr·u outro oflirio de 21 deste mesmo mrz. O que 
p:11·ticipa a Vm. para sua intelligencia e governo. 

Ocns Guarde a Vm.-Paço, em 2't· dnDezembro de 
J8:tL-Joaquim Jo~t! florfriguPsTotrP.~.-sr. João JMé 
Dia;; (}nn:1rgo. 

Dt:·tt•nninn qnr pelas Ara(lemi:l,; milit:u r dr marinll:t. sr pnssrm 
:t.ns alnmuos e:trb g-rral dos •'Hí'SoiS qur t••nlwm roJwluido, 

(• c1 l'C\fllH'I'Prem. 

M:mtl:l a Rf'gr.nf'i:l, r·m Nomr do Imperador o Scnlwr 
O. PNiro li~ pr•la Se1Trtaria tle Estado flos Nf'gocios 
da Guerra p:l!'t.icipar á Congt·cp:a\ão dos l.Pnlrs elas 
Aradrmias Mil i lar e dr )[arinha, que, conformamlo-~P 
com as suas informações de 23 dP rorren Ir, nwz, sobrr 
os rer{nrrimentos dr Vicentr, D1"lgado Freire de Casti
lho e rle José Xavier Garcia de Almricl:i, Lo~ Tenentes 
do corpo de engenheiros; Ha por bem Determinar 
que lhes passe carta grt·al dos cursos que h::tjam con
cluído, e hem assim dos que a requrrerem, e e..;tejam 
no caso de a obter. 

Paço, em 2~ fle Orzembro de t8:l3.- Antero Joc:d 
Ferreir·a de Brito. 



DECISÕE~ 

N. SOL- MARINHA.- EM 30 DE nEzEM.nno DE 1833. 

Determina que cesse o costume de perceberem os mestres das 
officinas do Arsenal da i\larinha, metitde dosjornaes dos apren
dizt>s dellas. 

A Regencia, em Nome do Imperador, Tomando em 
consideração o que Vm. representára em seu ollicio 
de 27 do corrente, á cerca do costume, até agora tole
rado· nesse Arsenal, de perceberem os Mestres das res
pectivas officinas metade dos jornaes dos aprendizes 
de !las, a ti tu lo de recompensa pelo trabalho do en
sino; Ha por bem, de conformidade com o seu parecer, 
que cesse a continuação de tal costume, tanto por 
ser estranho, e inadmissivel em Estabelecimentos Na
cionae.~, como se opp6r ás beneficas providencias, dadas 
pelo Governo a respeito dos orphãos, mandados ahi 
receber para terem a conveniente educação, e pode
rem com utilidade sua~ e da nação empregar-se no 
serviço da Armada, e dos Arsenaes. O que participo a 
Vm. para sua intclligencia e execução. 

Dens Guarde a Vm.- Paço, em 30 de DczemlJI'o de 
1833.-Joaquim José Bodtigue.~ Ton·e8.-Sr. Francisco 
Bibiano dt• C·tstro. 

X. RO~) .-FAZENDA.- EM :10 DE DEZEMBRO DE t8:l3. 

neclar:t qtu• a coh1'ança da divida acti\·a da Fazenda, deve con
tinu:u a sPr f'srripturada na caixa da~ rendas gerars. 

Candi<lo José de Araujo Vianna, Pl'esidente do Tri~ 
hunnl do Thesouro Publico Nacional, sendo-lhe presente 
o otncio tio Presidente do Piauhy, de H de Outubro 
ultimo sob n. o 80, acompanhado tle outro do lnspcctor 
da Thesouraria daquella Província de 7 do dito mez, 
Plll conformitlade de tleliheração tomada em sessão do 
,lito 'frihunal, responde ao mesmo lnspector, que bem 
delilJerou, e regulou a cscl'iptur:-~ção. das sommas ar
recadadas por conta da divida aetiYa da Fazenda, as 
quaes devem continuar a ser e~cripturadas na caixa 
'las Rendas Geraes, em ohservancia do art. 78 § 19 da 
Lei de 2í de Outubro de 1832. 

