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Resolução de 31 de Outubro de 1831. 

N. ·1 0·1.-Decreto de 31 de Outubro de 18~35.-
Autorisa o Governo a conceder a uma 
ou mais companhias , que fizerem 
uma estrada de ferro da Capital do 
Imperio para as de Minas Gcraes, 
Rio Grande do Sul, e Bahia, o pri
vilegio exclusivo por espaço de 40 
annos para o uso de carros pa~a 
transporte de generos e passagei
ros, sob as condições que se estabe-
lecem...... . ........•..... • · · · · · · · 

N. 1 02.-Decreto de :31 de Outubro de ·18:35.
Approva a Pensão de 300$000 con
cedida a D. Maria Josepha de Fi-
guPir~: ... rlo ~atg·nrl:o .......... , , . . . 
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Opag,. 
_\. l u;J.~Deereto de iH de OutuhL'O de i H3:5. g 

Approva a Tença de ~201~000 Jnce 
d1da ao Capitão de Mar e Guerra Ma ~ 
noel de Siqueira Campello..... . . . . -420 

\; ·1 O L-Decreto de 3·1 de Outubro de ·1835.-- ~.,>. 
Concede uma Pensão de 4,:000$000 .Y _ ::::= 
annu.aes ao ex-Presidente daRegencia ~0o~ ~ 
do Imperio o Brigadeiro Francisco ~ * A 
de· Lima e Silva , e autorisa o Go- '----=- -~~ 
Yerno a conceder a Grã-Cruz · da 
Ordem Imperial elo Cruzeiro ao ex-
membro da n1esn1a Regencia José 
da Costa Carvalho ..... ~. . . • . . • . . . . . ·1 %'1 

N. 1 00.---Decreto de 3 de Novembro de 183k).
Approva a Pensão de 800$000 con-
cedida a Bento Barro_so Pereira.... ~122 

N .. 4 06.~Decreto de 3 de Novembro de 1835. 
Approva a Tença de 22.0$000 e a Pen

. sao de 380$000 concedid.as ao Briga-
deiro Francisco de Albuquerque Me1lo i 23 

N. 107.-Decreto de 3 de Novemoro de 1835.~ 
Approva a Pensão de 300$000 C{)n
cedida a D. Carlota Laurinda de Al-
varenga Tinoco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·f 23 

N 108-.--D.ecreto de 3 de Novembro de 1835.~ 
Approva ·a Pensão de G00$000 con
cedida re~rtidamente a Theotonio 
Raymundo de Brito, José de Miranda 
de Brito, _ Diogo de Santa Rita Brito, 
e D. Anna Luiza de Brito. . . . . . . . . . ,I ~i 

X. ·10(1.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de 12.0$000 conce
dida ao Coronel graduado Manoel 
Freire de Andrade .•..•..... , . . . . . . ~12.5 

N. t tO.-De:creto de 3 de Novembro de 1835 . ..,._ 
Approva a pensão de 300$000 con
cedida a D. Joanna Bernarda de Ne-
greiros Castro. . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . ·126 

N. ·i! 1.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de 240$000 conce
dida ao Tenente Coronel effectivo de 
Cavallaria Felippe Nery de Oliveira. ~126 

N. H2.-.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de. 300$000 conce
dtda ao Brigadeiro effectivo Anto-
nio Jnsé Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . ·f 2o7 
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N. 1'13.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de ··120SOOO conee
chda ao Tenente Coronel Pedro da 
Silva Pedroso .................... . 

N. H4·.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.-
Approva a Pensão de 120$000 con
cedida a D. Maria Ignacia Benedicta 
de Lacerda ...................... . 

N. 115.-Decreto de 3 de Novembro de ·1835.
Eleva a 600$000 annuaes a gratifi
ca1;ão dos Mestres da Famiha Im-
perial.......... . ................. . 

N. H6.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de 229$000. conc~
dtda ao Coronel effecttvo de Arti
lharia, José Maria da Silva Bittan-
court.... . ........•......... 

N. 1'17 .-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de 300$000 conce
dida a D. Anna Luiza de Brito ..... 

N. 118.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a ~ença de 300$900 conce
dtda ao Brrgadeiro effectlvo Antero 
José Ferreira de Brito .· ........... . 

N. 1,19.-Decreto de 3 de Novmnbro de 1835.
Approva a aposentadoria concedida 
a Antonio Luiz Coelho , Porteiro e 
Guarda-livros do extineto Senado da 
Camara desta Cidade .............. , 

N. '120.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Pensão de ,I :400$000 con
cedida ao Barão de Itapicurú-mcrirn 
com sobrevi vencia repartidamente as 
suas tres filhas. • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N. 121.-Decreto de 3 de Novembro de '1835.
Approva a aposentadoria concedida 
a Luiz Maria da Silva Pinto, Official
Maior da Secretaria do Governo da 
Província de Minas Geraes ........ . 

N. 122.-Decreto de 3 de Novembro de 1835.
Approva a Tença de 300$000 conce
dida ao Marechal de Campo refor-
mado Daniel Pedro Muller ........ . 

N 123.-Decreto de 10 de Novembro de 1835. 
~Approva a Tença de 220$000 con
cedida a D. IzabefPires, D. Francisca 
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Ma ri<~ Pires, c D. Car!ota .Joaquma 
Pires ..................... , . . . . . . . . ·I :i:) 

\ 1 .
1 

·, -Decreto de 1 o de Novembro de 'Í 835. 
-Approva a Tença de 300$000 con
cedida a D. Candida Leonis!a de La-
mure, e D. Maria José de Lamare.. 1:35 

1 :
1

-) -Decreto de 1 O de Novembro de 1835. 
-Approva a Tença de 24.-08000 con
eedlda ao Coronel :Manoel Francisco 
Leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

---Decreto de 'I O de Novembro de ·1835. 
·-Approva a Tença de 220$000 con
(~edida <:lO Coronel effeetivo João Chri-
sostomo cta Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :Jí' 

' · ----Decreto de 1 O de Novembro de 1 ~35. 
--Approva a Tença rle 300$000 con
{~edtda ao Marcehal de Campo João 
Chrisostomo Calado, para se veri
fiear repartidamente em sua duas 
filhas ....................... , • . . . . . ·1 :38 

\. · -Deereto de 1 O de Novembro de 1835. 
-Autorisa o Direetor do Curso Ju
rídico de Olinda a admitir á matri
cula e exame das ma terias do 4-. o 

anno a Antonio José Affonso Gui-
marães Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I :38 

" 1 Jt; --Deereto de H de Novembro de 1835. 
-Autorisando o Governo para com
prehendcr nas disposições dos arts. 
93 e 9í da Lei de 4 de Outubro de 
1831 aos Conselheiros Luiz Moutinho 
de Lima Alvares c Silva, e Ernesto 
Frederico de Vcrna Magalhães Cou-
tinho ........ , . . . . . . , .. , . . . . . . . . . 1 :{~i 





COLLECÇÃO DAS LEIS 

D& 

DECRETO N. ~ -de 26 de Maio de f 835. 

)farca as penas que devem ser impostas aos Officiaes do Exercito 
e Armada que commetterem deserção. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado e Manda que 
se execute a seguinte Resoluçã:o da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Art. 4 • o Os Officiaes de Patente, e do Exercito e 
Armada (excepto os reformados desempregados), 
que, ~em ordem ou licenç~, se .ausentarem do seu 
quartel, corpo ou guarnição por tempo de um 
mez, ou excederem a licenca por tempo de dous 
n1ézes, ou que, estando coni licença, não se reco
lherem della quando assim lhes fôr ordenado, 
serão punidos pela maneira seguinte : . . 

·§ Lo Os que commetterem a deserção simples 
serão· expulsos do serviço. 

§ 2.0 Se a deserção fôr praticada em tempo de 
guerra, terão a pena de dous annos de prisão, 
além da expulsão do serviço. 
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§ 3.0 Os que desertare1n em tempo de guerra de 
algun1 porto fortificado ou navio armado, em que 
cstejão de guarnição, serão punidos com a expul
são do serviço c quatro annos de prisão. 

§,4. 0 Se a deser(;ão fôr para o inimigo, a pena 
sera a de morte natural. 

Art. 2. 0 Na deserção aggravada por circumstan
cias, e pela qual fique o l'éo sujeito a maior pena 
do que a designada no artigo e paragraphos acima 
mencionados, será o réo sentenciado pelas Leis 
respectivas. 

Art. 3.0 Logo que qualquer dos Officiaes acima 
mencionados não comparecer quando fõr cha
Inado a serviço, será declarado ausente na 
Ordcn1 do Dia da autoridade competente, e como 
talrnencionado nos mappas e relações de n1ostra, 
c será chamado por editaes, que se inseriráõ nas 
folhas publicas, onde as houver. 

Art. 4·. a Logo que tiver passado o prazo de es
pera, n1arcado no art. '1. 0

, um Conselho de Investi
gaç-ão, composto de tres Ofliciaes, á vista do de
poimento das testemunhas c dos documentos que 
comprovem a deserção, julgará o ausente qualifi
cado desertor. 

Art. ~;.o A sentença do Conselho de Investigação 
servirá. para se fazer a nota no livro do registro, c 
para ser exeluido o .réo do estado effectivo; e de 
eorpo de dclicto para o seu processo, quando se 
apresentar. 

Art. 6.6 Fi cão dcrogadas as disposições em con
trario o 

C Barão de Hapicurú-1\'lerim, Ministro e Secre
tari<' de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
ii.s~itn entendido, e o faca executar com os des
rachos neeessarios. Palaêio do Rio de Janeiro em 
vinte seis de ~laio de n1il oitocentos trinta e cinco, 
decüno quarto da Indepcndencia e do Imperio. 

FHANCISCO DE Lmu E SILVA. 

,JOÃO BllAULIO 1\I ONIZ. 

Barilo de llapicurú-Jlferún~ 
_,,,_ 
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DECH.ETO N. 2- de :i. de Juuho.d(j IFn:;. 

ncclara cidadão Brasileiro uaturalbado a Antonio José de 
Andrade Piuto. 

A Regencia ern Nome elo Imperador o Senhor -
D.I)edro Segundo Ha por ben1 Sanccionar, e Manda 
que se execute a seguinte H.esolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Antonio José de Andrnde Pinto está 
no gozo dos direitos de cidadão Brasileiro natura-
1isado, e, como tal, não lhe póde ser applicada a 
disposição do artigo quarto da Lei de vinte cinco 
de Novembro de mil oitocentos e trinta. 

José Pereira Pinto, do Conselho de Sua Magestadc 
o In1perador, Ministro .e Seí:retado de Estado dos 
Negocios da Marinha, o tenha assirn entendido, e 
faça expedir os despachos necessarios. Palaeio do 
Hio de Janeiro em quatro de Junho de mil oito
centos trinta e cineo, dccimo quurto da Indepen
dencia e do Imperio.. 

FIU~CiSCO DE LDÜ E SILVA. 

J o .lo BnAuuo :\!oNIZ. 

Ju:;é Pereira l'into. 

Cumpra-se e registre-se. I>a(:o cin ~} de .f unho 
de 18:3:>. 

José l'crcint Pinto. 

Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chancel1aria do Imperio cn1 1 O de 
Junho de 1833.-João Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Ncgocios da Ma
rinha foi publicada a presente Resoluc_:ão aos 112 
de Junho de ~1830.- José Cupertino de Jesus. 
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DECRETO N. 3-de 6 de Junho de 1835. 

Isentando os gados importados na Província de S. Pedro do 
Sul de direitos de importação. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolucão da Assembléa Geral 
Legislativa do Imperio. " 

Artigo uni co. Os gados de qualquer genero 
importados da Província de S. Pedro do Sul dos 
Estados vizinhos não estão sujeitos aos direitos 
de importação. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos N egocios da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. PalaCio do Rio 
de Janeiro em seis de Junho de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Jolo BRAULIO MONIZ. 

Manoel do Nascimento Castro e Sil:va. 
Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 1 O 
de Junho de 1835.-João Carneiro de Campos • 

...... 
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LEI N. 4- de '10 de Junho de ,1835. 

Determina as penas com que devem ser punidos os escravos, 
que matarem. ferirem ou commetterem outra qualquer oífcnsa 
physica conti:a seus senhores, etc.; c estabelece regt·as para o 
processo. 

A Regencia Permanente em N orne do Impe
rador o Senhor D. Pedro Segundo Faz saber a 
todos os subditos do Imperio que a Assembléa 
Geral Legislativa Decretou, e Ella Sanccionou a 
Lei seguinte : 

Art. 1 . o Serão punidos com a pena de morte 
os escravos ou escravas, que matarem por qualquer 
maneira que seja, propinarem veneno, ferirem 
gravemente ou fizerem outra qualquer grave of
fensa physica a seu senhor, a sua mulher, a 
descendentes ou ascendentes, que em sua coinpa
nhia morarem, a administrador, feitor e ás suas 
mulheres, que com elles viverem. 

Se o ferimento, ou offensa physica forem leves, 
a pena será de açoutes a proporção das circums
tancias mais ou menos aggravantes. 

Art. 2. 0 Acontecendo algum dos delictos men
cionados no art. 1. o, o de insurreição, e qualquer 
outro commettido por pessoas escravas, em que 
caiba a pena de morte, haverá reunião extraor
dinaria do Jury do Termo (caso não esteja em 
exercício) convocada pelo Juiz de Direito, a quem 
taes acontecimentos serão immediatamente com
municados. 

Art. 3. o Os Juizes de Paz terão jurisdicção cu
mulativa em todo o Município para processarem 
taes delictos até a pronuncia com as diligen
cias legaes posteriores, e prisão dos delinquentes, 
e concluído que seja o processo, o enviaráõ ao 
.Juiz de Direito para este apresenta-lo no Jury, 
logo que esteja reunido e seguir-se os mais termos. 

Art. 4. 0 Em taes delictos a imposição da pena 
de morte será vencida por dous terços do nu
mero de votos; e para as outras pela maioria; 
e a sentença, se fôr condemnatoria, se executará .... 
sem recurso algum. 

. t-.., 
\ 
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Art. 5.° Ficão revogadas todas as Leis, Decretos 
c rnais disposições em contrario. 

:Manda portanto a todas as autoridades a qumn 
o conhecimento e execução da referida lei per
tencer, que a cumprão e fação cumprir tão in
teiramente como nella se contérn. O Secretario 
de Estado dos Negocios da Justicu a faea im
primir, publicar e correr. Dada no·l)alacio (lo Hio 
de Janeiro aos dez dias do mcz de Junho do 
mil oitocentos trinta e cinco, decirno quarto da 
Independcncia e do Imperio. 

FRANCISCO DE Lil\IA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Jlfanocl .Alves Branco. 

Cctrta de Lei pela qual Vossa JiagestaAe Impc
'i'ial.Jlcu~dct executar o Decreto dct Assembléa Geral, 
que Hmtve por bern Sanccionar, mctrcando as penas, 
em que incorreráõ os escravos que n~atarem a sc~tS 
senhores, c estabelecendo novas 1'cgras pcti'ft a 
prompllt pztniçcio de tão grave dclicto. 

Para Vossa Magcstade linpcrial ver. 

li'rancisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto a fez. 

Hegistrada nesta Secretaria de Estado dos Nc
gocios da Justica a fl. 142 v. do Liv. 1. 0 de 
teis. Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1833.~ 
João Caetano de Almeida F1·anr;a. 

JJlanoel Alrcs Branco. 

Sellada e publicada na Chancellaria do Im
verio ern 1;:; de Junho de 1830. -João C(trnciro 
de Ctunpos. 



DECRETO N. G- de 1 G de Junho de 1835. 

Concede á Carnara Municipal da cidade do Rio de Janeh·o, para 
o estabelecimento de mercados, praças, e logt·adouros publi
cos, os terrenos de marinha que ella tem reclamado; e auto
risa a mesma Camara para mandar demarcar no mangue da 
Cidade Nova o local para um canal, e as ruas que forem pre
cisas, podendo aforar o restante do terreno para edificações. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado , e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa. · 

Art. ·1.° Ficão pertencendo á Camara Municipal 
desta cidade do Rio de Janeiro, e postos á sua 
disposição, para mercados, pracas, e logradou
ros publicos, todos os terrenos de n1arinha, que 
a mesn1a Camara tem reclamado para os usos 
indicados, em virtude do § 14 do art. f)~l da Lei 
de 15 de Nevembro de 183~1, e que forão me
didos e demarcados por Provisão do Thesouro 
Publico de 14 de Novembro de 1832. 

Art. 2.° Fica a mesma Camara autorisada para 
mandar dernarcar no pantano ou mangue da Cidade 
Nova o lugar para um canal, e as ruas que fôr 
conveniente abrir-se para utilidade e salubridade 
publica; podendo aforar o restante do terreno 
a quem quizer.desseca-lo, e nelle edificar, per
eebendo o fôro que fôr justo estipular corr1 at
tenção á natureza do mesmo terreno. 

Art. 3.° Ficão revogadas todas as I..eis e Decre
tos em contrario. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido, e faça e:<ecutar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezaseis de Junho de mil · centos trinta 
e cineo, decimo quarto da d~.fliHl. cia e do 
Imperio. · 1 h(/~');.: .. 

FRANCISCO D L1MA E SI i fAY/'·,, 
. /) ' 

JOÃO BRAULI ,l\IDNIZ. ·c:-:;f . 
o ó' 

.Toaqtl'im rie~~ (~ d(~ Silo(t c So~a. ~o >"" _,.,_ ;.,, <' . -· 
\ ,.<(:. 
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DECRETO N. ü- de ·19 de Junho de 183:j. 

Concede amnistia aos envolvidos em crimes políticos até o fim 
do anno passado nas Provindas de Minas Geraes e Rio de Ja
neiro. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolucão seguinte da Assembléa Geral 
Legislativa : " · 

Art. 1 . o Fi cão amnistiadas todas as pessoas en
volvidas em crimes políticos, commettidos até 
o fim do anno proximo passado nas Províncias 
de Minas Geraes e Rio de Janeiro, e em perpetuo 
silencio todos os processos que se fizerão a este 
respeito, qualquer _que seja o estado em que se 
achem. 

Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposições 
em contrario. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justica o tenha assim 
entendido e faca executar corri os despachos ne
cessarios. Palácio do Rio de Janeiro em dezanove 
de Junho de mil oitocentos trinte e cinco, decimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do ·Imperio em 19 
de Junho de 1835.- João Carneiro de Campos. 

-···-
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DECREtO N. 7- de 22 de Junho de 183:). 

Approya o Tratado celebrado entre o Brasil e a Belgica em 
22 de Setembro de 1834. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo T@m Sanccionado, e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Artigo unieo. Fica'<; approvado, nos t~rmos en1 
que é concebido, o Tratado celebrado pelos Ple
nipolenciarios do Brasil e da Belgica com a data 
de 22 de Setembro de 183'. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade Imperial, Miujstro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Justiça, encarregado interina
mente da nepartição f}.os Negocios Estrangeiros, o 
tenha assim entendit!o e faca ex.ecu tar com os 
despachos necessarios. J>alaêio do Rio de Janei
ro, vinte dous de Junho de mil oitocentos trinta 
e cinco, dccimo quarto da Independencia c do 
Imperio. · 

l?RANcrsco DE LIMA E Sn.YA. 

Jolo BRAULIO MONIZ. 

Jlianocl Alrcs Branco. 

'l'a•atado. 

A Regencia am No me do Senhor Dom Pedro Se~ 
gundo, Imperador Constitucional e Defensor J>er
petuo do Brasil : Faz saber aos que a presente 
Carta de Confirrnação, Approvação e Hatificaçao 
virem, que aos vinte dons dias do rnez de Seteinbro 
do anno passado se concluio e assignou nesta 
corte do Rio de Janeiro, pelos respectivos I>Ieni
potenciarios, um Tratado de navegação e com
tnercio entre S. l\1. o Imperador do Brasil e o 

LEIS DE 183;) l'ARTE I 2 
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nluíto alto e poderoso Príncipe Leopoldo Rei dos 
Belgas, corn o ihn de se estabelecerem e conso
lidarem as relações políticas entre arnbas as Côrtes, 
e de se promoveren1 c segurarmn as de corn
mereio e naveguçüo em heneHcio eommum dos 
subdHos de ambas as na~:ücs,. do qual Tratado o 
theor é o sBguin te : 

E1n Nome da Santíssin1a e Indivisivel Trinda~ 
de, S. M. o Imperador do, Brasil representado 
})ela negencia, estabelecida en1 virtude da Cons
titnieão do Imperio, e S. M. o Rei dos Belgas; 
·tendo igualmente a peilo animar e estender, quan
to fôr possível,. as relações que existem entre os 
dons Estados: e anilnados do desejo de seguraren1 
aos seus subditos respectivos i~s vantagens do 
f·ommercio c navegaçfío concedidas no Tratado 
existenle enlre o lmperin do Rrnsil c o Reino dos 
raizes Baixos de vinte fh~ Dezen1hro de mil oito
centos e Yinte oito, resolvêrão fazer o presente Tra
tado. E para esse fin1 norneárão para seus Ple
nipoteneiarios, a saber: S. M. o Imperador do 
Brasil, representado pela Hegcncia estabelecida 
em virtude da Constituição do Imperio, ao Illm. 
~ Exm. Sr. Aureliano de Souza c Oliveira Coutinho, 
do Conselho de S. l\1. Imperial, Desembargador 
da Jlelacão do Rio de .Janeiro, Cavalleiro da Or
tlcm de .. Christo, Ministro e Sceeetario de Estado 
dos Negocios: da .Justiça, e encarregado interina
rnente da Repartição dos Negocios Estrangeiros, 
e ao Sr. Bento da Silva Lisboa, do Conselho de 
s. M. Imperial, Commendador da Ordern de Chris
to, e Offieíal-Maior da Secretaria de Estado dos 
Negoeios Estrangeiros. E S. ~1. o Rei dos Belgas, 
ao Sr. Benjamin Mary, seu Encarregado de Ne
gocios junto da Côrte do Brasil. Os quaes, depois 
de terem trocado os seus plenos poderes, que 
forão achados em boa e devida fórma, convierão 
nos arligos seguintes : 

Art. 1. o O Tratado de amizade, de navegação e 
de commercio, concluído entre o Irnperio do Bra
sil e o Reino dos l')aizrs Baixo~, em 20 de Dt~-
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lembro Je 'I H:BS, üca exprcssamcnlc cn1 vigor, 
relativmnentc aos subditos llrasileiros c lleJga~, 
c1n todas as estipulações que lhes forern applica
yeis. 

Art. 2. 0 O presente Tratado será válido p€lo es
pa~;o de seis aunos, contado desde a data das ra
tiHcaf~ões, e ainda por n11Üs tempo, alé que uma. 
das partes eontraetantes notiiiquc ú outra, que 
está resolvida a tern1ina-lo. Neste caso elle du
rará o espaço de doze 1nezes dcsdú o dia e1n que 
se reecbcr esta noti!icaeão. 

Art. 3. o As ratilicaçõe~~ (lo presente Tratado st_~
rão trocadas dentro em seis rnezes, desde o dia da. 
assignatura, ou antes se for possivel. 

Em fé do que nós os Plenipotenciarios de S. l\1. o 
Imperador do Brasil, represcnttulo pela Hegen
cia, em virtude da Constituiçüo do Imperio, c de 
S. M. o Hei dos Belgas, em virtude dos nossos I)le
nos Poderes, assigtuln1os o presente Tratado cotn 
os nossos punhos, c lhe fizemos por o sello das 
nossas armas. 

Feito na Cidade do Rio de .Tan.eiro, aos vinte dous 
dias do mez de Setembro do anuo do Nns~imentu 
de Nosso Senhor .Jesus Christo de 1nil oitoeentos 
trinta c quatro, decimo ten:eiro da fudcperH.iencia 
c do Imperio. 

(L. S.) Aw·clicuw de Sun::;(~ c Ulircin:t Coutinho. 

(L. S.) JJcnlu dn SÜclt Lisúua. 

(L . s . ) n. Jt 1 u · !J. 

E tendo sid.o o nwsmo Tra lado, cujo th~mr l1ca. 
acima inserido, approyudo pela AssernhJéa LP-gis
lati v a do Brasil, na sua resolução de ,I O do corrente, 
a Regencia, ern Nmnc de S. M. o Imp€rador, o ra
tifica e cont1rma no todo, c pela presente o dá por 
Hrme e valioso1 rn·omeltendo ern fé c palavra Int
perial observa-lo invíolavelmente, e faze-lo cun1-
prir e observar por qualquer modo que possa ser. 
Em testemunho e firmeza. do sobredito, fez passar 
a presente Carta por ellu assigndda, i'ie1lada con1 o 
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sello grande das Armas do Imperio, c referendada 
pelo actual Ministro c Secretario de Estado abaixo 
Hssignado. nada no 1\llaeio do llio de .Janeiro Hos 
dezasete dias do mez de Junho cto Anno do Nasci
mento de Nosso Senhor .Je~us Chrislo de mil oito
centos trinta e eineo. 

FRA'NCISCO DE LDJA E SILVA' 

.Joio l3R.\ULIO MONIZ. 

Jfano~l A toes IJranco. 

1\"ota . ._ rever•sacs tr•oeaclas entr" o (io,•erno fio Brasil c o 
de S. ltl. o Rei dos Uclgus, Uxando o tn•azo por fJUC de· 
Vl~t·á vigot'Ul' o 1't•ahulft. 

O abaixo assignado, Encarregado de Negocíos de 
S. M. o Imperador do Brasil, procedendo á troca 
das ratificações do Tratado assignado no Uio de 
~Janeiro em 22 de Setembro de 1s:u., entre o Brasil 
e a Belgica, tem a honra de se dirjgir a S. Ex. o 
Sr. de t.luelena·~re, Ministro dos Negocios Estran
geiros de S. l\1. El-Ilci dos Belgas, para lhe expôr 
as cii'Cttmstancias que acompanhárào a negociação 
dos artigos daquelle Tratado, e devem servir para 
regular a sua interpretação. 

O abaixo assignado tem, pois) a honr11 de recor
dar a S. Ex., que, pelo artigo 2.0 do dito Tratado, se 
assentou que elle seria vúlirlo durante seis annos, 
pelo menos, contados desde a troca das ratifica
~;ões; que, pelo art. 3. 0

, esta troca teria lugar no es
paço de seis mezes, ou antes se fosse possi vel; que, 
tendo porém o Plenipotenciario Belga, pela sua 
Nota do 1. 0 de Outubro corrente, proposto que, 
esse prazo só começasse a decorrer depois da 
approvar,ão das Camaras Legislativas, o Governo 
Jmperial não tardou em annuir a isso, na data de 
:1 de Outubro, com eondicão qttc o Tratado não dtt
raria por mais tempo do que aq~uellc qtw se concluio 
em '1828, entre o Brasil c os Paizcs Baixos; por-



quanto o novo Tratado nüo lem outro fim, scnúo 
segurar á ncJgica a frui~:üo das estipulações do pri
meiro, que lhe pndcrem f.cr opplicavcis. 

O abaixo assignado, fazendo esta notií1caçfío, por 
orden1 de sua Côrte, ao (;overno de S. M. o Rei dos 
Belgas, tem a honra de rogar ao f'r. Ministro elos 
Ncgocios Estrangeiros que se digne dar-lhe un1 
titulo da sua recepção; c toma a li herdade de fazer 
observar a S. Ex., que ninda quando se faça uma 
Jeve modit1ea~;ão na letra do art 2. 0

, pnra o pôr cn1 
harmonia con1 o tlm reconhecido ela nQgoeia~;flo, a 
Bclgica, qunndo tcrm i rMr o Tratado, terá dc11e 
gozado mais de seis nnnos, porqtw S. Ex. nf10 
ignora que o Governo Imperial, desejando dar ao 
Hei um puhlico testemunho de eonsidera<iío c de 
amizade, anticipon a cxecuç:io do novo Tratado, 
como o abaixo assignado teve a honra (le commu
nicar no Sr. de l\Iuelrnaerc, pela sua Nota de 12 ele 
Dezembro do anno findo. 

O nbaixo assignado aproveita com prazer esla 
occasião para.rcnovar ao Sr. Ministro flos Negocios 
Estrangeiros as seguranças da sua mais alta consi
deração.- llfarqucs L~sboa. 

A S. Ex. o Sr. de 1\luclrnacre, Ministro dos Ne
gocios Estrangeiros de S. M. El-Hci dos Belgas.
Bruxellas, 29 de Seten1bro de 1833. 

O abaixo assignado, :Ministro dos Negocios Es
trangeiros de S. M. o Rei dos Belgas, recebeu a 
Nota que o Sr. Commendador l\Iarques Lisboa, En
carregado de Negocios do Governo de S. l\1. o Im
perador do Drasi1, lhe fez a honra de dirigir en1 
data do 29 deste Inez, na qual expõe ~ que, pelo 
art. 2. o do Tratado conclui do cn tre o Brasil e a 
Delgica em 22 de Setembro de 1831., se assentou 

. que esse Tratado seria válido durante seis annos, 
eontados da troca das ratificw:ües ; que, pelo 
art. 3. o, do sobredito Tratado, se assentou que esta 
troca teria lugar no espaço de seis n1czes, contados 
do dia da assignatura, ou mais cedo se fosse pos
sível; que tendo porérn o rlenipotenciario Delga, 



p~la sua Nota uo 1 .0 de Oatubro seguinte, pro
posto que o prazo só comcç.Jria a decorrer depois 
da approvaçiio das Camaras Legislativas, o Go
verno In1perial não tardou em annuir a isso ern 
data de 3 de Oulubro, com a condição que o Tra
tado não duraria por nuüs tempo do que aquellc 
que se concluio em 11828, entre os Paizes Baixos c o 
Brasil, porquanto o novo Tratado não ten1 outro 
ilm senão segurar á Be1gica a fruiçfío das estipu
lações do primeiro, que lhe lJudcrern ser appli
caveis. 

Accusando a recencào desta Nota ao Sr. Cont
Inendador Marques Li'sboo, o ahn ixo assignado se 
apressa a dar-lhe o titulo da declaracão que con
tém, assegurando-o pela sua parte qdue clle con
corda inteiramente corn e11e sobre a interpretaçüo, 
(Jue os dous Governos se o brigão a dar aos arts. 2.", 
c 3. 0 do sobredito Tratado. 

O abaixo assignado aproveita con1 gosto a ocea
sião que se lhe oiferece de renovar no Sr. Corn
mendador Marques Lisboa as segucanças da sua 
c.onsideração n1tli distineta, .:_ De il!uclenaere. -
Bruxellas, 2U de Setembro de ,1835. 

DECRETO N. 8 --de 2] de Junho ele 183t). 

Approva o Tratado celebrado em 22 de Setembw de 183í entre 
o ilrasU c a llclgica. 

A 1\egencia enl Nome do Imljerador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Snnccionudu e Manda que 
se execute a Resolução seguinte da Assen1bléa Ge-
ral Legislativa. · 

Artigo uni co. Fica approvado nos termos em 
que é concebido o Tratado celebrado pelos Ple-



- 1i)-

njpotcneiarios do Brasil e da BcJgica com a data 
de vinte dous de Setcrnbro de mil oitocentos 
trinta e quatro. 

Manoel Alves llrancor do Conselho de Sua 1\Ia
gestade lmperialr Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocios da Justiça, encarregado interi
namcnle da Repartição dos Negocios Estrangeiros, 
o tenha assi.m entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. PalaciÔ do Rio de Janei
ro crn vinte dous de .Junho de mil oitocentos trinta 
c cineo, decimo ouarto da Indepcndencia e do 
Imperio. ... 

FIUNCISCO DE IAl\IA E SILVA • 

• Tolo BR_\uuo Mo~rz . 

. Manoel AlDcs Branco. 

-··· 
DECRETO N. 9- de 30 de Junho de 1833. 

Autorisa o Director da Escora de 1\Icdicína da Dahia para 
admittit· a exame das materias do 1. 0 anno, c á matricula do 
2. 0 a l\Iiguel Pen·cira Tavares, c a José da Gama ~falcher. 

A Rcgencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a seguinte Resolucão da Assen1bléa 
Geral Legislativa. " 

Artigo unico. O Director da Escola de Medicina 
da Bahia 1lca autorisado a admittir já a exame 
do 1. 0 anno da mesma escola aos estudantes 
Miguel Ferreira Tavares, e José da Gama Malcher, 
C1 sendo nelJe approvados, a admitti-Ios immedia-
tanJente á n1atricula do 2. 0 anuo. ' 

Joaqu1m Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha agsim entendido, c faça executar con1 os 
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despachos neerssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de .l unho de mil oitocentos trinta e 
cinco , decimo quarlo da Independencia e do 
.Impcrio. 

FnA~CISCO DE l.Il\IA E SILYA . 

• Jo10 ll!U .. IJLIO l\IONIZ. 

Joaquim Yicira da Süua c Sou::a. 

· DECRETO N. 1 O-de ::19 de .fulho de 183~). 

Autorisa o Govcmo a pt·csta1· soccorTos pecuuiarios a dous 
. p~Hsionis~as do Estado na Europa. 

A Hegencia em No me do Imperador o Senhor 
D. :Pedro Segundo Tern Sanccionado c l\1<1nda que 
se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
Geral Legislativa. " 

Artigo unico. O Governo fica autorisado a soe
correr por uma só vez em Montpellier a I?ran
cisco. Luiz de Souza con1 a quantia de 600$000 
'rs.; c a assistir por espaço de tres annos na 
Europa a Manoel de Araujo Porto Alegre con1 a 
mesma quantia annualmenle, para apcrfciçoar
'se em Bcllas-Artcs. 

Joaquim Vieira da Silva c Souza, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o 
tenha assim entendido e faça executar corn os 
despachos necessarios. J>alacio do Rio de Janeiro 
em vinte nove de Julho de rnil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Independencia c do 
Imperio. 

l;'IUNcisco DE LIMA. E SrLVA. 

J olo BRAULIO l\IONIZ • 

.Joaquim Vieira da Silva c Souza. 



-f(-

DECRETO N. 1~1-ue 29 de .Julho de 183:_;, 

Autorisa as Escolas de Medicina do Imperio a conceder o titulo 
de pharmaceutico ás pessoas que estavão habilita1l:ls a fazc1· 
exame de pharmacia antes da promulgação da Lei de 3 de 
Outubro de 1.832. 

A Regencia em Nome do Imperador o S8nhor D. 
Pedro li Te1n Sanccionado, e Manda que se exe
eute a seguinte Resolução da Assernbléa Geral Le
gislativa: 

Artigo unico. As Faculdades de Medicina do Rio 
de Janeiro c da Bahia ficão autorisadas a con
ceder o titulo de pharmaccutico ás pessoas, que 
authentiearnente n1ostre1n que estavão huLilitadas 
a fazer exa1ne da arte pharmaceutica antes da pro
Jnulgacão da tei de 3 de Outubro de 1832, que 
reform~ou a Academia Medico--Cirurgica; ficando 
as ditas pessoas dispensadas de toda a frequencia 
das aulas, e sujeitas sómente ao exame das n1a
terias mencionadas na referida lei, e á paga das 
1natriculas e desp~zas dos respectivos diplomas. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, e faea executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
en1 vinte nove de Julho de mil oitocentos trinla 
e cinco, decimo quarto da Indcpendencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE liM:A 

Jolo BR1ULIO MON 

.loa,quún Vieira, ( 

--
r.F.T~ DF. 1S3Z$ PAUTF l 
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DECRETO N. ~12 -do 1. o de Agosto de ·18::m. 

Autorisando o Governo a mandar pagar ao Coronel Antonio 
.José VicLoriano Borges ua Fonseca o soldo da tabclla t1e 23 
de Março tle 1821S. 

A Rcgcneia em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro li Ten1 Sanccionado, e Manda que se exe
cute a seguinte Resolueão daAssembléa Geral Le-
gislativa: ~ 

Artigo uni co. O Poder Executivo fica autorisado a 
rnandar pagar a Anf.onio .José Victoriano Borges 
da Fonseca, Coronel da Artilharia reformado, o 
soldo que lhe compete segundo a tabella de 28 de 
Março de ·J 82~>; satisfazendo-se-lhe o que tiver 
deixado de receber nesta conformidade desde que 
foi reformado. 

O Barão de Itapicurú-::VIerim, Ministro e Secre
tario de Estado dos Ncgocios da~ Guorra, o tenha 
assim entendido, e faça executar cmn os despa
chos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro crn 
o primeiro de Agosto de mil oitocentos trinla e 
einco, dccimo quarto da Independencia e· do Im
perio. 

lfBANCISCO DE LI~U E SILVA .• 

• loio BnAouo MoNIZ. 

JJarãn de J!apicurú-Jferira, 

os 111 ... 

DECRETO N. /l3-d8 ü de Agosto de 18~m. 

An[orha o nirr~euw üo Cnrso .Tnridico de S. Panlo a admittir 
a .José de Siqt~dra Queiroz a matricul~; e exame do 4. o anno. 

A Rcgeneia em Nome do Imperador o Senhor D. 
redro ü Ten1 Snnecionado, e Manda que se exe
r:nte a scgninle neso1uçüo da Assemblt'~a Geral Le
gislatíY~t. 
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Artigo unico. Fica autori~ado o Dircctor do Curso 
.11Jridico de S. Paulo para admittir a José de Si
queira Queiroz á rnatricula e exame do 4. 0 anno, 
levando-lhe em conta a frequencia do mesmo corno 
nssistento, precedendo approvação nas matcrias 
dos tres annos ant~Jriores, mn que náo se n1oslrar 
approvado pela Universidade de Coünbra. 

Joaquirn Vieira da Silva e Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios do Impcrio, o 
tenha assim entendido e faea executar con1 os des
pachos necessarios. l)alaciÔ do Rio de JaHeiro crn 
seis de Agosto de mil oitocentos trinta e cinco, 
dccirno quurto da Inuependonciu o do In1perio. 

FHANCISCO DE tiJL\_ E SILVA . 

• lO.iO llHJULIO l\'IO:\IZ. 

Joar;tâm Vicirá Lla Silca c Sou:rt. 

I 111 SI 

DECRETO N. ~t .i- de 2í. de Agosto de I·H3ij. 

Altera os estatutos dos Cursos .Tnri<licos na parte relativa ao exame 
em concurso as cadeira:> dos uwsmos eursos, quando se der 
a hypothese de haver um só opposltor. 

A Regencia em Non1e do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda que 
se execute a seguinte nesoludio da Assemb1(~a 
Goral Legislativa: " 

Artigo unico. Quando não houver mais que urn 
só oppositor ás cadeiras vagas das Acadenüas de 
Scieneias Jurídicas e Sociues, a Congregação dos 
tentes nomeará para servirem de argnentes seis 
d'entre si, cada um dos quaes argumentará pelo 
Jnenos rneia hora nas thescs apresentadas pelo 
t<lndidato. Este exame scrú feito cn1 dons dias 



-- 20-

consecutivos, e nelle ar~umentaráõ tres Lentes em 
cada dia com assistenCia da Congregação, obsQr
vando-s~ ácerca da opposição tudo o mais que 
se acha disposto no Cap. 15 dos estatutos de 7 
de Novembro de 1831 . 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocjos do Imperio , 
o tenha assim entendido, e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em .. vinte q. ua_tro.· de Ago.sto .de lJlÍl oitucent~s trinta 

·e Cinco, dec1mo qu;uto da Intlependeneta e do 
Imperio. · 

FRANCISCO DE LIMA E 811 V A. 
JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Joaqui·m Vieira da Silva e Souza • 

..... 
CARTA DE LEI N. 'la-de 26 de Agosto de ·1833. 