Thesouro Publico Nacion:-~1~ em 30 de Dezembro de 
18:1:3.- Crmdido .José de Araujo Yianna • 

• . 
• 

.;,~~ 
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N. 806.- FAZENDA.·- E~t 30 DE DEZEMBRO DR {833. 

Altera algumas disposições do regulamento das alfandegas de 
25 de Agosto de 1832. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em virtude do 
De~reto de 27 de Novembro do corrente anno resol
veu nm Tribunal: L o que o Ajudante do lnspector 
da Alfandega desta capital faça em tudo as vezes deste 
nos seus impedimentos, e que a falia daquelle seja 
snpprida pelo Escrivão da mesma na fúrma do Regu
lamento de 25 de Abril de i832; e outrosim, que 
fóra deste caso o. mencionado Ajudante desempenhe 
Lodos os servic:os ele lnspecção, que lhe forem incumbidos 
pelo lnspector; 2. o que o Inspeclor da Alfandcga sus
penda a execução dos arligos, que se referem ás ap
prel}.ensões feitas pelos Conferentes, e Feilorcs, até se
gunda ordem, c bem assim de todas aquellas disposições 
do Regulamento que julgar prejudiciaes ao bom expe
tliente da Alfandega, dando immediatamenle conta 
disso aoTribunal do Thesouro; 3. o que asdisposições 
tlo Capitulo ü.o do sobredito Regulamento sejam substi
tnidas pela doutrina do Decreto de~ de Dezembro dr• 
1832. 

Thesouro Publico Nacional, em 30 de Dezrmhro dr 
!833.- Candido José de Araujo Vianna. 

N. 807.- FAZENDA.- EM 30 DE DEZE!\IRRO DR t83!l. 

Dü -r~gutamento p;ua as barcas de vigia dos ancoradouros do 
porto d-o Rio de Janeiro. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal tlo Thesouro Publico Nacional, deliberou em 
~~)ssão do mesmq Tribunal, em vista da representação 
do Inspector da Alfandega desta Côrte, que por ensaio 
sr. observe na mesma Alfandega o seguinte: 

t. o Que as barcas de vigia dos ancoradouros, sejam 
rommandadas por um Patrão ou Mestre, sujeito f1~ 

· ortlens do Inspector~ e do Gnarda-môr, tf~ndo a Sf'H 
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car~o ~ón\éft'te ó g-oférno do bàrco, eín s'úa tripolação, e 
nenhl!ID~ engerencia na flscalisação, sobre o que já se 
ex})Mitam ordens ao Ministério dà Marinhà em 24 do 
cotTente; 

2. o Que a bordo uc cada uma b:uca~ estejam desta
cadoS' dous, ou mais Guatdas avulsos, rendidos de oito 
em oHo dias, que farão effeétivametHe as rondas nós 
cscaler~s, rendendo-se por quartos de seis horas, ficando 
estes Guardas encarregados de toda a tlscalisaçãot c ap
prehensão dos contrabandos , que pelo regulamento 
do porto, são dados aos Commant1an tes das barcas de 
vigiá, ficando pal' Chefe de destaralllento tHjuêllc qnc o 
Gua•·da•tnól' noinear para isso; 

3. o Que os escaleres ctas rotidas nunca possam sahir 
dos tHsttictos de seus ancor·:ldottros, senão sendo cha
mados pat~a socrotTos dos outro~, ou para salvamento de 
vida~ 

lt:. o Que ns Jlartcs das rn tf'tültls séjam d:ülas no Guartla
mór, duas vezes âo dia, ás nove hor·as da manhã, e :'ts 
lres da tarde, o qual as transmittir:.\ JO lnspéclor, f' 

faril a visita independente de ordelíl; 
ü. ~ Que os Guaruas das barcas de vigia tenham senha~~ 

par·a distl'ibuirem aos Comínándahtes dos navios, ou 
outras pessOás, qtic quizerém vir á terra (o que !'>ú 
será permitt ido em embarcação pertencente ao 1úesmo 
navio,) indo recebei-os na vinda e na Yofla de bordo 
da barca, para at-ri serem cxamh'tados pelos me~mos 
Guardas, rcsti tuindo a senha ao regressarem: os que 
sahirem sem ~sta senha, ou não a restitui rem no mesmo 
tlia, pagarão uma multa até 50~000 imposta pelo Ins
pector, que será a!TfC<Hlada como rendimento ela Al· 
famlega ; 