Fixando as Forç.as de Terra ordinarias para o anno financeiro 
de 1836 a 1831. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Faz saber a todos os subditos 
do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa 
Decretou, e Ella. Sancciono:u a L.ei seguinte : 

Art. 1 . 0 As Forç.as de Terra ordínarias para o 
anno,. que h a de correr do 1 . o de J u.lho de 1836 
a 30 de Ju~lho de 1837, constaráõ : 

§ L 0 Dos Officiaes e mais praças de oito ba
talhõ.:;s de CÇlÇadores, quatro corpos de cavallaria, 
cinco de artilharia de posic;ão , uma de arti
lharia. a cavallo, e do corpo de Ligeiros da Pro-

.vincia de Mato Grosso; não podendo o estado effec~. 
ti v o destes corpos ex@ceder a 6. 3'20 praças. 



-21-

§ 2. o Do Estado Maior do Exerci to , segundo a 
organisação decretada , dos Officiaes de Enge
nheiros; dos Officiaes avulsos; das companhias 
de artífices do Trem de artilharia ; e das Repar
ticões existentes. 

o§ 3. o Das Divisões do Rio Doce, na Província 
de Minas Geraes, das duas companhias de Ligeiros 
da Província do Maranhão, e dos Pedestres da 
l)rovineia do Espírito Santo. 

Art. 2. o As vagas dos corpos, de que trata o art. 
1 . o, serão preenchidas com Offieiaes tirados das 
classes dos avulsos, e da graduação igual á das 
vagas que houver; fieando prohibidas todas as 
promoções, excepto para os postos de Capitães, 
primeiros e segundos Tenentes, no corpo de En
genheiros, e nos corpos de Artilharia, no caso de 
serem nccessarios; protuovendo, quanto aos En
genheiros, os habilitados na Academia Militar) c 
quanto aos Artilheiros, precedendo concurso na 
forma da Lei, não havendo idoneos na classe dos 
avulsos. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo fica autorisado a 
coneeder licenças, com vencimento do tempo, e 
rr1cio soldo, aos Officiaes, c Officiaes inferiores, 
que, sendo desnecessarios ao servico, assim o 
quizeren1. Por estas licenças nenhum emolu
nwnto pagaráõ os licenciados. 

Art. 4.0 Para preencher as Forças acima de
signadas, o Governo fica desde já autorisado a 
convidar para o serviço os indivíduos, que, tendo 
já servido no Exercito, obtiverão suas baixas; e 
a contractar com os que existem ainda nos cor
pos, e estão no caso de terem baixa, por terern 
acabado o seu tempo de serviço, a continuar no 
n1esmo servieo, dando a uns e a outros , como 
gratificação, oalém do soldo, que lhes pertencerf 
emquanto forem pracas de pret, uma quantia 
igual ao mesmo soldo. dFica igualmente autorisado 
a conceder uma gratificação igual a n1etade do 
respectivo soldo, aos paisanos, que voluntaria
mente quizerem entrar no serviço. 

E quando não possa conseguir, pelos meios 
acima indicados, completar as ditas pnu~as, fica 
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autorisado a recrutar na forma da Lei , ohscr
vando-sr, na parte que fôr possível, as dispüsi~õcs 
Legislativas decretadas a respeito na I ... ei de 2i> 
de Agosto de 1832. 

Art. 5.° Ficão derogadas as Leis em contrario. 
l\landa portanto a todas as autoridades, a quern 

o conhecilnento e execução da referida Lei per
tencer, que a cumprão, e facão cumprir e guar
dar tão inteiramente COll10 nella se contém. 0 
Secretario de Estado dos Negocios da G-uerra a 
faça imprimir, publicar e correr. Dada no Pala
cio do Rio de Janeiro aos vinte seis dias do 
mez de Agosto de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quJ.rto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO llRAULIO 1\IONIZ. 

Barão de Itapic1lrít-.lierim. 

Carta de Lei, pela q1Jal o .Regente em Nome do 
Imperador }}!anda executar o Decreto da Assembldlt 
Geral Lcgisla,fiva, q~w Houve por bem Sanccionar, 
sobre as Forças de Terra ordinarias parct o anno 
que ha de correr do primeiro de Julho de mil oito
centos trinta c seis a trinta de Jun1w de mil 
oitocentos trinta c sete, na fórma acima declarctda. 

Para a Hegcncia ern Nome do Imperador ver. 

José da Silva Arêas a fez. 

Jlfanoel A lccs Branco. 

Sellada na Chancellaria do Imperio en1 2j de 
Agosto de 1835.- João Carneiro de Campos. 

Foi publicada esta Carta de Lei nesta Secretaria 
de Estado em 2j de Agosto de 1835.-JoiiO Ban
de,ira d~ Go/uvêa. 
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LEi N. ~1 G- de 27 de Agosto de ~1835. 

~larca as For('as Navars aetiras ordinarias do Irnperio para tJ 
F.í~!·vit;.o do anno q1w ha tle toner tlo 1.0 de Julho de 1836 a 
ao ()t• Jnuho de 1837. 

A. Jlegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom l,edro Segundo Faz saber a todos os sub
ditos do Impcrio que a Assembléa Geral Le
gislali v a Decretou, e Ella Sanccionou a Lei se
guinte : 

Art. 1. o As Foreas Navaes activas ordinarias 
do lmperio para o serviço do anno, que ha de 
eorrer do '1. 0 de .Julho de ~t8a6 a 30 de Junho 
de 11837, consturúõ das embarcações que o Go
verno julgar indispensaveis, não devendo exce
der o total de suas respectivas tripolações a 
~1.800 pracas de todas as classes. 

Art. 2. 00 A Força do Corpo de ArtilhariadaMa
rinha, em cffectividade de servico, não excederá 
a seiscen las praças. ~ 

Art. 3. 0 Em circumstancias cxtraordinarias as 
Forças decretadas no art. ~1. o poderão ser eleva
das a 3.000 pracas, e a 1.000 as do art. 2. 0 

Art. 4.. 0 Só potlerão ser Aspirantes os Discípu
los da Acadernia approvados no ~1. o anno Malhe
matico, e Guardas Marinhas os que tiverem com
pletado o curso dos estudos respectivos. 

Art. 5. o O Governo fica autorisado para ajustar 
maruja a prernio, preferindo os N acicnnes aos 
:Estrangeiros, e não havendo quem queira as
sim engajar-se, poderá recrutar na fórma da 
Lei as praças necessarias para completar as For
cas acima decretadas. 
~ Art. 6. 0 Para preencher a Força designada para 
o Corpe de Artilharia da Marinha, o Governo 
ilca desde já autorisado a convidar para o ser
viço os indivíduos, que, tendo já servido no 
Exercito, ou no dito Corpo, obtiverão suas bai
xas; e a contraetar corn os qtw existem ainda 
com praça, c estão no caso de te:crr1 haixa; por 
t~retn acabado seu tempo de servrço, a continuar 
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no n1csmo serviço, dando a uns e a outros, como 
gratitlcação além do soldo que lhes pertencer, 
emquanto forem praças de p-ret, uma quantia 
igual ao mesmo soldo. Fica igualmente autori
sado a conceder uma gratificação igual a metade 
do respectivo soldo aos paisanos, que volunta
riamente quizerem entrar no serviço. E, qunndo 
não possa conseguir, pelos meios acima indi
cados, completar a n1cncionada Força, poderá 
recrutar na fórma da Lei. 

Art. 7 .o Fi cão suspensas as promoç.ões dos Olli
eiaes de Fazenda, Saude, Apito, Capella, e Nau
tiea, que não formn indispensaveis para o ser
viço das Embarcações designadas nos arts. '1. 0 e 3. 0 

Art. 8. 0 O Governo fica autorisado a conceder 
desde já licenças com vencimento de tempo, e 
Ineio soldo aos Officiaes de Artilharia da Marinha, 
que, sendo desneeessarios ao serviço, assim o 
quizermn, e igualmente aos Officiaes da Armada, . 
para embarcarem em navios da Marinha Mer
canle; e por estas 1icenças nenhuns emolumen
tos pagaráõ os licenciados. 

Art. 9. o Fi cão derogadas as Leis em contrario. 
Manda portanto a todas as autoridadQs, a quem 

o conheeimento e exeeução da referida Lei per
teneer, que a cumprão, e fação cumprir e guar
dar tão inteiran1ente como nella se eontém. O 
Secretario de Estado dos Negocias da Marinha a 
faça imprimir, publicar e correr. 

Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte sete de 
Agosto de mil oitocentos trinta e cinco, de
cimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE l.IMA E Sn. VA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

José Pereira Pinto. 

Cm·ta de Lei pela qttal Vossa Magestade bnpc
't'Íal .Manda executar o Decreto da Assembléa Ge
ral, que Houve por bem Sanccionar, para. regular 



a.lj Fofças Nrwaes activa.s no a.nno financwiro .. 
que ha de correr do '1. 0 de Julho de 1836 até o 
nltüno de Junho de ~1837, nct fórma acima de
clarada. 

Para Vossa )Jngcstadc Imperial vrr. 

Jlanoel Alves Branco. 

ScHada na Chancellaria do lmperio em 29 de 
Agosto de 'I 83v.-Joílo Carneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negoeios da 
Marinha foi publicada a presente Lei aos 2 de 
Setembro de 1 ~35. -José Crup et túw de Jesus. 

Francisco Xavier B01ntempo a<frz. 

-···-
DECl\ETO N. •J 7- de 1 ii de Setemhro de rJS:r;. 

Concedendo uma gratificação mensal aos OtHciars e Porl.r>iros 
do Conselho Supremo )!ilitar. 

A Regencia em No me do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
fieral Legislativa : 

Art. 1 . o Cada um Offieial da Secretaria do Con
selho Supremo Militar vencerá a gratificação mensal 
de 30$000, salvos os seus actuaes ordenados. 

Art. 2. o O Porteiro terá a gratificação de :t0$000 
mensaes, salvo ta1nben1 o seu actúal ordenado. 

Art. 3.° Continua.ráõ a perceber os emolumentos 
que lhes estão marcados em lei. · 

Art. ~.o Ficão revogadas todas as disposições ern 
contrarto. 

O Barão de Itapicurú-Merim, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Guerra, o 

LEB DE 1835 PA.RTE·l 4 

T 2 ~ • 
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tenha assim entendido, e faca cxccnLu com os 
despachos necessarios. ralucio do lho de .Ja
neiro em quinze de Setembro de rnil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independcnria 
c do Imperio. 

FnA~C1SCO DE tnu E Sn.Y,\ . 
.Tolo Bn.wuo l\Io~Iz. 

Barão de ltapicuní-Jlirim. 
J}fanocl Aires Hranco. 

Transitou nn Chancc1laria do Impcrio em H> 
de Sdemhro de Hn:_>.-Joclo Carneú·o de Campos. 

DECHETO N. 18-de 'i 7 de Setembro de ,l 833. 

Antorisantlo o Governo p:w~ exoncr~w do pa~amcnto de quacs.
quer ohri~~at;ücs prOY('iliClltes (\os üon:Hin)s feitos ua Pro
' incia de S. Pedro, para as des.pczas da ultima guerra, os 
iudhiduos., cujas proprietlatlcs twjao &ido danmitieaüas. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. I)edro S~gundo Sunc~ionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa : 

Artigo uni co. O Governo fica autor:isado para 
exonerar do pagarnento de letras ou (1uaesquer 
obriga<}ües, provenientes dos donativos feitos na 
Província de S. Jlcdro, para as despezas da ul
tima guerra~ aquelles individuos, cujas proprie
dades hajão sido da1nui!lcadas pelo inintigo nessa. 
('-poca. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do· Con.:..· 
s-clho do Mcstno Augusto Senhor; Ministro e Sc
rrrturio tle Estado dos Negoeios da Fazenda e 
Jlrcsidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha a?.sim entendido, e fat;a executar 
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con1 os despachos neccssarios. I)alacio do llio 
de .! aneiro em dezasete de Setembro de nlil oi lo
centos trinta e cinco, decirno quarto da lndepen
dcncia c do Imperio. 

FIU.I\CISCO DE LBU r-; SILY_\. • 

• J OlO BR.\ULIO 1\lü:.\"IZ. 

"~lanocl do Nascimcnl o C as! t'O c Süca. 
lifarwcl Alrcs Branco. 

TnH1sitou na Chanccllaria do I mpcrio em 1 K 
de Setembro de 1 ~:J~>. -Jo{lo Carneiro de Campos. 

DECHETO N. 1 ~ -de 17 de Setembro de 'I ~U:). 

Apprura a Ten<,:a de 3~)J,~JOO, coucelHtl:1 ao :\larechal do Exercito 
João de Deus ~iena B;ltTeto. 

A He;::;-cncia en1 Nome do Imperador o Senhor 
H. l'edro Segundo Tern Sanceionado, c Manda 
q nc se execute a seguinte Resolu 1;ilo da Assmn
blé1 Geral Legisla ti viJ : 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de 
300$000, concedida pela Hesol u~/w de Consulla 
de ô de Junho de 1831, ao Marechal do Exer
tito João de Deus l\lcn1 Etlrreto, em remuneração 
de seus serviços. 

Joaquin1 Vieira da Silva e Souza, 1\linjstro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro 
em dezasetc de Setembro de rnil oitocentos trinta 
e cinco, dctimo quarto da Indcpcndencia c du 
lrnperio. 

FIU .. NCISCO DE Lnu .. E S!LY_.\.. 

J 010 BIUULIO l\1 O~IZ. 

Joaquim Vieirlt dtt Silca c Suu.:a. 

--·-
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' DECRETO N. 20- de 1 i de Setembro de 1833. 

Approva a Ten~a dª 808000 contcdida ao Sargcnto-Mór do 
t:orpo de Engenheiros José Victorino dos Santos c Souz;l, 
para verificar-se em sua filha D. Anna Victorina dos Santos 
e Souza. 

A Regencia em ~orne do Imperador o Senhor 
lJ, Pedro li Tem Sanccionado , e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa : 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de 80$ 
annuaes, que o Governo concedeu pela llesolução 
de Consulta do Conselho da Fazenda de 8 de Ou
tubro de 1830 ao Sargento-Mór do Corpo de En
genheiros José V ictorino dos Santos e Souza, para 
Yerificar-se em sua t1lha D. Anna Victorina dos 
Santos e Souza. 

Joaquhn Vieira da Silva e Souza, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o 
lenha entendido, e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro en1 deza
sete de Setembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
de.cinlo quarto da Independencia c do Irnperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• loA.o BRAULIO Mül\IZ. 

Juaq·uim Yicirn da Silva c Souza. 

DECRETO N. 21-de 17 de Setembro de 1835. 

Approya a Ten.;a de 300$000 concedida a D. 1\lauricia Eliza de 
1\lello Alvim. 

A Rcgenda em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li Tem Saneei o nado , e Manda que se 
exe~ute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legtsluti Hl.: 
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Artig~) unico. Fica approvada a Tença de 300H, 
conced1da pela RcsohH;ào de Consulta de 18 de 
Julho de ,1809, a D. Mauricia Eliza de Mello Alvim, 
em re.muneraeão dos servicos de seu marido, o 
Chefe. de Divisão efleetivo i\Üguel de Souza Mello 
e Alvun. 

Joaquim Yieira da Silva c Souza , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, c faea executar eon1 os 
despachos necessarios. Palaci"o do Rio de Janeiro 
em dezasele de Setembro de rnil oitocentos trinta 
e cineo, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LDIA E SILYA. 

J O Á. O BRAULIO l\1 01\IZ. 

Joaquim Vieira da SilPa c Sou=a. 

DECRETO N. 22-de 17 de Setembro de ~1833. 

Appt·ova a Tença de 200HOOO concedida ao Chefe de Divisão 
Desiderio l\lanoel da Costa. 

A Regencia em No me do Imperado r o Senhor 
D. Pedro li Tem Sanecionado , e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legisla ti v a. 

Artigo uni co. Fica approvada a Ten~a de ~1G0$, 
concedida pela Resolução de Consulta de ~15 du 
Julho de 1831, ao Chefe de Divisão Desiderio Ma
nos! da Costa, em remuneração de seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro r 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido e faça executar co1n os 
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despachos necessarios. Palacio do Rio de .Janeiro 
em dezuscte de Setembro de mil oitoüentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Indcpcndencia e do 
Imperio. 

~~IUNci::;co DE Lntt E SrLYA. 

JOÃO BRA.ULIO l\10:'\IZ. 

Joaquim Vieira dct Silra e Sou::a. 

DECHETO N. 23- de 17 de Se lembro de 1835. 

Approva a Ten~a de 300SOOO, conccd:da ao Marechal de Campo 
· José Manoel de Almeida. 

A Rcgencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li Ten1 Sanccionado, e Manda que se 
executo a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legisla ti v a: 

Artigo unico. Fica approvuda a Ten~;a de 300#, 
concedida pela H.esolw~uo de Consulta de 7 de 
Agosto de 1830, ao Marechal de Campo José 1\ia
noel de Almeida, em remuneração dos seus ser
viços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Nego cios do Imperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar eom os 
despaehos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezasete de Setembro de mil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Independcncia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE Lnu. E SILVA. 

Jolo BRAULIO MONIZ. 

Joaq1âm Vieira da Silva e So·u:a . 

...._ -·-
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DECRETO N. 21·- de ·17 de Setembro de 1833. 

Autorisa o Gov~mo a conceder pdvilegio exclusivo por tempo 
de 40 annos á Companhia denomiuada do -Hio l>oce-, 
ou a outra Comp<mhw na falta dt>sta, para navef!ar por meio 
de barcos de vapor, on outros superiores, n~w só aquellt~ 
rio c seus conílncute~, eemo talllhcm dircetamentc entre 
o mesmo rio e as Capitacs do Impcrio c da llahia, median!e 
eon(li~~ües. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Ha por bern Sanccionar, e 
Mandar que se execute a scgujnte Resolução da 
Assernblóa Geral Legisla li v a : 

Art. 1. o O Governo fica autorisado a conceder 
curta de privilegio exclusivo ela navega~ão por 
barcos de vapor on outros :;mpcriores que se 
descobrirem, por esparo de 4.0 annos, ú Com
panhia denomirHHla do· H i o Doee, para navegar 
não só o dito rio e seus confluentes, mas tambem 
direclamenle entre o· mesmo rio, e as Capitaes 
do Imperio e da Provincia da Bahia, com tanto 
que na navegação de cabotagem sejão os barcos 
embandeirados á brasileira, e tripolados con
forme a lei. 

Art. 2. 0 Em todas estas aguas continuará a ser 
livre_ a navegação hoje emnmummente usad~, salvo 
no Rio Doce, do ponto denominado-Escadinhas
até as snas cabeceiras, c nos rios confluentes, 
onde a Companhia podcrú estabelecer taxas en1 
seu beneficio . 

. 4rt. 3. 0 Estas taxas não serão extensivas no 
Rio Doce e seus conílnentes ás canoas de pes
caria, e ás de menos lote do que ítOO arrobas, 
senão quand.o tenhão de transitar pelas ohra.s da 
Companhia. 

Art. 4. 0 O Governo fica autorisado a conceder 
á Companhia do Rio Doce, além das oito sesma
rias de legua quadrada, e dos terrenos alaga
diços e pantanosos, para o que está habilita~o 
pelo Decreto de 23 de Outubro de 1832, mais 
11 ü sesn1arins do legua en1 quadro cada uma. 

Art. 0. 0 Ser<lo livres do recrutamento de mar 
(~ terra, por e~pa\o f1P rineo nnnos, os Brasi-
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leiros empregados no serviço da Companhia, 
menos no caso de guerra. 

Art. 6. 0 Todas as machinas, barcos de vapor, 
instrumentos, ou outros artefilCtos de ferro ou 
qualquer metal, importados para o serviço da 
Companhia, serão isentas de quaesquer direitos 
de importacão por espaco dos primeiros cinco 
annos, fieando a Companhia privada deste pri
vilegio, logo que por sentença se prove ter ha
vido abuso da sua parte. 

Art. 7. 0 Serão' isentos do imposto do dizimo 
os generos produzidos nas terras da Companhia 
pelo espaç.o dos primeiros sete anuos. Pelo que 
respeita á mineraçào, fica ellu sujeita ás leis do 
paiz. 

Art. 8. o Os terrenos , de que a Companhia 
houver de necessitar para a construcção d~ es
tradas, pontes, caes, comportas, canaes, diques 
ou reprezas, se forem devolutas, ser-lhe-hão ce
didos gratuitamente, se de propriedade parti
cular, serão prévia e det1nitivamente avaliados 
por arbitras, e o seu importe entregue por ella 
aos proprietarios, ou depositado em juizo llO caso 
de que elles recusmn recebe-lo; não devendo 
por pretexto algum ser a Companhia estorvada 
.em seus trabalhos, salvo aos proprietarios o re
curso para o Tribunal competente, sómente no 
que respeita á boa ou má avaliação. 

Art. 9. 0 As taxas, que a Companhia estabelecer 
em seu beneficio pelo transito das estradas, 
pontes, canaes, ou pela navegação que lhe é 
privativa, serão consideradas interesse do capital 
nos pPimeiros 40 annos, reservando-se á Nação, 
passado esse prazo, o direito de remir as obras 
pelo valor, e modo que fôr estabelecido a juizo 
de arbitros, ou de prorogar o privilegio por 
mais outros 40 annos, findos os quaes rever
teráõ á Nação as mencionadas obras, sem indem
nisação alguma, obrigada a Companhia a entre
ga-las em bom estado. 

Art. 1 O. A Companhia do Rio Doce fica obri
gada a dar principio á navegação por vapor no 
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JH'trlo tl•~ ~1 s mrzc~, a contar da celebra(ão dt') 
('üntracto com o Governo, sob pena do perdi
mento dos privilegios concedidos, além da multa 
que lhe fOr imposta pelo 1nesmo contracto; bmn 
eomo a fazer conduzir nos seus barcos de vapor 
os correios do Governo, seus papeis, c cargas 
cont a litnitação total de 1 O arrobas, e dous in
dividuos gratuitan1ente por viagem. 
. Art. '1 ·1 • Os terrenos concedidos á Companhia 
serão para ella perdidos, se dentro do prazo de 
sete annos os não fizer habitar por colonos eu
ropeos, en1 nurnero superior de 60 casaes por 
legua quadrada em sua totalidade. 

Art. 12. Findo um anno de residencia no Brasil, 
estes colon'Os serão considerados Brasileiros na
turalisados, querendo. 

Art. ~13. E' livre á Companhia fix<"tr o frete, pe
dagio, ou direito de passagem que ella julgar 
conveniente, podendo fazer um regulamento para 
a navegação geral do Rio Doce, c seus confluentes, 
o qual, depois de approvado pelo Governo, não 
será alterado. - · 

Art. 14-. A todos os trabalhos da Compa'nhia 
poderão regularrnente assistir os engenheiros 
Brasileiros, que pa1~a alli forem mandados pelo 
t~overno, ·para o fim de se aperfei«,:oarcm na pra
ltca de semelhantes ohras. 

Art. ~1 ;). O Governo imporá á Companhia as cori
dições nccessafias para o começo, continuação, 
conclusão, c conservação das obras, e todas as 
outr~s que julgar convenientes para plena execuç~o 
da lei. · ' • 

Art. 16. Quando esta Companhia não aceite as.: 
condições e privilegies concedidos nesta lei, o 

· c~overno- fica · autorisaclo a eoncedc-los a outra 
C:ornpanhia que os pretenda. 

Art. 17. !fi cão revogadas quacsqucr leis c dispo
sÍ\ÕCs cn1 contrario . 

. Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Irnpcrio, 
o tnnh<.t.. assim entenrliflo, ,c fa0a exeentar eom 

t.EH DE Htri P\ nTE I 



t!>S despachos necessarios. Pala cio do Rio de Ja
neiro em dezasete de Setembro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCI~CO DE til\JA E SILVA . 

. JOIO BRAUUO MO:\"IZ. 

Joaquim Viei'l'a da Sillj(t e Smtza. 

--
DECRETO N. 23- de ,t 8 de Setembro de ,1 83t). 

Marc:t a gratific:tção addicional qu~? mensalmente pcrceberáõ 
os Cirurgiões da Armada, além dos. '<em:ímcntos que por lei 
lhes competirem. 

A Regencia em Non1e do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Houve por bem Sanccionar, 
c Manda que se execute a seguinte Resolução da 
Assembléa Geral Legislntiva: 

Artigo unieo. Os Cirurgiões da Armada perceberáõ 
n1ensalmente a grati1lcação addicional de 40$000, 
além dos vencimentos que por lei lhes competirem. 

José Pereira Pinto, do Conselho de Sua Mages
tade Imperial, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Marinha, o tenha assim enten
dido, e faça expedir os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de ·Janeiro em dezoito de Setem
bro de mil oitocentos trinta e cinco , decimo 
quarto da Independencia e do· Imperio. 

FRANCISCO DE l..IMA E SIJX..\. 

JOÃO BRAULIO MO:\'IZ. 

José Pereú'a Pinto. 
Jlfanoel A Ires Branco. 
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Transitou na Chancellaria do Imperio em 22 
de Seternbro de 1835.- João Ca,·neiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Marinha foi publicada a presente Resolução a 6 
de Outubro de ,1830.- José Cupettino de Jesus. 

LEI N. 26- de 22 de Setembro de ,1835. 

Suspende aigumas das gaeantias do art. 17H da Constituição 
na Província do Pará, c autorisa o Governo a tomar diversas 
providencias relativas á diLa Província. 

A Regencia Permanente, mnNome do Imperador 
o Senhor D. l)edro Segundo, Faz saber a todos 
os subditos do Imperío, que a Assembléa Geral 
Decretou c Ella Sanccionou a Lei seguinte: 

Art. i. o Fi cão suspensos na Província do Pará, 
por espaço de seis n1ezes, contados da publicação 
da presente Lei, nadital,rovinciaos§§6. 0

, 7. 0
, 8.() 

9. 0 e ~10. do art. 179 da Constituição, para que 
o Governo possa autorisar ao Presidente da refe
rida Província. 

§ 1. o Para n1andar prender sen1 culpa forn1ada, 
c poder conservar ein prisão, sern sujeitar a pro
cesso, durante o dito espaço de seis n1ezes, os 
indiciados en1 qualquer dos crin1cs de rcsistencia, 
conspiração, sedição, rcbeHião c homicídio. 

§ 2. o Para fazer sahir para fóra da I)rovincia, 
e mesn1o assignar lugar certo para sua residencia, 
áquelles dos indiciados nos referidos crimes, que 
a segurança publica exigir que se não conservcin 
na dita I>rovineia. 

Art. 2. o São declarados illicitas todas as asso
ciaeões secretas na 11rovincia do Pará, e scdicão 
todo o ajuntarnenlo arrnatlo que houver de n1'iüs 
de cinco pessoas, contra as autoridades , seus 
agentes, e exceuç.Uo de seus actos 1egaes; e qual
ffUCr Comrnandantc de tropas é autorisado a clis-



solvc,...Jo pelo uso das i1rmas, se os seus fautores 
se não dispersarem a primeira intimação. 

Art. 3. 0 Se o Governo julgar conveniente dis
solver as Guardas Nacionaes da sobredita I>ro
vincia, ·fica autorisado a prorogar esta medida até 
tres annos, depois que fôr executada, e durante 
esse tempo, poderá autorisar ao !)residente da 
J•rovincia a armar até seiscentos cidadãos das 
referidas Guardas, dur-lhe·a organisação que Inais 
conveniente fôr, a nomear os Officiaes e sujei lar 
o di~a forçl). á disciplina dos corpos destacados 

Art. ,i .. o O mesmo Governo fica autorisado a 
despenJer até duzentos e vinte contos de réis, 
para mandar quanto antes estacionar na dita 
l)rovincia um corpo de voluntarios, que não exceda 
de quatrocentas praças. 

Art. 5.!) Fi cão suspensas todas as leis em con-
trario. · 

Manda pártanto a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execuç.ão da referida lei per
.i.encer, que a cumprão e fação cumprir e guar
dar, tão -inteiramente como nella se contém. o 
Secretario de Estado dos Negocios da Justit~·a, a 
Ülça imprimir publicar e correr. 

nada no Palacio doRio de Janeiro aos vinl~ 
dous dias do n1ez de Setembro de mil oilof;ent.os. 
trinta e cinco, decimo ·quarto da Indepcndcncia 
e do Imp.erío, 

FRA~CISCO DE LIMA E SILY.L 

.Manoel Alves Branco. 

· Carta~ de Lei pela q·ltal Sua :hfagestadc lmpc
?·iallrlanda cJ;ecutar o Decreto da Asscmbléa Geral, 
q·ne Ho~we por bem Sanccionar sobre a suspensâo nrr.~ 
Prooincüt do Pará dos §§ 6. 0

, 7. 0
, 8. 0

, 9. 0 e HL do 
nrt. 179 da} Constitui!)ào P; orutrcts providencias rc
latints ámcsma Provincict, tudo nu fúrma acima 
declarada. 

l'àra Vossa ~lagcstadc lmpcríal ver. 

üorningos Lopes da ~íhll Araujo « fez, 
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Registrada nesta Secretaria de E~tado dos Ne
gocíos da .Juslil'aatls.11.:Jv.do tiv.'t.odasLeis. 
Hio ch~ .Janeiro ·(~m :s de Outubro de 1830.-- .Joüu 
('act fl.IW de Almeida Fra Jl r a. 

JJlanucl Alces Branco. 

5cllar1a JFt Chancellaría do lmpcrio e1n 2:J de 
Sdembro dn 1 o:Ji).---- Joüo Carneiro de C(tmpo;.;. 

roi publieadtt a presente tei nesta Secretaria 
de E~;tndu dos Negocios da Justiça em G de Ou
l~tbro de I~:J:J.-Joüo Carneiro de Campos. 

--
DECHETO j~. ·~7 -de !,;J de Setembro de I S:Jj. 

ApprO\a a pens~lo dP :Jnosoou coJH:edida. pelo t;ov~rno ao l~s
niüu do mmtt•ro Frederico Au(;usto Guilherme CordoviL 

\ Hegcncia e1n ~omc do Imperador o Sr. D. 
redro li Houve por bem Sanccionar, e Manda 
que se c\ceute a seguinte Hcsolu<.,~ão da Assemblca 
(~eral Legislativa: 

Artigo 11 nico. Fica approvada a pensão de tre
zentos Inil reis, concedida pelo Governo ao Es
crivfw do numero da Armada Nacional Frederieo 
Augusto GuilhernlC Cordovil, em Decreto de H) de 
Fevereiro de 1833 . 

. losó Pereira I>into, do Conselho ele Sua Magcstade 
l mperial, l\1 inislro c Secretario de Estado dos N e-
goeius da .Marinha, o lenha assim entendido, c 
fa~;a expedi L' os despachos neccssario~~. l'alacio 
do 1\io de .Janeiro em vinte lrcs de Selemhro de 
ntil oitocentos trinta e einco, dceimo quarto da 
.Lndependencia e do lmperio. 

}u~é l'cn·ira Pi!!lo. 

T Z., 
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Cumpra-se e registre-se. PataClo do Rio de Ja
neiro em 23 de Setembro de 1835. 

Pere·ira Pinto. 
il!anoel Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 24 de 
Setembro de ,1833. -Jotlo Ca-rneiro de Campos. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Ma~ 
rinha foi publicada a presente Resolução ern H de 
Outubro de 1835.-José Cupcrtino de Jesus. 

DECB.ETO N. 28-de 23 de SelClnbro de 183~. 

Approva a aposentadoria concedida ao Ministro do Supi·emo 
Tribunal de Justiça Antonio José de l\Iiranda. 

A Regencia em Nome do Imperador o Sr. D. 
Pedro ti Tem Sanccionado, e :Manda que se exe
cute a Resolução seguinte da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 
concedida pelo Decreto de 30 de Març.o de ~t s:r.> 
ao Conselheiro Ministro do Supren10 Tribunal de 
JusticaAntonioJosé de Miranda, con1 o vencimento 
de diws terças partes do seu respectivo ordenado. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua lHa
gestade o Imperador, Ministro c Secretario de 
l~stado dos Ncgocios da .Justiru, o tenha assirn 
entendido c faça executar eorn~ os despachos ne
eessar1os. Palaeio do lHo de .Janeiro em vinte tres 
do Setembro de rnil oitocentos trinta c cinco~ de
cimo quarto da Independcncia c do Imperio. 

FIUNCISCO DE Lnu E SILLL 

J O .lO BRAULIO l\IONIZ. 

M"onoel Alves Branco. 

Transitou na r.hanccllaria do Irnperio em 24 de 
Seternbro de ~18:33.-Joao Carneiro de Campo:5. 

-·-
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DECRETO N. 29-de 23 de Setetnbro de '1835. 

Autorisa o Director do Curso Juriílico de S. Paulo a admiftir 
á matricula do 1.0 anno a Affonso ck~ Almeida e Albuquerque, 
depois de approvado nos preparatorios. 

A Regeneia em Non1c do Irnperador o Sr. D. 
Pedro II Tem Saneeionado, c Manda que se exe
cute a seguinte Resolurão da Assemhléa Geral te-
gislativa: ·· 

Art. rJ. o Fica autorisado o Dircctor elo Curso Ju
rídico de S. Paulo para admittir á matricula do 
1. 0 anno, não obstante o lapso de ternpo, a Affonso 
de Almeida e Albuquerque, depois de approvado 
no exame de todos os prcparatorios exigidos pela 
lei, e satisfeito o importe das matriculas na fórma 
do costun1e, levando-se en1 conta do referido anno 
o tempo que o tem frequentado con1o voluntario. 

Art. 2. o Fi cão sen1 vigor a este respeito as dis
posições e leis en1 contrario . 

.Toaquim Vieira da Silva c Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, e fa~;a executar eon1 os 
despachos necessarios. Palaeio do Rio de Janeiro 
em vinte cinco de Setembro de nül oitocentos 
trinta c cinco, decimo quarto da Independencia 
c do Imperio. 

J1'IUNCISCO DE LIMA E SILVA • 

. Tolo TIBAULIO 1\IO:\IZ . 

.Joaquim rieint da Silva c Smtut. 
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DECRETO N. 30- de 2;) tle Setembro dP 118:J:J. 

Autorisa os Hirectorcs dos Cursos .Turidicos a admitlirem a .Tost~ 
I<'rancisco Belens de Lima, Bacharel em Canones pela Uni
versidade de Coimbra, :1 fazer aclo das materias do iJ.o anno, 
e a passarem-lhe carta de Bacharel formado. 

. A Rrgencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. l)edro li Ten1 Sauceionado, e Manrla que sP 
execute a seguinte Resolu~tio da Asscmbléa Geral 
tegislativa: 

Art. 1. o O Director de qualquer dos Cursos Jurí
dicos do Imperio fica autorisado para admittir 
a José Francisco Belens de Lima, Bacharel em 
Canones pela Univcrsidacle de Coimbra, a fazer 
acto das nmtcrias do 1l. 0 anno, que se rnsinfio 
em virtude da Lei de 111 de Agosto de 1827, c a 
passar-lhe carta de Bacharel formad0 , quandt~ 
para este firn obtenha a approvação exigida pelo~; 
t•statutos. 

Art. 2.° Fi cão revogadas para este effeito só-~ 
mente todas as disposições em contrario. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro f~ 
Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio , 
o tenha assim entendido c faea executar com os 
despachos necessarios. ralaciô do nio de Janeiro 
mn vinte c cinco de Setcrnbro de mil oitocenlo:; 
trinta c cinco, dcc.imo quarto da lndepcndenria 
e do Imperio. 

Fru:\'nsco DE L nu E ~r1.r \ . 
. Joio BnAULIO l\'Iol'\rz. 

Joaquim l'it•ira da S'ilra r· Sou::a. 

---
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DECRETO N. 3·1 -de 25 de Setembro de ·1835. 

Autorisa os Directores dQs Cul'sos Jurídicos a admittirem a 
Manoel Pinto de Mil'anda a fazer exame de Geometria, e 
a c to das ma terias do ã. o anuo, bem como a passarem-lhe 
carta de Bacharel formado. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li Tem Sanccionado, e .Manda que se 
nxecute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa : 

Art. 1. 0 O Director de qualquer dos Cursos 
.Jurídicos do Imperio fica autorisado para ad
mittir a Manoel Pinto de lVIiranda a f'uzer exame 
11, Geometria, e assin1 mais das mate rias do 5. o 

iluno jurídico, que se ensinão em virtude da Lei 
de 11 de Agosto de ·1827, e a passar-lhe carta 
de Bachare1 formado l quando para esse firn 
obtenha a approvação exigida pelos Estatntos, 
pagando a ultima mat1 icula do dito anr1o. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza , Ministro e 
S~cretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
n tenha assin1 entendido, e taça executar com os 
d P3pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
ent_ vinte cinco de Setembro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decin1o quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA. E Sn. VA • 

• JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza. 

-··· 11 

LEIS DE t83f) PARTE I 6 

' 



-42-

I. EI N. 32- de 3 de Outubro de 11835. 

Explica a palana- todos- do art. 28 do A elO' Aütliciona1, que 
traia da a.lnu·açào dos votos para Hegente do Imperio. 

A Ilegencia em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li ·Faz saber a todos os subditos deste 
In1perio que a Assembléa Geral Legislativa De
cretou, e Ella sanccionou a lei seguinte: 

Art. 1.0 A palavra- todos- do art. 28 do A c to 
Addicional deve entender-se de modo que não 
vede a apuracão dos votos para Regente, se 
constar, ainda,, que falte uma ou mais a c tas dos 
c0llegios eleitoraes, que a maioria dos votos já 
não púde recahir e In outro cidadão di verso da
quelle, que a tiver obtido pelas actas recebidas 
pelo !)residente do Senado. 

Art. 2. o Ficüo revogadas todas as leis em cem-
traria. -

Manda portanto a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e execução da referida lei per
tencer, que a cumprüo, e fação cnmprir e guardar 
tão inteiramente con1o nella se contérn. O Secretario 
de Estado dos Negocios do Imperio a fa~~a impri
rnir, publicar e correr. Dada no Pa1acio do Rio 
de Janeiro ern tres de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia e 
do Imperio. 

'J1~H.Al'\CISCO DE LniA E SII.YA . 

.Joaquim Vieira da Siha c Souza. 

Carta de Lei pela quctl V. 1ll Imperial Jlfanda. 
executw· o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, 
que H01.wc por bem SancC'ionar, no qual se declara 
a intelligencüt da palavra- todos- do art. 28 
do A c to Addüional, na fórma que acima se refere. 

Para Vossa Magestade Imperial ver . 

. Joaquim José topes a fez. 

-·-



-43-

DECRETO N. a3 ~de 3 de Outubro de ~183~>. 

Approva a Tença de 80$000 concedida ao Sargento-~Ior refor
mado Antonio de Sá Pereira du J_.ago. 

A Regeneia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Résólução da Assem
bléa Geral Legislativa . 

. \rtigo unico. Fica approvada a Tença de <}i
tenta mil réis, concedida ao Sargento-Mor refor
mado Antonio de Sá Pereira do Lago pela Reso
lução de Consulta de 111, e Alvará de 26 de Ju
lho de 1828, em rernuneraçào de seus servi~os. 

Joaquirn Vieira dà Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, c faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em tres de Outubro de mil oitocentos trinta c 
cinco, decimo quarto da Independencia e do Irn
perio. 

FIU~ClSCO DE LUlA E SILVA. 

Joaqui-m, Vieira tla Silva c 8ouzrt. 

DECRETO N. 34-de :3 de Outubro de '1835. 

Approva a Ten..:a de 1.20$000 concedida a n. Carolina Belem. 

A l\egencia em Norne do Imperador o Senhor 
Dom Pe-dro Segundo Tem Sanceionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral tegislativa. 

Artigo unieo. Fica approvada a Tença de cento 
e vinte mil réis, eonccdida pela Resolução de 

T Jl 
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Consulta de 8 de Outubro de 1830 a D. Caro
lina Belem, en1 remuneração dos serviços de seu 
fallecido marido o Capitão de Fragata José Edegar. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de_ Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em tres de Outubro de mil oitocentos trinta e 

. cinco, decimo quarto da Independencia e do Irn
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquün Vieira da Silva, e Souza. 