6. o Que o Commandante da emharcação, que se de
morar no ancoradouro por mais tcmJ)O que o ordenado, 
depois de intimado para se mudar para novo ancora
douro, em conscquencia de visita, ou de descarga, não 
teml'& mõtivo justificado, seja mullado pelo Inspector 
até 20~000; 

7. o Que nenhuma embarcação costeira possa passar 
do ancoradouro da fraqnia at1tes de 2~ hffi"ag, contadag 
da cn trada, sem facu.hlaue do Ouarda-mó1·. 

Thesouto Publico' Nacional, em 30 de Dezembro 
íle i 833.- Ctnufülo Jo-,é de Araujo Vianna . 

• • 
• 
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N. 808.-FAZENDA.- E• 30 DE tl~ZE)JBRO QJ l833. 

Declara que devem prestar juramento de bem servir tôdos os 
que entram na posse e exereicio de empregos publieos. 

Candido José llQ Al'au.io Vümna, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional. scndo-lbe pre .. 
sente o officio do Presiuentc do 1\lara.nhio de 23 de Se
tefl\bro ~\limo .sob n:> ~3. f\COill(}i!Q.h:J.do de Q~'rQ do 
I nspeç~Qr d~ Tho~ouraria d~q-udla Prov.ineia (\e ~O do 
referido mez sob n.o tl, dando conta de haver dado 
po3se ao Contador. e Procurador Fiscal, da mesrn~ Thc .. 
souraria, sem prestarem jurainento; deli~f,()Q em 
sessão dg dito Tribunal, çonformando-sc com o pa .. 
rccer do Conselheiro Procurador Fiscal, que a omi~são 
da Ld de~ de Outubro de 1831, em não exigir o ju
ramento dos dilos empregad9s, uão altera a regra ge
ralmente estabelecida e constantomcute praticada de 
prestarem sempre juramento de bem ·servir todos os 
tJUC são p.rovitlos, e cntr<un na posse c cxcrcicío de 
empregos publicos_, de fjU.alqutlr natqre~ qq~ sejam; 
sendo certo que, mesmo quando nénTmma outra bou
vcssc, bastaria a disposição do art. 5~ da Lei do t.• 
de Outubro de 18't8, para firmar esta regra em toda a 
:-:ua gcncra I idade. O que pal'ticipa ao referido lnspcctor 
para sua intclligcncia. 

Thesouru Publien Nacional, om 30 d '·Dezembro de 
183:3. -· GamlidQJosé de J:iraztjo Vianna. 

N. 8~)9.- FA~E.NDA.- EM 30 DB ()EZE}(IUlO D~ l$33. 

São isentas do pagan'tento de novos e velto.s direitos a~ 
nomeações de officiaes de Justiça. 

Candido José de Araujo Vianna, Presidente do Tri
bunal do Th_esuuro Publico Nacional, sendo-lhe presente 
o Qmd\> dv Presideute ~c ~li~as G.eraes t!~ ~O do cot:· 
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rente sob n.o 83, c out1·o do lu ,pector tla TlJCs'ouraria 
daquella Província de 26 de Novembro ultimo, sobre ·a 
duvida, que occotTC ácet·ca de serem ou não os oflicios· 
de Justiça c Fazenda sujeilos ao pagamento de novos o 
velhos direitos~ deliberou em sessão do dito Trilmnal, 
em conformidade com o parecer (lo Procuradot· FiscaL 
que são isc11tos do pag-amento de taes direitos todos 
os Otliciae~ t1e .Justiça dos dit::trietos e termos pela ex· 
pressa determinação do art. til do Codig:o úo l'roce:-:so 
Crimiual, que comrcfcrcncia ~~o art. tiO declara não se 
cobrarem ~lircitos alguns pelos diplomas dos Juizes de 
Direi to, c Juizes Municipaes, e de lodos os encarregados 
da administração da justiça, entro os qnaes indulJi
tavelmenle se comprehendem os sobreditos Olliciacs 
ineluidos nocapitulo2. 0 c:1. 0 do titulo L 0 doCodigu 
do Processo Criminal, qu0 se inscrevem: DJs pessoas 
enearrcgad:~s ua atlmiuislraçãu ua justit;a criminal 
em cada districlo--Das pessoas cncaiTegatlas tlu ad
minidra~~ão de justi,;.a no:-; lcl'mo:;. O qutJ parlieipa ao 
referido ln~pcctor para sua intelligenl'ia. 