DECRETO N. 35- de 3 de Outubro de ~1835. 

Approva a Pensão de 3008000 concedida a D. Josepha Eu1alia 
de Azevedo e suas duas filhas. -

A Regencia ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa. 

Artigo unico. Fica approvada a Pensão de tre
zentos mil réis, concedida a D. Josepha Eulalia 
de Azevedo e suas filhas, D. Raphaela Pinto Ban
deira e D. Maria .Tosepha Pinto Bandeira, pela 
Resolução de Consulta de ~12 de Setembro de 
1827, e Alvará de 18 de Janeiro de 1828, sendo 
metad~ para a viuva, e a outr.a meta:de reparli
datnente para as filhas, em remuneração dos 
serviços de seu fallecido marido e pai, o Briga
deiro effectivo Raphael Pinto Bandeira. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, o 
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tenha assim entendido, e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em tres de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joarntim Vieira da Silva e Souza. 
~ 

--·--
DECRETO N. 36-·de 3 de Outubro de '1835. 

Approvando a pensão de 200SOOO annuaes, concedida a João 
~epomuceno Sanches~ pela Resolução de Consulta do Con
selho da Fazenda ele 29 de Julho de 1828. 

A Regencia em Nome rlo Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Ranccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa : 

Artigo unico. Fica approvada a pensão de 
200$000 concedida a .João Nepmnuceno Sanches 
pela Resolução de Consulta do Conselho da Fa
zenda de 29 de Julho de 1828. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
ereta rio de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim enlendido e faca executar 
com os despachos necessarios. Palaêio do Rio 
de .lanciro em tres de Outubro de nül oitocentos 
trinta c cinco, decirno quarto da lndependencia 
e do lmperio. 

FRANf.ISCO DE LI:MA E SILVA. 

ilfanoel do Nascimento Castrr·o e Silva. 
ilfanoel Alves Bra.nco. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em ~) de 
Outubro de 183.3. -João Ca-rneiro de Ca.mpo.f), 
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DECRETO ~. :li~de :3 de Outubro de I ;-.):J:) . 

. \pprova a Teut:a de 1:!0~000 coueedida ao Capitão de Mar e 
(~uetTa gT:ulnado .João da Cruz Heis. 

A Regencia crn Nome do lmperadot· o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Saneeionarlo, e :\Ianda 
que se execute a seguinte Hesolu\:üo da Assernbléa 
Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tenç.a de 1 '.iW.~OOO, 
concedida pela Resolu~:üo de Consulla de I '7 de 
Outubro de 18~~, c Alvarc't de H) de .raneiro de 
1829, ao Capitão de :Vlar e t;uerra graduado .João 
da Cruz Reis, em rernuncracão dos seus ser-

• <' 
VIÇOS . 

. Joaquim Vieira da Silva e Souza, .\linislro c 
Secretario de Estado dos Negoeios do lmperio, 
o lenha assim entendido, <~ fa~:.a executar corn 
os despachos nceessarios. Palaeio do Ui o de .1 a
neiro em lres de Ollltthro de mil oitocentos 
trinta e cineo, dceimo quarto da Inrlcrwndeneia 
e do Imperio. 

FR.\.NCISco DE L mA E SitV,\. . 

.Joaquim Vieira ria. Silra r: Sonza. 

DECRETO N. :38-de :3 ele Ouluhro rle 1 ~:li>. 

App!'OY:t na 1wssoa de .\nlonio Candido Xavier rte Carvalho 
e Sonza a Ten«:a de 300$000 ('Oiw.ellitla, tOill sohreviv«~nda 
:10 wesmo, ao seu fall(~eido pai, o 1\~m~ule (ieneral refor
mado Caudido :\aviPr de Almeida e Sou:ra. 

:\ Hcgeneia em Nome do lmperndor o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanecionado, e Manda 
que se exceute a snguinlü Hesol1H:ào da Asscm
hh~a ~~cral Legislati nl: 
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Artigo uni co. Fica approvada na pessoa de An
tonio Candido Xavier de Carvalho e Souza a Tenca 
de 300$000 , concedida, com sobrevivencia âo 
rnesmo, pela Rcsoluç:1o de Consulta de 6 de Ou
tubro de 1808, ao seu falleeido pai, o Tenente 
(;encral reforrnado Candido Xavict de Almeida 
f' Souza, em re1nuncra~;üo de seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
lenha assim entendido, e fata cxeeular com os 
despachos lle(~essarios. l)alaci·L) do Hio de .raneiro 
mn tres de Oulubro de rni I oitocen los trinta e 
rinco, (leeimo quurto da lnckpendencia e do 
lmperio. 

}i'RA_~C[SCO DE LHL\. E SILVA • 

. /o(Ujtfim, ~·'ieirn da Süva e Souza .. 

DECRETO ~. 39-de i5 de 0•1tuhro de 1835. 

;\pproYa a TeiH~a de 300$000 eoncedida ao Brigadeiro effectivo 
.Jo:uptim :Xorucrio Xavier 'le Brito. 

A Rcgcncia em Nmne do Imperador o Senhor 
D. Pedro Segundo Tem Sanecionado, e Manda 
que se execute a seg-uinle HesohH_;ào da Asse1nbléa 
(~t-~ral Legisla ti v a: 

Artigo uni co. Fica u pprovada a Tença de :300~000 
eoncedida pela Resolu~~üo de Consulta de ·12 de 
Setmnhro de ·J Hz9 ao Brigadeiro efl(~ctivo .Joaquim 
Norberto Xavier de Brito, enl remuneração dos 
seus serviços. 

Joaquim Vi e i r a da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado elos Negor·ins do lmperio, 
o lPnha assim enlendido 1 t-' fat.:a ext·c·utal' coru 
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os despachos necessarios. I)alaeio do Rio de Ja
neiro em cinco de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SIL YA • 

.Joaquim Yieira da Silra e Souza. 

DECRETO N. J.O-de :) de Outubro de ·18:JL>. 

Approva a Tença de 2:!080CO concedida ao Capitão d(• ..VIar f' 
Guerra eJl'(~Cli\'o .lost' l~.ntaeio l\laia. 

A Hegeneia ern Nmue do Imperador o Senhot· 
D. Pedro Segundo Tcrn Sanccionado, e Manda. 
que se execute a seguinte Hesolnção da Assernb1éa 
Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvado a Tença de 220$000 
concedida pela ItesoJução de Consulta de 2a de 
Setembro de 11829 ao Capitão de Mar e Guerra 
effectivo José Ignacio Maia, em ren1unera~<ão de 
seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
o tenha assin1 entendido, e faca QXecutar con1 
os despachos necessarios. Palaeío do Rio de .Ta
neiro ern cinco de Outubro de rnil oitocentos 
trinta e cinco, clecimo quarto da Independeneia 
e do Imperio. 

FRANCISCO :OE LDIA E SILV.L 

Joaqttâm Vieira da Süca e Souza .. 

··-



DECRETO N. 1.1-Lle G de Outuuro de ~183i.>. 

Approva a Tença de 300$000 concedida ao Marechal de Campo 
graduado José Ignacio Borges. 

A Regenciu em NonlC do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Hesolução da Assem
bléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de trezentos 
mil réis concedida pela Resolução de Consulta 
de 30 de Dezembro de 1828 ao Marechal de Cam
po graduado José Ignacio Borges, em remune
ração de seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o te
nha assim entendido, e faça executar eom os des
pachos necessarios. Palacio do H.io de Janeiro en1 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
dccimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaq·1tim Vieira. d(t Silva c Souza, 

----·---
DECRETO N. 4·2 - de 6 de Outubro de ~1835. 

Approva a Tença de 12osooo concedida a D. Gertrudes Ignacia. 
Vilovy Sayão e seus tres 1ilbos. 

A. Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fiea approvada a Tença de cento e 
vinte mil réis coneedida a D. Gertrudes Ignacia 
Vilovy Sayão e seus filhos, J1""rancisco Freire Vilovy 
Garção, D. Anna Marianna Ignacia Velovy Garção, 
c D. Carlota Adelaide Vilovy Garção, pelas Reso-
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lucões de Consulta de 14 de Outubro, e 24 de No·
veÍnbro, e Alvará de 17 de Dezembro de 1828, em 
remuneracão dos servicos de seu fallecido ma
rido e pai: o Capitão de "Fragata etfectivo Antonio 
Salen1a Freire Garção. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o te
nha assim entendido, e faca executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquim. Vieira. du Silca e Sou,za. 

DECRETO N. 4·3-de 6 de Outubro de 1835. 

Approva a Pensão de 300$000 concedida ao Bri~adeiro Claudio 
Alvares de Andrade. 

A. Regencia mn Nome do Itnperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
(~eral Legislativa. 

Artigo unico. Fica approvadaaPensão de trezen
tos mil réis, concedida ao Brigadeiro Claudio Al
vares de Andrade pela Resolução de Consulta de 
30 de Outubro, e Decreto de 8 de Novembro de 
1827, em ren1uneração de seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o te
nha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro en1 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaq1ân~ Yieira. da Sib'a P Souza. 

-·· j 
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DECRETO N. ,1:4.-de 6 de Outubro de ·1835 . 

. \pprova a Tença de 22ogooo concedida ao Brigadeiro reformado 
Francisco Ignacio do Valle. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Hesolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de duzentos 
e vinte mil réis concedida pela Hesolução de Con
sulta de 8 de Outubro de 1830 ao Brigadeiro re
formado Francisco Ignacio do V allc, em remune
ração dos seus serviços . 

. Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assin1 entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro en1 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LDU E SILVA • 

. DECHETO· ~ .-.i-3 de 6 de Ouhtbro de ·I 8:_bo 

Approva a Tença de 300$000, concedida a :o. Carlota .JoaquinH 
Luiza Pereira da Silva Gama Lobo. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 P-edro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral I~egislativa: 

Artigo unico. Ficaapprovada aTent,;a de trezentos 
mil réis, eorwedida a D, Carlota Joaquina LuizH 
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~Pereira da Silva Gan1a Lobo pcl<l Resolueão de 6 
de Outubro de 1828, em remunera cão dos" servicos 
de seu pai, o Brigadeiro effectivo ~lanoel Joaquim 
Pereira da Silva. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, o te
nha assim entendido, c faca executar cotn os des
pachos necessarios. Palaciô do Rio de Janeiro en1 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
dccimo quarto da Independencia c do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

.Joaquim V1"cira da Silva c SoUZ(L 

DECRETO N. 4·6-de 6 de Outubro de ·1833. 

,\pprova a tença de 300~000 concedida a D. Francisca Theo~ 
dora Glarchok. 

A H.egencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral l.egislativa: 

Arligo uni co. Fica approvada a Tença de trezen
tos mil réis concedida pela Resolução de Con
sulta de 20 de Julho de 1829 a D. Francisca Theo
dora Glarchok, em remuneracão dos servicos de 
seu tnarido o Brigadeiro Jos{ Corrêa Picanço. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o 
tenha assitn entendido c faca executar com os 
despanhos neccssarios. Palado do Hio de Janeiro 
c1n seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
de cimo quarto da Indepcndencia c do Imperio. 

FIUNCISCO DE l.IMA E SILVA. 

Juaquün Vieira da Silt~a c Souza. 



DECRETO N. 4·7-dc 6 de Outubro de 18:30. 

Approva a tença de 80$0~ concedida a Franeisco naynnmdu 
de Barros c .Mello. 

A Regencia en1 Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, c Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assern-
bléa Geral I..egislativa : ~ 

Artigo unico. Fica approyada a Tcnca de oilcnla 
mil réis concedida pela Hcsolucão ·de Consulta 
de 3 de Novernbro de 1828 a Frai1cisco Raymun
do de Barros e Mello, e1n remuneração dos ser
viços de seu fallecido pai, o Surgento-Múr cii'ec
tivo Sebastião Antonio de Barros e ·Mello. 

Joaquim Vieira da Silva c Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
o tenha assim entendido e faca executar con1 os 
despachos necessarios. PalaciÔ do Rio de Janeiro 
en1 seis de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da lndependencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE l.IMA E SILVA. 

Jua,rjuim l'icirc~ da, Silo a c Sou;;a. 

-···-
DECRETO N. 4·8-dc 6 de Outubro de 183~;" 

Approva a Tença de 220$000 conccdiLla a n. Anna Maria 
Carolina da Silva de Castro. 

A Regencia em Nome do Impt3rador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de duzcn-· 
tos e vinte mil réis concedida pclu. Resolução de 
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Consulta de 2.2 de .Marco de ·1830 a D. Anna l\Iaria 
Carolina da Silva de Câstro, ern remuneração dos 
serviç.os de seu n1arido, o Brigadeiro reformado 
Antonio Rodrigues Gabriel de Castro. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o 
tenha assin1 entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
en1 seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco. 
decimo quarto da Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE tniA. E SILYA. 

Joaqu,irn Vieira, da Silva e So·uzct. 

DECRETO N. 4·9-de 6 de Outubro de ·1835. 

Approva a Tença de 300$000 concedida ao Vice-Almirante Conde 
de Souzel. 

A Regencia en1 Nome do In1perador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral I .. egislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de trezen
tos mil réis, concedida ao Vice-Almirante Conde 
de Souzel pela nesolucão de Consulta de 7, e 
Decreto de 1 o de Maio de 1828, en1 remuneracão 
dos seus serviços. " 

Joaquim Vieira da Silva c Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palaêio do Rio de Janeiro 
em seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo . quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANf:ISCO DE LniA E SILVA. 

Joaquirn Vieira da Silva e Sou.,za. 

-·· 



DECRETO N. 50- de 6 de Outubro de 1835. 

Approva a Tença de 30~$000 concedida ao Brizadeiro ctfectivo 
José Maria Pinto Peixoto. 

A. Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
Geral Legislativa: · " 

Artigo uni co. Fica approvada a Tenca de trezen
tos mil réis concedida ao Brigadeiro effe~tivo José 
Maria Pinto Peixoto pela Resolução de Consulta de 
14, e Alvará de 27 de Outubro de 1828, em reJnu
neração de seus servi~,os. 

Joaquin1 Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do Imperio , o 
tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro en1 
seis de Outubro de n1il oitocentos trinta e cinco 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SII.VA. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza. 

DECRETO N. ~H -de 6 de Outubro de 1835. 

Approva a Tença de 240$000 concedida ao Brigadeiro reformado 
Joaquim Marianno de Oliveira Bello. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom redro Segundo Tem Sanecionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolu(;ão da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de duzentos 
e quarenta mil réis, concedida pela Resolução de 
Consulta de ·14 de Junho~ de 1831, ao Brigadeiro re-
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forn1a<lo .Joaquim Marianno de OliveiraBello, em 
remuneração dos seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cl'etario de Estado dos Negocios do Imperio, o te
nha assirn entendido, e faca executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro em 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da lndependencia c do lmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquün Vieira da Silva e Souza. 

DECRETO N. 52- de 6 de Outubro de 1835. 

A ppron a Tença de 220S~ con,cedida ao Brigadeiro reformado 
- Anastacw Correa Vasques. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
Geral Legislativa. " 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de du
zentos e vinte mil réis, concedida pela Resolução 
de Consulta de 30 de Dezembro de 1828, e Alvará 
de 26 de Janeiro de '1829, ao Brigadeiro reformado 
Anastacio Corrêa Vasques, em remuneracão dos 
seus serviços. .. · 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretano de. Estado dos Negocios do Imperio, o te
nha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquim Vieirc~ ,da Silva e Souza. 

··-
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DECRETO N. 53 -de 6 de Outubro de 1835: 

Approva a Tença de 220$000 concedida a D. Carlota Joaquina 
Amalia dos Santos Lopes, ficando incluifla a Pensão de 1008()()0 
que lhe foi transferida por seu pai. . ..,;;· 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, e Manda 
que se execute a ~eguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativ,a : 

Artigounico. Fica: ~1pprovada a Tença de duzentos 
e vinte mil réis, eoncedida por Decreto de 18 de 
.Julho de r1828 a D. Cnrlota Joaqnina An1alia dos 
Santos Lopes, filha do Chefe da Divisão graduado e 
reformado Júsé dos Sántos Lopes, ficando ineluida 
a Pensão de cem nül rt'•is, eoncedida por Decreto 
de 27 de Marco de '18~3, eJn remuneracão dos ser
viços do dito" seu pai, e por este transferida pela 
Resolucão de Consulta de 'I o de Marco, e Alvará de 
30 de Abfíl de 1828. ·"' " 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e Se
cretario de Estado dos N.~gocios do Imperio, o lenha 
assirn entendido, e faça executar corn os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em seis 
de Outubro de mil oitocentos trinta cinco, decimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

.Jonquim Yieira da Süvrt e Souza. 

••••• 
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LEI N. t)4-de 6 de Outubro de 183i;. 

:Vlan<lando substituir pelas notas, mandadas estampar pelo De
creto do 1. 0 de Junho de 1833, as notas do extiucto Banco, 
e cctiulas emilLidas em troco <la moeda <le cobre e qnars
qner conheeimcutos dados em lugar de tacs cedulas. 

A negencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dorn Pedro Segundo Faz saber a todos os sub
ditos do I1nperio, que a Assembéa Geral Decretou; 
e Ella Sanccionou a lei seguinte: 

Art. 1. 0 O Governo fará substituir pelas notas, 
mandadas estan1par pelo Decreto do '1. 0 de Junho 
de 1833, as notas do extincto Banco, as llnligas 
cedulas da Bahia, as cedulgs ultimamente erriit
tidas ern troco da moeda de cobre, e os conhe
eimentos ou quaesquer outras cautelas dadas nm 
lugar de umas e outras cedulas. 

Art. 2. 0 De todas as notas novas recebidas no 
Thesouro se fará carga ao Thesoureiro Geral, com 
declaração dos scds valores por classes, e sue
cessivamentc dos que as rcceberern ah'~ a sna 
t•ffecti v a emissão. 

Art. a.o Todas as notas que o Governo julgar 
necessarias para a substituiçào sPrão no Thcsouro 
numeradas por classes de valores, e distribuídas 
pelas Thesourarias da Côrte c Províncias, onde 
serão assignadas por um dos Commissarios para 
esse fin1 nomeados , naquella pelo Ministro da 
Fazenda, e nestas pelos Presidentes dasProvineias, 

Art. L o A substituicão será feita nas Thesourarias 
da Côrtc e das I>rov'incias, e nas estações que o 
Ministro daFnzendaju1gar necessario, começando 
desde o momento em que nellas se receber qual
quer porção do novo papel moeda, preferindo-se 
em cada Província e na Côrte: ,1. o, os conheci
mentos, e quaesquer cautelas emilLidas por falta 
de cednlas; 2. o, as cedulas , e ficando as notas 
do extincto Banco para depois da substituição, 
tanto do papel como do cobre. 

Art. 5. o Na Côrte o Ministro da Fazenda, e nas 
Provincia s os Presidentes, affixaráõ con1 razoada 
anticipação o dia etn que se ha de ultimar a 



substituição de eada espeeie de papel ; depois do 
qual, o respectivo p:1pd só será trocado eorn 
abatimento de dez por cento no mez immediato, e 
outro igual abatirnento em cada rnez que se seguir, 
ficando sern valor algum no lim de dez rnezes. 

Art. 6. 0 O papel recolhido serú no rnesrno acto 
golpeado, e depois remettido ao 'fhesouro, onde 
será balaneeado, e a final queimado. 

Art. 7. o o~ possuidores , e os depositarios da 
moeda de cobre legal , que ainda eireula no 
Imperio, a levaráü ás Thesourarias da Côrte e 
Províncias, ou esta~;ões, para esse fim desigaadas, 
em conformidade do art. '1. 0 da Lei de 3 de Ou
tubro de ,1.Si~:3, onde, não sendo conhecifla falsa, 
lhes serú paga eorn o abatimento de ;) por cento 
en1 notas, ou err1 .moeda de cobre marcada, rúo 
excedendo esta á melade. 

A moeda eonhel:ida falsa serú cortada e en
tregue ao portador. 

Art. 8. 0 Da rnoeda de Gobre, aduahnente em 
deposito e que se reGeber no novo troto, o (~o
verno fará quanto antes marcar á pun~;ào somente, 
a emittida no Hio de .ltineiro c'on1 o valor de 
80, 40 e 20· réis em algarismo para ser dada 
en1 troco, reduzida á metade do seu valor no
Jninal. 

Nas Provindas de eoyaz e Mato t;rosso , ua 
falta daquelia rnoeda, será marcada e dada em 
troco, pela quarta parto do seu valor nominal, 
a 1noeda nellas ernittida, náo podendo cojTer fúra 
das nwsnns Provineias. 

Art. 9. o O troco da rnoeda rle cobre conweará 
logo true houver moeda 1narcada, e notas prornptas 
IHÚa a enliss1io. Na Côrle o Ministro da Fazenda, 
e nas Provineias os l)residentes, flxarúô con:t r a
zoada anticipa<.;ão o dia e :11 que o troco da 1noeíla 
Lle cobre deva concluir-se . 

. ~rt. 10. Findo o prazo paL'a o troco da moe:i:l 
de cobre , sú correrá a rnarcada que por rnei:J 
rlelle tiver sido emittida ; ficando todas as mui~~ 
de nenhurn vaior, e esta mesma só continuar ,l 

a ~e r admiltida até rnil róis em c:Hla pugament• '. 
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negando-se acção en1 Juizo a toda a conven~áo 
em contrario. 

Art. 11. Nos quatro mezes, depois do prazo des
tinado para o troco, será admittido nas estações 
delle o troco da moeda de cobre novamente enlit
tida pela de papel que correr, e desta pela de 
cobre ·que se manda emittir. 

Art. 12. A Naeão reconhece con1o divida publit:a 
o valor das notas que por esta lei se n1anda emittir, 
e se obriga á sua infallivel amortização. 

Estas notas correráõ em todo o Imperio, tanto nas 
estações publicas, como nas transacções particu
lares. 

Art .. 13. Fi cão applicados a amortização do papel 
n1oeda: 

~1. 0 Desde o 11. 0 de Julho de H~36 eut diante , 
os Impostos destinados a um novo naneo pela Lei 
de 8 de Outubro de 1833. 

2. 0 O produclo da moeda dfl cobre recolhida 
e que se recolher restante do troco, sendo ven
dida depois de cortada, ou fundida. 

3. 0 A sobra da Renda t~erul no fim de cada 
anno financeiro. 

Art. 14·. Todos estes valores serão entregues á 
Caixa da Arnorlização, que os empregará, e suc
cessivamente os seus juros em fundos publicos, 
até que a lei determine a maneira corn que hão 
de ser eífedivamente empregados na arnortiza
~üo, e destine os mais fundos neccssarios para a 
rnesma. 

Art. 115. O Governo farú eslcunpar un1a poreão 
de notas de feitio differente das que acluahneille 
se rnanda emiUir, para GOin ellas substrtuir a 
elasse, ou classes em que eon1e\;ar a haver falsas. 
Tanto estas notas de prevenção, como as que so
brarem da aclual ernissão, serúo depositadas na 
Caixa da An1ortizacào. 

Art. ·16. O Govm~no fica autorisado a arbitrar 
~..('rntitlca~;ões ás pessoas empregadas na exeeu\;àü 
desta lei, P a fazer todas as despezas necessarias, 
(~ nos seus ltegulamentos da~A as providencias 
adequadas ú boa exeeu\·ão da mesma. 
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Art. ·17. Fi cão revogadas todas as leis em con
trario. 

Manda portanto a todas as autoridades, a quen1 
o coriheeimenlo e execução da referida lei per
tencer, que a cun1prão, e fação cumprir tão in
teiramente, como nella se contéin. 

O Sccrctilrio de Estudo dos Negocias da Fazenda 
a faça imprilnir, publicar c correr~ Dada no 
Palacio do Hio de Janeiro aos seis dias do rrtez 
de Outubro de mil oitocentos trinta e cincoJ deeimo 
quarto da lndependencía e do In1perio. 

FR-ANCISCO DE l..rMA E SILVA. 

Jl(uwel do Nascimento Cttstro e Silva. 
jjO 

Carta. de Lei pela qual Vossa, Jfagestadc Impe
rial Jrlanda cJ;ecutaf o Decreto da Asscmblén Getal, 
que lww)e por bcn~; S(tnccionwr, em que se 1nandclo 
substituir por ·nm novo papel moeda os actual-
mente circulantes , c trocar a moeda.~ de cobre , 
rednzindo á nwtade o calor d'l· q'UC se emittir. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Juâo Rodrigues Silvn o fez. 

Mano''l ,nves Branco. 

§e11adn na Chancellaria do Jmpedo em 7 de 
Outubro de 11885.--- João Cw·1wú·o de Campos. 

Foi publi~ada na Secretaria do Tribunal do 
Thesoüro Publico Na~ional em 7 de Outubro de 
·i83:J.-Jotio ;Jlarüt Ja-cob·ina. 
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CARTA DE LEI N. :)E)- dP 6 de Outubro de 1835. 

Estabelecendo a maueir·a de se lH'oceder ao recrutamento 
para o Excreito. 

A negencia em Nome do In1perador o Sen~1or 
Dom Pedro Segundo Faz Saber a todos os subchtos 
do llnperio que a Assembléa Geral Legislativa 
Decretou, e Ella Saneeionou a Lei seguinte: 

Art. 11. 0 O rm.:rutanwnto terá lugar, só quunclo 
não h ou ver voluntarlos, e será feito conforrne 
as Instruceões de 1 O de Julho de '182~~. Os vo
luntat:ios perceberúõ mais rneio soldo até a prHça 
de Sargento, e servirúõ a terça parte de tempo 
·menos que os obrigados. 

Art. 2. o O Governo é autorisado a impô r pena 
de prisão alé tres 1nezes e multa até 'i00$000"' 
pelas infracções dos regulamentos, que exved~r 
para o recrutamento, emqnanto este ntlo for h
xamente regulado por um alei. 

Art. 3.° Ficão revogadas todas as leis e dispu
sii.{Ões en1 contrario. 

Manda portanto a todas as autoridades, a quern 
o conhecirnenlo e execução da referida lei per
tencer, qúe a cun1prão, e fação curnprir e guardar 
tão inteiramente, como neHa se eonlém. O Se
cretario de Estado dos Negodos da Guerra, a faça 
imprimir, publicar e correr. Dada no Pala cio 
do Rio de Janeiro aos seis dias do 1nez de Ou
tubro de nlil oitocenlos trinta e cinco, decimo 
t1uarto da Independenda e do Imperio __ 

FlU.NCISCO DE LlMA E SILVA. 

Bctrâo de Jtapicurú-J/f'írim. 

Carta de Lei, peln qnnl a Regencút ctn Nonw 
do Imperador o 8enho·r D. Pedro Segundo Jllandu 
exectttar o Decreto dn .4ssembléa Ul;rctl Legisla
tiva, que Houve por bem Sancciunar, que esta-



- 6~ --. 

helece a maneira de sr: proceder ao recrutamento 
para, o Exercito: t-udo na fórma acima decla
rada. 

Para a Hegencia em Non1e do Imperador ver . 

. Tosé da Silva .4rêas, a fez. 

Sellada na Chancellaria do Imperio etn 7 de 
Outubro de ~1885. -.Joâo Carneiro de Campos. 

Foi publicada na Secretaria rle Estndo dos I~e
gocios da Guerra em ~12 de Outubro de H~35.
Jo(to Banáâra cTe Gnuvra,. 

·~· -···-

DECRETO it !i6- de 6 de Outnhro de •IS~H;. 

raz extensiva ás Provindas de Pernambuco e Alagóas a am
nistia concedida para a3 de lH i nas Gera<~s e Hio de .lancirn 
por Decreto <1.· Ht dr .Junho deste anno. 

A H.egencia ern Nome do Itnperador o Senhor 
Dor11 I)edro Segundo Ten1 Sanceionado, e Manda que 
se exeeute a seguinte ResoJnçào da Assembióa 
Geral: 

Artigo uni co. As disposições do Deereto de Hl 
ue. Junho de 1835, que amnistiou as pessoas en
volvidas em crimes politicos nas I)rovincias de 
Minas Geraes e Rio de JaneiroJ são extensivas ás 
fle Pernambuco e Alagôas. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imprrador, Ministro c Secretario de 
Estado dos .Negocios da .Justiça, o tenha assim 
entendido e fa{~a executAr com os despachos ne-
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cessarias. ·pa]acio do Hio de .Janeiro Pm seis d•~ 
Outubro de mil oitocentos trinta c cinco, deeimo 
quarto da Tndept=mdeneia e do lmperio. · 

FRA~cisco DE LIMA E SrLVA.. 

Mrl/twel All)es Brant o. 

Transitou na Clw.neellnria do hnperio em s 
de Qqtubro de 1s:m.-.João Ca-rneiro dr Ca.mpos. 

-···· 
LEI N. 5'7 -dP 6 de Oníubro de ·18:3:). 

í.'rohibe o es:a1wlecinH~ilto dr~ Morgados, (~apcHas ou quaes~
quer outros Yinculos, nxlingue o-; existeutes, e providencia 
sobre os he1n •illC <leixao flp ser vincn1ados. 

A Hegencia Permanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom I)edro Segundo Faz saber a todos 
ns Subditos rio lmperio quP a Assembléa Geral 
Decretou, e Ella Sanceionou a lei seguinte : 

Art. •1 .° Fica prohibülo o estabelecimento de 
\Iorgudos, Capellas ou quaesquer outros vinculos, 
de qualquel' natureza ou denomintllilO que ~cjúo, 
n os existentes licnráü extindos pela morte dos 
acluacs administradores legítimos. 

Art. 2. 0 Os bens, que, em- Yirtnde do arligo pre
~..:eüentc, deix:.ucru de ser vincuh1dos, passarúõ, 
~egundo as leis que regulão a sucessão legilinta 
aos herdeiros dos uHin1os administradores, não 
podendo estes di spôr deHes, em testamento nem 
por algurn outro titulo. 

Art. :L o As disposições acima só con1prehcndcn1 
os vineulos pertencentes á familias, administra
dos por indivíduos dellas. 

Art. 4. 0 }i'icüo em vigor as leis existente3 sobre 
a extincefto dos vínculos que não tem adminis
trador lêgilimo, ou lt-m cabido em comm~sso. 



Art. t5.° Ficão revogadas as leis em contrario. 
Manda portanto a todas as autoridades, a quem 

o conhecimecto e execução da referida lei p.er
tencer, que a cumprão e fação cumprir e guar
dar tão inteiramente como nella se contém. O 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
a faça ünprimir, publicar e correr. Dada no Pa
lacio do Rio de Janeiro aos seis dias do mez de 
Outubro de nlil oitocentos trinta e cinco, decimo 
quarto da Indcpendencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

1lfanoel All,,es Branco. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade hlanda 
exectttar o Decreto da Assembléa Geral, que houve 
por bmn Sanccionar, prohibindo o estabelecimento 
de Morgados, Capellas} e quaesquer outros vin
culas, e ~fanda que fiquem extinctos os existentes 
pela morte dos actuaes administradores legaes, 
como acima 'se declara. 

Para Vossa l\1agestade Imperial ver. 

Domingos Lopes da Silva Araujo a fez. 

Registrada a folha 145 do Jjv. 1. o de Leis. 
Secretaria de Estado dos Negocias da Justica em 
8 de Outubro de 1835.-Francisco Ribeiro dos 
-Guimarães Peixoto. 

Manoel Atves Branco. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 8 
de Outubro de 1835.-João Carneiro de Campos. 

LE!S DE 183:.í PAR'fE I 
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. - DECRETO N. 58-de 9 de Outubro de 1835. 

A'Qtorisa o Governo a conceder á Companhia, que João Hen
rique Freese organisar, de conformidade com o Decreto da 

· ,A$sembléa Legislativa da Província do Rio de Janeiro, de 
14 de Abril do corrente anno, quatro sesmarias de uma le
gua quadrada cada uma, para o estabelecimento de colo
nias, e revoga o privilegio, concedido pelo mesmo Decreto, 
da navegação entre OI' rios Macahé e Parahyba, e esta Côrte. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legislativa: 

Art. 1.0 O Governo fica autorisado para con
c~der ú Companhia, que João Henrique Freese 
organisar, em virtude do Decreto da Assembléa 
Legislativa do Rjo de Janeiro de 14 de Abril de 
1835, quatro sesmarias de legua quadrada cada 
uma, sendo parte dellas. nas .immediações das 
estradas que a Companhia abrir para communi
cacão dos municípios de Nova Friburgo e Canta
gailo com o de Macahé, e parte nas m.argens 
ctos rios l\lacahé e Imbé, uma ve~ verificado que 
existem nesses ditos luga.res terrenos devolutas, 
que para tal fim possão ser destinados. 

A Cumpanhia ficará porém sujeita ás seguintes 
condições: 

1 . a. Fará medir e demarcar as terras que lhe 
forem concedidas, e bem assim dará principio á 
sua cultura dentro do prazo de dous annos, con
tados da data da, conpessão, pena de cahi:r em 
commisso. 

2. a A' mesma pena fica sujeita a Compa
nhia, se dentro do prazo de cinco annos, con
tados tambem da data da concessão, não fizer 
habitar aquellas terras por colonos europeus em 
numero superior a 60 casaes, por Iegua quadrada 
em sua totalidade. Estes colonos, findo o pri
meiro anuo de residencia, serão considerados 
Brasileiros naturalisados. 

3. a Não é permittido á Companhia, nern aos 
europeus por clla introduzidos, empregar escra
vos na eultnra das rnencionadas terras. 
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4.a A Companhia será considerada como méra 
usufructuaria, emquanto não finalisar as obras 
de que faz menção o supracitado Decreto de 1-" 
de Abril de 1835, e só depois disso se lhe pas .... 
sará titulo de propriedade. 

Art. 2. o Ficaráõ pertencendo á Companhia 
quaesquer productog rnineraes encontrados nas 
terras que lhe forem concedidas, ou nos canaes 
que abrir, ficando todavia sujeito aos direitos 
actualmente impostos, ou que no futuro se Íln
puzermn a productos de semelhante natureza, e 
ás Lei~ e Regulamentos do paiz a este respeito. 

Art. 3. o Fic.ar-lhe-hão tambem pertencendo os 
terrenos alagadieos, que se aproveitarem em vir
tude das obras ~que ella fizer, no caso todavia 
que não sejão de propriedade particular. 

Art. 4. 0 E' permiltido á Companhia tirar ma
deiras, cal, pedra, arêa e saibro, para as obras 
da sua em preza, nos terrenos devolutas. 

Art. 5. o Fi cão isentos de pagar direitos , de 
importação por espaço de cinco annos os barcos 
de vapor, machinas e instrumentos de ferro e 
aço, que a Companhia introduzir para os ditos 
trabalhos. Esta isenção ficará sem effeito, logo 
que se prove abuso por parte da Companhia. 

Art. 6. 0 Os generos_, que a Companhia ou os 
colonos por ella introduzidos cultivarem nas 
terras_, de que acima se faz menção, não pagaráô 
dízimos nos primeiros cinco annos, contados do 
dia em que forem occupados pela mesma Com
panhia. 

Art. 7. o Fica revogada a disposição do art • 
.4.0 do Decreto supracitado de 14 de Abril de 
1835, na parte relativa a concessão do privile
gio exclusivo da navegacão por vapor da foz dos 
rio~ Macahé e Parahybâ para a capital do Jm.:.. 
peflo. 

Art. 8.° Ficão revogadas as leis e disposições 
em contrario. 

Joaquim Vieira da Silva a Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
• 
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o tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palaciô do Ilio de Janeiro 
em nove de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE tiMA E SILVA. 

Joio BRAULIO MONIZ. 

Joaquim Vieira da Silva c So·uza,. 

•e••• 

DECRETO N. 59-de 9 de Outubro de 183G. 

Approva a Tença de 80$000 concedida ao Tenente Coronel 
reformado Manoel Gomes Pereira de Albuquerque. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
Geral Legislativa : " 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de 80SOOO, 
concedida pela Resolucão de Consulta de 22 de 
l\faio de 1830 ao Tenente Coronel reformado Ma
noel Gomes Pereira de Albuquerque, em ren1u
neração de seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos N egocios do Imperio, 
o tenha assim entendido, e faca executar com 
os despachos :p.ecessarios. Palac1o do Rio de Ja ... 
neiro em nove de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA .. 

Joaquün Vic,ira da Silva c Souza·, 

-···- • 
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DFCRETO N. 60-de 9 de Outubro de ,I 835. 

Approva a Tença de 300$000 coDceíliàa ao Brigadeiro effectivo 
Luiz Antonio de Oliv~ira Bulhõe . .;. · 

A Regencia em Non1e do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte :Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa : 

Artigo uni co. Fica approvada a Tcnç.a de 300~~000 
concedida pela H.esolução de Consulta de 27 de 
Março- de 1829 ao Brigadeiro effectivo Luiz An
tonio de Oliveira :Uulhôes, mn ren1uneracão de 
seus serviços. " 

Joaqni1n Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios do Imperio, 
o tenha assün entendido, e faça executar cmn os 
despachos necessarios. l)al<tcio do Rio de Janeiro 
e In nove de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, deciino quarto da lndependencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaqtttim Vieira da Silva e Souza. 

--
DECRETO N. 61-de 9 de Outubro de ·1835. 

Approva a Tença de 21!0$000 concedida ao Brigadeiro Miguel 
Pereira de Araujo Barreto, e mais tosooo annuacs, em con
sequencia de ter sido ferido em campanha. 

A Regencia em N orne do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Asse1nbléa: 
Geral Legislativa : 

Artigo uni co. l''ica approvada a Tença de 240#000 
concedida por Decreto de 5 de Julho de 1832 
ao Brigadeiro Miguel Pereira de Araujo Barreto, 
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em remuneração de seus serviços, e mais 1 0~000 
annuaes, em consequencia de uma ferida rece
bida em campanha. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, o 
tenha assim entendido e faca executar tom os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de .Janeiro em 
nove de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
deeimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISC3 DE LIMA E SILVA. 

Joaqztim Vieira de~ Silva e Souza . 

. ....... 
DECRETO N. 62-de 9 de Outubro de 1835. 

Approva a Tença de 120$000 concedida a José da Nóbregà 
· Botelho, e D. l\1arianna Rita da Nobrega Botelho. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado , e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tenca de 120$000 
concedida pela Resolução de Consulta de 20 de 
Junho de 1829 a José da Nobrega Botelho, e D. 
Marianna Rita da Nobrega Botelho, em remune
ração dos serviços de seu pai, o Coronel refor
mado Hern1enegildo Antonio da Nobrega Botelho. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, 
o tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palaciod do Rio de Janeiro 
em nove de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cincot decimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza. 

-···. 
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DECRETO N. 63- de 9 de Outubro de 1835; 

Approva a aposentadoria concedida ao Administrador do Cor~ 
reio Geral da cidade da Bahia, Prudencio José da Cunha 
Valle. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanc~ionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assem ... 
bléa Geral Legislativa. o 

Artigo. uni co. Fica approvada a aposentadoria, 
concedida pelo Decreto de 23 de Maio de 1835 
ao Administrador do Correio Geral da cidade da 
Bahia, J>rudencio José da Cunha Valle, com o 
vencimento annual de oitocentos mil réis. 

Joaquin1 Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
o tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palaciô do Rio de Janeiro 
em nove de Ou tnbro de mil oitocentos trinta e 
cin~o, dccimo. quarto da Independencia e do Im ... 
peno. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza.1 

DECRETO N. 64:-de 9 de Outubro de 4835. 

Approva a Tença de 120$000 rs. concedida ao Tenente coronel 
eft'ectivo Bartholomeu da Silva e Oliveira. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resotução da. Assem
bléa Geral Legislativa. 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença annual 
de cento e vinte mil ré1s, concedida pela Reso-
1ucão de Consulta de 2 de Janeiro de 1831 ao 
Tenente Coronel eifeetivo Bartholomeu da Silva e 
Oliveira. 
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Joàqúim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
·teriha assim entendido e faça executar com os 
âesnachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em ... nove de Outubro de rnil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do Im
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Joaquim Vicirct da Silva e Souza .. 