Thcsouro Publico Nacional, em 30 de Dezembro tle 
1833.- Candido Jose' de Araujo Vianna. 

N. 810.-FAZENIJA.-E~I30DE DE!.K~IBRO IH~ 1833. 

Sobre o consumo das met·cadorjas que se demoram U<tS alfauw 
drgas, além do prazo tle dous annos, estabeleeido })l'lo Alvará 
de 26 de ~laiu de :18!2. 

C:mJitlo José de Araujo Viauua, J>resideule do Tl'i
hunal do Thcsouro Publico Naciona 1~ semlu- lhe presente 
o oficio, que o Juiz da Alfandega da Villa de Sau
tos didgiu ao desta. Côrte em t9 de Novembro ulti· 
mo, ácerca de duvida's que lhe oécorrcm, rcla ti v as ao 
consumo das fazendas, que se demoram naquclla Alfan
de~a além do prazo estabelceido pelo Alvará de 2G de 
Al<llO de 1812; deliberou em sessã{) do mesmo Tribun:tl, 
conformando-se com a opinião do dito Juiz da Alfandega 
de Santos, que o~ iOdo art. õi da Lei de Hi de Novembro 
de l83l sómente marcou o modo de arrecadar-se a arma
zenagem, a que Hcam sujeitas as fazendas, que se demo
rarem nas Alfandegas além do prazo estabelecido no 
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citauu;A~v-ará, cujos~§ 5. 0 6. 0 emnada alterou, relali· 
vamentc -á venda em l~Uão dos generos conservados no~ 
arma.Mns das Alfantlegas por mais dos dous annos ahi 
concéàidos ou os ou~ros dou~ .• que legitimamente se 
prorogarem. {)que participa aa lnspector da Thes~-' 
ral'ia tia Província d~ S. Paulo, l}ara sua inteUigcnéia 
e ex pctlição das ordens neccssari;ts. 

Thesouro Publico Nacional, em 30 de Dezembro 
de 1833.- Canditlo José de A1'aujo Vianna._ 

N .t-!U .-FAZENUA.-E.l\1 30 DE DEZEMBl\0 DE 1833. 

Sohrc o direi~o que asThesoürarias de Fazenda têm de cxigil' 
os livros, clarezas c documentos necessario~ para a tomada tl'as 
et)ntas, dos que dcspcndcm dinheiros publicos. 

CandidoJose ueAraujo Vianna, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, tendo prcsen te o oflicio 
tio Presidente do Maranhão de 22 de Outubro ultimo sob 
n. o ti3, que veio acompanhado de outro do lnspector 
da Thesouraria daquella Provincia da mesma data sob 
n. o 13, incluindo informações sobre a repugnancia, que 
manifestou o Lo Tenente encatTegado interinamente do 
fornecimento das embarcações de guerra, de authenticar 
as relações dos vencimentos da guarnição, do brigue 
barca 29 de Agosto, temende chocar o melindre:do respcc
ti v o Comm<mdantc ; c da recusa por este dada ã exigcn
eia que lhe fôra feita pela tlila Thesouraria para que 
t~ prcscntasse o livro denominado- de soccorros-a fim de 
proceder-se á competeu te tiscalisação ; d~liberou em 
:-;essão tio dito- Tribunal·, conf01·mando-se com o parecer 
do Conselheiro Procurador Fiscal, que muito legal 
c bcmfundada foi a exigencia, c insl~ncia do Contador 
da Tbesouraria da dita Provinda para haver o Jivro 
dos soccorros do referido brigue barca, a fim de con
fronta l-o com as relações do vencimento de soldos, e 
aomedol'ias do respectivo Connnandan·te, officialidadé, 
e guarnição, de que tinha a tomar contas; 'pois ·que 
á vist~M das disposições dos arts. 53 ~ i. o e 61 da Lei 
de 4 de ·outubro de 1831, direito e necessidade têm 
as Thesourarias de exigir· Lodos os livros c documentos, 
quo .forent neccssarios para tiscaHsarem a at;rccada~ào, 
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administração~ disll'ibuição, c contabilidade ~as renúas, 
c para tomarem a conta a todos 9s quo di~tribqem, 
c de:;pen~lcm as mesmas rendas~ qualquer que seja a 
sua denominação ; sendo certo que t~ I conta não con
siste só no exame material, mas deve passar lambem 
pc-lo exame legal, conforme os arts. !7 ~ L o c 28 § 2. o 