: DECRETO N. 65-dc 9 de Outubro de 1835. 

Incorpora ao patrimonio da C:unara Municipal da cidade do 
Rio de J anciro as bancas do pescado situadas na Praça do 
Peixe. 

·- A Regencia em No me do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
qn,e se e~ecute a seguinte Resolução da Assem
bica Geral Legislativa. 
~·Art. 1. o As bancas do pescado, situadas na 
Praça do Peixe, ficão incorporadas ao patrimo
nio da Carnara Municipal du Cidade do Rio de 
Janeiro, do 1 . o de Julho de 1835 em diante. 

A.rt. ~.o Fi cão revogadas todas as disposições 
legisla ti v as em contrario. 
~ ·Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretarío de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palaciô do Rio de Janeiro 
em nove de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do Im-· 
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA r 

JOÃO BRAULIO 1\iONIZ. 

Joaq1dm Yicira da Silva e Souza. 

-···. 
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DECRETO N. 66- de H de Outubro de 183õ. 

Autbl'isa o Director do Cmso .Turidico de S. Paulo a admittir 
a Pant.aleào José da Silva a fazer exame das materias que 
tem fl·equentado. 

A Regencia em N orne do Imperador o Senhor 
Dorn Pedro Segundo Tmn Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Hcsolução da Assem
hléa Geral Legislativa: 

Art. •I .u Fica autorisado o Director do Curso de 
Sciencias .Jurídicas e Soeiaes de S. Paulo para 
ndmittir, na fórnm dos estatutos, a Pantaleão .José 
da Silva a fazer exame das rnaterias, que tem 
frequentado no rnesn1o Curso. 

Art. 2.° Ficüo smn vigor para este effeito as 
disposições legislativas em contrario . 

. Joaquinr Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Sceretario de Estado do~ Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido (~ faca executar corn os des
pachos necessarios. l'ai aciÔ do Hio de .Janeiro mn 
nove de Outubro de mil oitocentos trinta e cineo, 
dccimo quarto da Independeneia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• JOÃO BRAULIO l\lONIZ . 

. Joaquim Vieira da Silva e Sm~za. 

DECHETO N. 67- de 9 de Outubro de 183tL 

Autorisa o Di1·eetot· do Curso Jurídico tlc Olinda a admittir a 
Frederico Augusto Pamplona a fazer acto das materias {\o 
1.0 e 2. 0 anno. 

A Hegencia en1 Nmne do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolur,ão da Assem-
bléa Geral Legislativa: ~ 

i.EJ,.; DF. 1835 PARTI<: I 10 
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Art. 1. °Fica àutorisado o Direcíor da Acaden1ia de 
Seiencias .Jurídicas e Soeiaes de O linda para adrnit
tir; na fórma dos estatutos, a Frederico Augusto 
Pamp1ona ao exame das materias do 1.0 e 2. 0 anno 
da rnesma Academia, levando-lhe em conta a fre
quencia que ten1 tido como ouvinte. 

Art. 2. o Fi cão revogadas para este e !feito as dis
posições legislativas em contrario. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio , 
o tenha assim entendido e faca executar co1n os 
despachos necessarios. Pa1aciod do Rio da Janeiro 
mn nove de Outubro de nül oitocentos trinta e 
einco, decimo quarto de lndepnnrlt>ncia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE Lnu E SIT.Y:\ . 

• JOÃO BHAULIO l\IO~IZ. 

-···. 
DECRETO N. o8-de 9 de Outubro de 18::l5. 

Antm·isa o Bir~ctor do. Cm·so .Jul'idico de Olinda a admittir 
á matricula, e exame <las matcrias do 4. 0 auuo a .Jeronymo 
de Aragão e Souza. . · · 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Reso]ucão da Asse1nbléa 
Geral l.egislati v a: ,, 

Art. 1. o Fica autorisado o Director do Curso 
.1 uridico de O linda para adrnittir á nwtricula e 
exame das rnaterias do 4. 0 anno a Jeronyn1o de 
Arllgão e Souza, uma vez que no 11m do anno 
lectivo, que actualmente frequenta, não tenha o nu
mero de faltas bastante para fazer perder o anno. 

Art. 2. o Fi cão revogadas pm·a este effeito as 
disposições em contrario. 
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.Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Jegocios do Imperio, o 
tenha assirn entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. l\lLtdo do Rio de Janeiro 
em noye de Outubro de n1il oitocentos trinta c 
cinco, decimo quarto da IndependenCiia e do 
Impcrio. 

FHANCISCO DE LilUA E SILVA • 

• Jo.\o BRAULIO MOJ\lZ. 

Jo(UjUÜn Vicirct da Silm~ c Smtza. 

OECltETO N. üü- de 9 de Outubro de '1835 . 

. \pprova a matl'icula provboria concedida ao estudant~' Jo~ó 
de Castro uo Curso Juridico de S. Paulo. 

A Hegeneiu ent Nonw do Imperador o Senhor 
D01n Pedro Segundo Tern Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolw,;ão da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Art. :J • o l1'iea approvada a rnatricula de José 
de Castro, csludante da Acadernia de Sciencias 
.ruridicas e Sociaes de S. Paulo, 1nandada fazer 
provisorimnente pela Congregaf5ão dos tentes da 
rrwsn1a Academia, dispensando-se sórnente par;-\ 
este efleito o disposto nos Estatutos. 

Art. 2. o Fi cão de rogadas todas _as disposições 
em contrario. 

Joaquirn Vieira (la Silva e Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negoeios do Imperio, 
o lenha assim entendido e faea executar com 
os despachos necessarios. I>alaeio do Hio de Ja-
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neiro ern nove de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decirno quarto da Inde1~endencia 
e do Irnperio. 

FRANCISCO DE Lll\IA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO .MONIZ. 

Joaquim v~·cira da S'ilva c Souza. 

-·-
DECRETO N. 70-de 9 de Ontubro de 18~3:1. 

Eleva a ã00$000 annuaes o ordenado do Porteiro da Academia 
das Bcllas-Artes. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ten1 Sanccionado, c Manda 
que se execute a seguinte Hesolu~~ão da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Art. '1. o O Porteiro da Academia das Bellas-Artes 
perceberá d'ora em diante o ordenado annual 
de 500$000. 

Art. 2. o Fi cão revogadas a~ disposições em con-
~ trario . 

. Toaquirn Vieira da Si I v a c Souz~, M iHistro e 
Secretario de Estado dos Nego(jio~ do lrnperio, 
o tenha assim entendido e fnnt executar com 
os de~pachos nccessarios. I, alado do Rio de .Ja
neiro em nove de Outubro de rnil oitocentos 
trinta e cineo, decimo quarto da Independencia 
e do lmperio. 

FttANCISCO DE LHlA E SILVA. 

JOÃO llRAULIO 1\'lONIZ . 

. Joaqu,irn Vicir(t da Silrlt e Sm~;za. 
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DECRETO N. 7,1 -de 9 de Outubto de 1830. 

Approva a Tew;a de 220$000 eoueedida a n. ~laria Jus tina 
Gomes da Silveira )lendonça. 

A Regeucia ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e :Manda que 
se execute a set,"uinle Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Artigo uni co. l?ica approvada a Tcn\~a de 220$000 
concedida a D. Maria Juslina Gornes da Silveira 
Mendonça pela Hesolu~;ão de Consulta de G. de 
Outubro de ~1 H28, em remuneração dos serviços 
do seu fallecido irmüo, o Brigadeiro graduado 
Marquez de Sabará, João Gornes da Silveira ~'len
donra, os quaes lhe forão deixados en1 verba 
testamentaria . 

. Toaquirn Vieira da Silva e Souza, Miuislro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio , 
o tenha assin1 entendido e faca executar eorn os 
despachos necessarios. Palacio do Hio de .Janeiro 
em nove de Outubro de rnil oitocentos trinta e 
dneo , dccimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

FHANCISCO DE LIMA E SJLV~\ . 

.Joa,qnün Vietr(t da Silva) e Souza. 

DECRETO 1\. 7':!.- de D de Outubro de 18~L>. 

,\pprovn a Tença (k 12DSOOü ao Corouel rel'ol·mado Francisco 
.\ntonio da Costa. 

A Regencia mn Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Tem Snnccionaclo, e Manda 
que se executé a seguinte Hesoluc:flo da Assem-· 
bléa Geral tegislativa : · 
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Artigo uni co. Fica approvada a Tença de 120;~000, 
concedida pela Resoluçáo de Consulta de 2?0 de 
.Junho de '1829 ao Coronel reformado Francisco A n
tonio da Costa, ern rerrwnera<_;ào dos seus serviços. 

Joaquin1 Vieira da Silva e Souza, Ministro n 
Secretario de Estado üos I\egocios do lmperio , o 
tenha assim entendido e faea executar eom os de:-;
pachos necessarios. Palaci;) do Rio de .Janeiro ern 
nove de Outubro de mil uitoeentos trinta c cinco, 
deeimo [quarto da Independuneia e do Irnperiu. 

FRA:\CISCO DE Lll\U E SiLVA . 

.Joaqwim J'ieint fÜt Si{n(t e Suu::rr. 

DECRETO N. 7:3- de n de Outubro de ~~~~3:). 

Approva a 'l'cn~;a de 60SOOO, ('Oncedida ao Sargeulo-Môt· re-
formado Jeronymo da Costa 1\amalho. . 

A Regencia ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tern Sanccionado, e Mnnda 
que se execute a seguinte Resoluçào da Assern-· 
bléa Geral tegislati v a : 

Artigo uni co. i''ica approyada a Ten~.a de 60$000 
concedida pela Hesoluçào de C011snHa de 7 de 
Agosto de 11830 ao Sargento-M ór refonnado J ero-
nymo da Costa H.tuna.lho , em rennLneraçüo dos 
seus serviços. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro (~ 
Secretario de Estado dos Negocios do Impel'io , o 
tenha assim entendido e farti executar con1 os des
pachos nec(~ssarios. l>alaeio'' rlo I{ i o de .1 uneiro em 
nove de Outubro de mil oitocentos trnlla e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILV.L 

Joarrtliim Vicú·a rüt Silva c Solvra.. 
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DECHETO N. '7 4-de 9 de Ontn bro de 183:>. 

Approva a Pensão concedida a D. Anwnia J\rat·ia Trovão ~abnco 
de Araujo. 

A Hegencia l)crmanente em Nome do Imperador 
o Senhor Dmn Pedro Segundo Tem Sanccionado, 
t~ Manda que se execute n Resoluçfio seguinte 
da Assembléa Geral: 

Artigo unico. Fiea approvacla a Pensão de 20$000 
1nensaes, que o Governo (·oneedcu por Dce1~eto 
de 20 de Fevereiro do corrente anno á D. Ant.onia 
Maria Trovüo Nabueo de .Araujo, vi uva do segundo 
Commandante elo Corpo de Mnnieipaes Pern1a
nentes da Provineia do J);Há .José Maria Nabuco 
de Araujo. 

Manoel Alves BrtHlCO, do Conselho de Sua Ma
gestatle o Imperador , MinistTo e Secretario de 
Estado dos Nego~ios da .Justi~;a , o tenha assirn 
entendido e Ül(,;a exeeular cmn os despachos ne
cessarios. Palaeio do Hio de .Janeiro em nove de 
Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, decin1o 
quarto da Iudependnncia e do llnperio. 

FBANCISCO DE 1-BJA E SILVA. 

:lia noPl Alves Branéo. 

Transitou na Chanecllarla do Imperio em ~i o 
de Outubro de ~183:>.-.Jorlo Carneiro de Carnpos. 

__ ...,.,.,. __ _ 

DECRETO N. 'TS- de 9 fle Outubro de 183i>. 

AppnlVa a Peil:>ão concedida a D. Anna CouslaJcia de .h.•sns. 

A Regeneia Permanente ern Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, 
•~ l\landa que se rxeeute a seguinte Resoluf;úo 
da AssembJóa fi-eral : 
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Artigo unieo. Fica approvada a diaria de ~>OO 
réis, que o Governo coneedcu por Decreto de ,J 8 
de Janeiro de '1834. á D. Anna Constancia de 
Jesus, COlhO remuneraçao dos serviços prestados 
na Província de Minas Geraes por seu fallecido 
marido o Alferes da Guarda Nacional Antonio 
Gonçalves Soares. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o In1pcrador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios ·da Justiça, o tenha assün 
entendido c fara executar. Palacio do Rio de 
.Janeiro ern no,ê de Ontnbro de nül oitocentos 
trinta e cineo, decinw quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

51anocl Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do In1perio cn1 11 o 
de Outubro de '183:>. -Joã,o Carne·iro de Ca.mpos. 

DECRETO N. 7G--de 9 de Outuhro de 1835. 

Approva diversas Pensões concedidas como remuneracão de 
"' serviços preslados na Provincia de 1\linas Gera~s. · 

A Regencia Pern1anente em Nome do Imperador 
o Senhor Düln Pedro Segnudo Tern Sanccionado, 
e Manda que se execute a Resolução seguinte 
da Assembléa Geral : 

Artigo uni co. }i,ica approvada a dia ria de 500 
réis , que o Governo, con1o remuneração de 
serviços prestados na Província de Minas Geraes 
por occasiâo da sedição de 22 de Mur\;o de 1833, 
concedeu por Decreto de 2~> de Outubro do mesu1o 
anno; a cada uma das seguintes pessoas : Fran-



cisco José de Carvalh<Y, ou sua viuva no caso de 
ser fallecido, Silverio José Pereira, Francisco An
tonio da Silva, Cesario da Cunha Lima, Manoel 
José dos Passos, D. Felicia Candida Balbina, mai 
de Antonio Simões da Silva, Maria J oanna, mai 
de Manoel Sabin<9, e Maria Felizarda, viuva de 
Manoel Pinto . 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imperador , Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenh.a assin1 en
tendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em nove de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 1 O de 
Outubro de 1835.-João Carneiro de Campos . 

• 
DECRETO N. 77-de 9 de Outubro de 183~. 

Approva a Pensão concedida a Francisco de l)aula Nascentes; 

A Regencia Permanente em No me do Impe
rador o Senhor Dom Pedro Segundo Tem Sanccio
nado, e Manda que se execute a seguinte Reso
lução da Assembléa Geral : 

Artigo uni co. Fica approvada adiaria de 500 réis, 
que o · Governo como remuneração de serviços 
prestados na Província de Minas Geraes por occa
sião da sedição de 22 de Março de 1833, con
cedeu por Decreto de 8 de Outubro de 1834 a 
Francisco de Paula Nascentes. 



· -Manoel Alves 'Branco, d<Y Conselho· de Súa Jlf.a
gestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim 
entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Outubro de mil oitocentos 
1rinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LUI'IA E SILVA. 

jJ!anoel Alves Branco. 

Transitou na. Chancellaria do lmperio em 1 O 
-de Outubro de 183!_>.- Joao Cctrnei~·o tle Campo.~. 

--
DECRETO N. 78-de 9 de Outubro de '1835. 

Autorisando o Governo para comprehcnder nas disposiç()es. 
dos arts. H3 e 94 da Lei de 4 de Outubro dt~ 1831 ao Cou
selheiro .João Antouio Pereira àa Cunha. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolu~o da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo unico. O Governo fica autorisado para 
comprehender nas disposições dos arts. 93 e 9l. 
da Lei de 4 de Outubro de 1831 ao Conselheiro 
·João Antonio Pereira da Cunha, levando-lhe em 
conta os annos de servi.ço que tem prestado eni 
quaesquer cargos pubhcos, para o fim de ser 
aposentado, quando se adie nas circumstancias 
de o ser. 

Manoel d0 Nascimento Castro e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
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~-;óm QS dêspàclíos- necessaríos. Palácio do Rin- de:· 
J;aneíro em nove de Outubro de mil oitoc~ntos. 
trinta ·e c~hco, decimo quarto da I.ndependencia 
e d-ó Imperio. 

FRANC,ISCÓ DE. LIMA E SILVA. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chance1laría do Imperio em 1 <l 
de Outubro de 1835.-João Carneiro de Campos . 

... ... . 

DECRETO N. 79-de 9 de Outubro de. 1835. 

Autor~"iando o Governo para comprehender nas disposições· 
dos arts. 93 c 94 da Lei d.e 4 de Outubro de 1831 ao Con

. selheiro J.oão José Lopes Mendes Ribeiro. 

A Regencia en1 No me do Imperador o Senhor 
Dont Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute á seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo uni co. O Governo fica autorisado para 
cotnpreh.ender nas disposiç.ões dos arts. 93 e 94 
da Lei de i de Outubro de 1831 ao Conselheiro 
João J-osé-Lopes Mendes Ribeiro, levando-se-lhe 
em· conta- os annos de serviço que tem pi·estado 
em quaesquer cargos publicos I para o fim de ser 
~p·osentado, quando se ache nas circumstancias 
ôe o ser . 
.. Manoel d~ Nascimento Castro e Silva, do Con
selho do Mesn1o Augusto Senhor, Ministro. e s-e
cretario .de Estado dos -Negocios da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal-do Thesouro Publico Na
CÍ1)nal ~ o tenha assim entendido ~- faça executar 
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com os despachos necessarios. Palacio do Rio de· 
Janerro em nove de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio . . 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
Manoel Alves Branco. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em to 
de Outubro de 1835._!'Joct:o Carneiro de Campos. 

J)ECRETO N. 80 -de 9 de Outubro de 1835. 

Appwva a Tença de 220HOOO concedida a D. l\"l~wía Justína Ro-
zada Mendes de Menezes e D. Leopoldina Carlota Mendes de 
Menezes. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
(ieral Legislativa : · 

Artigo unico. Fica approvada a Tenca de 220HOOO 
concedida a D. Maria Jus tina Rozada Mendes de 
Menezes e D. Leopoldina Carlota Mendes de Me
nezes , filhas do Brigadeiro graduado Marcello 
Joaquim Mendes de Menezes por Decreto de 22 
de Janeiro de 1828, em remuneracão dos ser-
·viços do dito seu pai. " 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. Palaciô do Rio de Janeiro em 
nove de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio .. 

FRANCISCO DE~ Lll\'IA E SILVA. 

Joaqtâm Yicira da Silva e Souza • ...... 
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DECRETO N. 8~1-de 1 O de Outubro de 1 S33. 

Approvando a Pensão concedida a n. Lina Joaquina de l\fello 
l\Iarinho Falcão, viuva do Coronel l\Ianoel Sebastião dé l\lello 
Marinho Falcão. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolucão da Assembléa 
Geral Legislativa: " 

Artigo uni co. Fica approvada a Pensão de 
1 U$700 mensaes concedida pelo Governo, por De
creto de 30 de Janeiro do corrente anno, a D. tina 
.Toaquina de I\'lcllo Falcão, viuva do Coronel Manoel 
Sebastião de Mello Marinho Falcão. 

O Barão de Itapicurú-Merim, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha 
assirn entendido , c faça executar com os des
pachos neccssarios. I)alacio do H.io de Janeiro 
em dez de Outubro de mil oitoc2ntos trinta e 
cinco, decitno quarto da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIM.~ E SILVA. 

Barão de ltapicurú-Aferim. 

DECl\ETO N. 82 -de 1 O de Outubro de 1835. 

Concedendo uma gratificação ao Porteiro e Contínuos do Tri
bunal do Conselho Supremo Militar. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Art. 1 . o O Porteiro do Tribunal do Conselho Su
preino Militar vencerá a gratificação Inensal de 
vinte nül réis, alén1 do seu actual ordenado. 
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Art. 2. o Os Contínuos do dito' Tríuunal e Se
cretaria venceráõ, cada um, a gratificacão mensal 
de dez mil réis, salvo tamberr1 o seu" actual o r-· 
denado .. 

Art. 3. o Fi cão derogadas as disposições en1 
contrario. 

O Barão de Hapicurú-Merim, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Guerra, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Outubro de 1nil oitocentos trinta e 
einco, dccimo quarto da Independencia e do 
lmperio. 