da sobredita Lei ; o que participa ao Inspcctor da 
referida Thesou.-aria, para que fique entendendo que 
a mesma Thesouraria póJe c deve fazer outras iguacs 
ex i gene ias a todos quantos despemlercm ti inhcit·ós nacio
nac~, qnando lhes tomar contas; ficando outro sim 
na intcllígcncia de que nesta data se officiou ao Mini:;tro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Marinha para 
q uc todos os empregados dessa Hep:ntiçno, no caw de 
darem contas ás Thesourarias, lhes pl'cstcm todos os 
li v r os, clarezas. e documentos demonstra li vos da exacti
tlão e legaliuadc deltas. 

Thcsouro Publico Nacional, em 30 de Dezembro 
de 1833.- CauA-ido J(jsé llo Araujo Vianna. 

N. 812.-FAZEND .. \.- Ej{ 30 DE DEZE~mno D-E l83J. 

Sobre o mesmo oujecto da órdcm antrceJentc. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo indisp.ensavcl, para a exacta 
fbc~lisação dos dinheiros n~cion~cs, que todos os em
pregados que derem contas ás Thesourarias das Pro
víncias de tacs dinheiros por clles despcn1idos, lhes 
prestem todos es livros, clarezas, c documentos demons
trativos da exactidão c lçgalidade deUas ; tomo a Jibcr
ti<Hle de rogar a V. Ex. que haja de expedi, r para cslc 
fim as mais terminantes ordens, pelo que respeH~ aos 
empregados da Repartição a seu çargo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço, em 30 de Dezembro 
de ,1833.-CandidoJosé de Araujo Vianna.- Sr. Joaquim 
Jos(• Rodrigues Torres. 

.. . 
• 

-~~"' 7 

* * as 
~~~~ 


	Legimp-18
	Legimp-18_2
	Legimp-18_3
	Legimp-18_4
	Legimp-18_5
	Legimp-18_6
	Legimp-18_7
	Legimp-18_8
	Legimp-18_9
	Legimp-18_10
	Legimp-18_11
	Legimp-18_12
	Legimp-18_13
	Legimp-18_14
	Legimp-18_15
	Legimp-18_16
	Legimp-18_17
	Legimp-18_18
	Legimp-18_19
	Legimp-18_20
	Legimp-18_21
	Legimp-18_22
	Legimp-18_23
	Legimp-18_24
	Legimp-18_25
	Legimp-18_26
	Legimp-18_27
	Legimp-18_28
	Legimp-18_29
	Legimp-18_30
	Legimp-18_31
	Legimp-18_32
	Legimp-18_33
	Legimp-18_34
	Legimp-18_35
	Legimp-18_36
	Legimp-18_37
	Legimp-18_38
	Legimp-18_39
	Legimp-18_40
	Legimp-18_41
	Legimp-18_42
	Legimp-18_43
	Legimp-18_44
	Legimp-18_45
	Legimp-18_46
	Legimp-18_47
	Legimp-18_48
	Legimp-18_49
	Legimp-18_50
	Legimp-18_51
	Legimp-18_52
	Legimp-18_53
	Legimp-18_54
	Legimp-18_55
	Legimp-18_56
	Legimp-18_57
	Legimp-18_58
	Legimp-18_59
	Legimp-18_60
	Legimp-18_61
	Legimp-18_62
	Legimp-18_63
	Legimp-18_64
	Legimp-18_65
	Legimp-18_66