FRANCISCO DE Lll\L\. E SIL" A. 

B(trào de llapicurú-jfcrim. 

--
DECHETO N. 83-de 20 de Outubro de ~t83iJ. 

Autorisando o Governo a indemnisar, pela mancinl detürminada 
na Lei de n de Setembro de 1826, os prejudicados no preen
chimento da Iegua de terras concedida ao hospital das Caldas 
em Santa Calhariua. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte H.esolução da Assembléa Gera] 
Legislativa: 

Art. 1. o O Governo fica autorisado a indemnisar, 
pela maneira determinada na Lei de 9 de Se
tembro de 1826, aos prejudicados pelo Aviso de 
22 de Outubro de 18 '18, quando mandou preen
cher nos terrenos da parte do Norte do Rio Cu
hatão a 1egua de terras concedida ao Hospital 
das Caldas, na rrovincia de Santa Calharina. 

Art. 2. o Fi cão revogadas todas as disposi ç.ões 
em <.:ontrario. 
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Mar;toel do Nascünento Castl'o e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios. da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
.Janeiro ern vinte de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

~lanoel do Nascilnento Castro e Silva. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 21 
de Outubro de 1835.-João Carneiro de Campos. 

DECRETO N. 84- de 24 de Outubro de 1835. 

Marca aos J"entes das Academias Militar e de i\Iarinha o or
denado annual de 1:200$000, salvo os soldos simplices de suas 
patentes, se as tiverem. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem
bléa Geral Legislativa: 

Art. 1.0 Os Lentes das Academias Militar e de 
Marinha terão o ordenado annual de 1 : 200$000, 
salvo os soldos simplices de suas patentes, se as 
tiverem. 

Art. 2. o Os que forem empregados em outras 
commissões não poderã0 accumular aos orde
nados estabelecidos no artigo antecedente grati
ficações algumas , ainda as que por lei forem 
concedidas, tendo todavia o direito de opção 
entre uns e outros vencimentos., 
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Art. 3.0 Os Lentes substitutos das mesmas Acade
mias terão annualmente o ordenado de 800$000, 
e lhes serão applicaveis as mais disposições dos 
arts. 1 . o e 2. o • 

Art. 4. 0 O Secretario, Bibliothecario, Guardas 
e mais empregados das duas referidas Academias, 
venceráõ os ordenados designados nos estatutos 
approvados pelo Governo em 9 de Março de 4 832. 

Art. 5.° Ficão revogadas todas as disposições 
em contrario. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Ministro e 
Secretario de Estado dos N egocios da Guerra, o 
tenha assim entendido, e faça executar cmn os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 26 de 
Outubro de 1835.- João Carneiro de Campos. 

-·-
DECRETO N. 85- de 24 de Outubro de 1835. 

Concede provisoriamente á Província do Rio de Janeiro o ·uso 
dos armazens da armação em Nictheroy. 

o Regente em N orne do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar, e 
Manda que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 
, Artigo uni co. Fica provisoriamente pertencendo 
á Província do Rio de Janeiro o uso dos armazens, 



tleilomintHlos da urmncfio, cituados na cidadt· df· 
Nictheroy, que foriio 'pedidos pelo Governo da 
Província . 

. Antonio Paulino timpo de Ahreo, Ministro t' 

Secretario de Et;tado dos Negocios da Justica . 
encarregado interinan1ente dos do Impcrio, ass'irn 
o tenha entendido, e faç.a executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janr.iro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Indcpeudeneia 
e do Imperio. , 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulü~o Limpo d~5 _.tbrco. 

--·-
- DECRETO N. 86 -de 27 de Outubro dl' Hno, 

neclara que não estão comprehendidos no art. 14 da T,ci de a tJ,~ 
Outubro de 1832 os Brasileiros que obtiverão o titulo (lt~ Mo
dico pelas Universidades da Europa, antes da creação tlas Es~ 
colas de Medicina do· Imperio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar, e 
~landa que se execute a 'Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Art. 1 . o Os estudantes Brasileiros, que antes 
da creação das Escolas de Medicina no lmperio 
forão frequentar as Universidades da Europa, e 
nella- obtiverão o titulo de Medico , não estão 
co~nprehendidos nas disposiÇões do art. 14 da 
J.ci de 3 de Outubro de 1832, e podem exercer 
a sua profissão independente de exame , e do 
pagamento de qualquer propina . 
. -Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 
,.. Antonio Paulino Limpo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça) cn-

UUS DE 183ti PAliTE I 
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earregado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os des
pac-hos nccessarios. Palacio do H.io de Janeiro em 
vinte e sete de Outubro de mil oitocentos trinta 
c cinco, Jccimo quarto da Independencia e do 
lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 87 -de 27 de Outubro de 1835. 

nedarando o direito de varios indivíduos ú continuação da per
cepção de vencimentos que accumulavão em virlutle de dif
ferenlcs Decretos. 

o Regente e1n Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou , e Manda que 
se execute a seguinte Resolução da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Art. 1.0 João Marcianno de Azevedo, José An
tonio Barboza, e Firmino Herculano de Brito, 
teem direito a perceber, além dos vencimentos que 
lh~s competem por suas aposentadorias, o pri
meiro c o segundo, cem nlil réis annuaes, que 
forão concedidos por Decreto de 26 de Novembro 
dc1818, e de 18de Maio de 18-11, e o terceiro, o 
ordenado que lhe foi concedido por Decreto de 
~ ·1 de Maio de 1812. 

Art. 2.0 José Dias de Quadros Aranha, Fiscal da 
Casa de Fundição da Cidade de S. Paulo, tem di
reito a perceber por inteiro o ordenado de du
zentos mil reis. 

Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, do Con
scllw do ~:Jesmo Augusto Senhor1 Ministro e Se~ 
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cretario de Estado dos Negocios da Vazcnda, c 
Presidente do Tribunal do Thesouro l'uhlieo Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
.1 aneiro em vinte sete de Outubro de mil oitocen
tos trinta e cinco, decimo quarto da Indepen
dencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel do Nascirnento Castro c Siloa 
Antonio Paulino Li1npo <lc Abreo. 

Transilou na Chancellaria do Imperio ern ~m 
de Outubro de '1830. -João Carneiro de Carnpos. 

DECRETO N. 88-de 29 de Outubro de /1833. 

Autorisa o Governo a conceder duas loterias para conclusão 
da Praça do Connncrcio da Cidade do Rio de Janeiro. 

O RegeNte em Nome do Imperador o Senhor 
lJOm Pedro Segundo H a por ben1 Saneei o nu r, c 
Manda que se execute a nesolução seguinte da 
Assembléa Geral Legisla ti v a : 

Art. 1. o O Governo fica autorisado a conceder 
duas loterias para se concluir a Praça do Com
mercio do Rio de .Janeiro, segundo o plano das 
que se concedêrão para a fabrica de estamparia 
de Andarahy. 

Art. 2. o FI cão revogadas para este effeito só
n1ente todas as leis e disposições em contrario. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, en
carregado interinamente dos do lmperio, assitn 
o tenha entendido c faça executar com os des-

T Ç L 



pacho~; necessarios. J>alacio díJ Hio de Janeiro 
f•m vinte c nove de Outubro de nlil oitocentos 
trinta c cinco, dccirno quarto da Independcncia 
e do Impcrio. 

DI.OGO Ál'\TONIO lfEIJÓ. 

Antonio Paulino Lünpn de Abrco. 

DECUETO N. 89-- de 29 de Outubro de ~t835. 

Auloi·isa o Governo a conceder duas lotcl'ias annuaes para 
a conclusão das olfras da Casa de Corrccção da Côrte. 

O .Regente em Nome do Irnperador o Senhor 
Dom Jledro Segundo Ha por bem Sanccionar, e 
Manda que se execute a Resolução seguinte da 
Assmnbléa Geral Legislativa: 

Art. 1 . ., O Governo fica au.torisado a conceder 
para o acabl:lmento das obras da Casa ,de Côr
recção desta Côrte duas loterias annuaes, segundo 
o plano das concedidas á fabrica de estamparia 
t!e Andarahy. 

Art. 2 .o Fi cão revogadas para este, effeito as leis 
e disposições em contrario. 

Antonio Pau li no Limpo de Abreo, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
encarregado interinan1entc dos do Irnperio, assirn 
o tenha entendido e faca executar com os des
pauhos nccessarios. -Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte nove de Outubro de n1il oitocentos 
irinta c cinco, decimo quarto da lndependencia 
11; d;~ Jm perio. 

HIOGO ANTO~IO :FEIJÓ. 

tnlonia Pltulino Limpo d:; Abrco, 
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LEI N .. 90. -de 29 de Outubro de 1831J. 

CMtcede quatro loterias annuaes de cem contos de réis cada 
uma , por espaço de seis annos, a favor do Monte Pio Geral · 
dos Servidores do Estado. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo. Faço saber a todos os subditos 
do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa 
decretou, e Eu Sanccionei a Lei seguinte : 

Art. 1 .c Ficão concedidas quatro loterias annuaes 
de cem contos de réis cada uma a favor do Monte 
Pio creado em beneficio das faniilias dos empre
gados . publicos por Decreto do . Governo de 1 o 
de Janeiro de 1835, por espaço de 6 annos, se7 
gundo o plano. das que se concedêrão para a fa-
brica ·de estarrfparia de Andarahy. . 

Art .. 2.o Ficão revogadas todas as disposicões 
legislativas em contrario. .. 

Mando portanto a fpdas as autoridades, a quetn 
o conhecimento e a éxecuçãó da referida Jci per
tencer, que a cumprão e façáo. cumprir e g'uardar 
tüo inteiramente como neHa :..se contém. O se~ 
('retario de· ~stado dos Negocios do Imperio a 
faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e nove de Outubro 
de rrlil oitoeentos trinta e eineol decimo quarlo 
da Indcpendencia. e do lmperio. • 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpç de Abrco. 

Carta àe-Lci pclii qual Vossa JJfagestade Imperial 
J!t:~nda exectdar o Decreto da Asscmbléa Geral Lc
Y islaifva,- que HotH'e por bem Sctncc·ionar, c em que 
se concedem quatro loterias ann1uws de cem contos 
de réis cada uma, por· espaço d3 seis ·annas, a favm· 
do Afontc Pio crcado em beneficio das fanzilia~ dos 
empregados pttblicos, na fórma ac~ma declarada. 

·Para Vossa Magesiat1e Imperial ver. 
Joaquim José Lopes a fez. 

- -·· 



-!H-

LEI N. Dl-de 30 do Outubro do ·1830. 

Declara que a Senhora D. l\Ia1·ia Segunda, Rainha de Porlu
gal, tem perdido o direito á Succcssão da Corôa do Impe
rio do Brasil, e Manda reconhecer Successora á mesma Co
rôa a Senhora Princeza D. Januaria. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo. Faço saber a todos os Sub
ditos do Imperio que a Assembléa Geral Legisla
tiva decretou, e Eu Sanccionei a lei seguinte: 

Art. 1 . o A Senhora Dona Maria Segunda, Rainha 
de Portugal, tem perdido o direito á Successão 
da Corôa do Imperio do Brasil. 

Art 2. o A Senhora Princeza Dona Januaria, fi
lha legitima do Senhor Dom l)edro Primeiro, será 
reconhecida Princeza Imperial na fórma do art. 15 
§ 3. o da Constituição, e da I.ei de 26 de Agos.to 
de 1826, corno Successora do Throno do Brasil, 
depois de Sua Magestade o Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, e de sua legitima descen
dencia. 
~ Mando portanto a todas as autoridades, a quem 
o conhecimento e. execução da referida lei per
tencer, que a cumprão, e facão cumprir e guar
dar tão inteiramente como nella se contém. o 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a 
faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio 
do Rio de Janeiro em trinta de Outubro de mil 
oitocentos trinta e cinco, decimo quarto da In
dependencia e do Imperio . 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Pau Uno Limpo de Abreo. 

Caria de Lei pela qual V Õssa Magestade pnpe
'rial JJfanda executar o Decreto da Assemblea. Ge
ral Legislatwa, qtu I-louve por bem Sancciona?·, 
c em que se áeclara· ter a Senhor_a Dona Jtlarut 
Segttnda., lVtinlut de l'ortu~gal, perdido o direito 
á Sttcccssão dct Corôa do lmperiu do Brctsil, bem 
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como ser a . Senhora Dona Januaria, filha legi
tima do Senhor Dom Pedro Prime-iro, reconhecida 
Princeza Imperial como Successora do Throno do 
Brasil, na fórma acima exposta. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquim José Lopes a fez. 

DECRETO N. 92-de 30 de Outubro de 1835. 

Approvando a Pensão de 20$000 mcnsaes, concedida por Decreto 
do 1. o de Junho de 1831>, á Maria Theodora de Campos, 
viuva de João Ferreira da Costa Braga, ex-l<'eitor da Alfan
<l.cga desta Côrtc. 

O Regente eni Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo uuico. Fica approvada a pensão de 
20.~000 mensaes, concedida por Decreto do 1. o de Junho de 1835 á Maria Theodora de Campos, 
viuva de João Ferreira da Costa Braga, ex-Feitor 
da Alfandega desta Côrte 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho 
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, o 
tenha assim entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. PalaciÔ do Rio de Janeiro em 
trinta de Outubro de nül oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Jlfanoel do NasC'imento Castro e Silva. 
Antonio Paulino Limrtpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3 de 
Novembro de 1183:j. -João Carneiro de Campos. 
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· DECRETO N. 93-de 30 de Outubro de 1183;>. 

Declarando que Felippe Manoel de Castro tem direito a per
cebei' o ol'dcnado estabelecido para o 1ngar de Administrador 
das Diversas Rendas da Província da Bahia. 

O llegente em Non1e do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Artigo unico. Felippe Manoel de Castro, Admi
nistrador da Mesa de Diversas Rendas da Pro
víncia da Bahia, tem direito a perceber, a titulo 
de aposentadoria, o ordenado de 1 :200$000, 
que estabelecera para o referido emprego da 
extincta Junta de Fazenda daquclla Província, 
em virtude da Lei de 5 de Novembro de 1827. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Ilio 
de Janeiro en1 trinta de Outubro de rnil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independeneia 
e do Imperio. 

DroGO ANTONIO FEIJÓ. 

Jlfanoel do Nascimento Castro e SÜ1>a. 

Antonio Pa1tlino Limpo de Abreu. 

Transitou na Chanccllaria do Impcrio em 3 de 
Novembro de 1885. -João Cctrnciro de Crunpos. 



DECRETO N. 94.-de 30 de Outubro de 183~). 

Approvando as Pensões de 20$000 mensaes, concedidas ás yiuvas 
Jl, 'fltereza Mal'ia de .Jesus Garcia e n. Anna Clara Re
bello. 

O Regente em Nome do Imperador o Seahor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que 5e 
execute a seguinte Resoiução da Assembléa Geral 
Legislativa. 

Artigo uni co. Fica approvada a l)ensão alimen
taria de vinte mil reis mensaes, concedida pelo 
Decreto do 'I . o de Junho de f 83o a cada unm 
das Vi uvas, D. Thereza :Maria de Jesus Garcia e 
D. Anna Clara Rebello, em remuneracão dos ser
viços de seus maridos, José Alexandre "de Amorim 
{iarcia e Manoel José Rebello de Moraes. 

Manoel do Nasciinento Castro e Silva, do Con
selho d<ã Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
corri os despachos necessarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Outubro de mil oito
centos trinta e cinco, decimo quarto da Indepen
dencia e do Imperio 

DIOGO ÁNTOXIO FEIJÓ. 

~lanoel do Nascimento Castro e Siloa. 
Antonio Paulino Limpo de Abrco. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3 de 
loYenlbro de 1835.-João Carneiro de Campos. 
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DECRETO N. 95-de 30 de Outubro de 1835. 

Autorisando o Governo a queimar todas as Notas do extinct& 
Bancot e as do .Novo Padrão que sobrárão, depois de feita a 
substituição. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa: 

Art. 1. o Fica autorisado o Governp,., indepen
dente do que dispõe o art. 20 da Lei de 23 de 
Setembro de 1829, a queimar todas as Notas do 
extincto Banco, substituídas em virtude da mesma 
Lei; e bem assim as do Novo Padrão que sobrárão 
depois de feita a substituição, dando as. provi
dencias necessarias á boa execucão desta lei. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições Legis
lativas em contrario. 

Manoel do Nascimento castro e Silva, do Con
selho do Mesmo Augusto Senhor, Ministx:o e Secre
tario. de Estado dos Negocias da Fazenda, e Presi-
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, o 
tenha assim entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de· Janeiro 
em trinta de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, deeimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DroGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva .. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3 de 
Novembro de 1835.-João Carneiro de Campos. 
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bECRETO N. U6- de 30 de Outubro de 1833. 

Autorisando o Governo a aposentar, na Provincia de :Minas Gc~ 
raes, os Empregados dos Registros, que não poderão ter cxcr
cicio nas Collectorias novamente creadas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que 
se execute a seguinte Resolucão da Assembléa Ge-
ral Legislativa. " 

Artigo unico. O Governo fica autorisado a apo
sentar, na Província de Minas Geraes, na fórma 
da Lei de 4 de Outubro de 1831, os Empregados 
dos Registros, 'que por idade, ou molestias, não 
puderáo ter exercício nas Collectorias novamente 
creadas, ou em outros empregos de igual, ou 
maior vencim,ento do que tinhão. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conse
lho do Mesmo Aúgusto Senhor~ Ministro e Secre
tario de Estado dos N egocios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
Gm trinta de Outubro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO I!"ElJÓ. 

Jlfanoel do NasC'imento Castro e Silva. 
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 3 
de .Novembro de 1835.-João Carneiro de Campos. 
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J)ECHETO N. 97- de ao de Outubro de '18;J 5. 

Declara como será nomeado o Jniz de Orphãos da Cós·tc c seu 
l\Iunicipio, e marca·lbe Ol'denado. 

A Regeneia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral: 

Art. 1.0 O Juiz dos Orphãos da Côrle e seu Mu
nicípio será nomeado pelo Governo d'entre os 
Bachareis Formados, e que tenhão as qualidades 
que o art. 44- do Codigo do Processo requer para os 
mais Juizes de Dtreito. 

Art. 2. 0 Terá de ordenado um conto e seiscen
tos mil réi~. 

Art. 3.° Ficão revogadas todas as disposições 
em con ttario. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justica, o te
nha assin1 entendido e faça executar com" os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro en1 
lrinta de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
rlecimo quatro da Independencia e do Im.perio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio PauJino Limpo de Aóreo. 

Transitou na Chanccllaria do lmperio em 3 de 
~ovembro de l83;}.-.Toão Carneiro de Campos. 

__._ ........... 

DECRETO N. 98 --de 30 de Outubro de 1835. 

~Iarca os emolumentos que se devem cobrar no Supremo Tri
bunal de Justiça, c dá-lhes applica.ção. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Tem· Sanccionado, e Manda 
quR se execute a Resolw~ào seguinte da Assembléa 
(~.t~ral Legislativa: v 



Art. ,t .o O Secretario e o Ofllcial Maior da Secre
taria do Supremo Tribunal de .Justiea terão pelas 
certidões que passarem, e pelas cÓpias dos pa
peis que pelas pnrtes forem requeridas, iguaes 
emolumentos aos que são concedidos por lei aos 
Escrivães do Judicial. 

Art. 2. o Os emoluméntos das revistas, man
dados contar pelo Regimento de 25 de Agosto 
de 1650 são de !)$600, como percebia a Secre
taria do Desetnbargo do l)aço, c desta maneira 
fieão declarados os arts. 4·1 da tei de 18 de 
Setembro de 1828, e da Resolução de 30 de Se
tembro de 1830. 

Art. 3.° Ficão isentos de emolumentos as re
vistas interpostas pelos presos pobres. 

Art. .& .• o Do producto dos emolumentos se farão 
as despezas do expediente do Tribunal e Ama
nuenses. 

Art. 5.0 As sobras serão divididas em duas 
partes iguaes, uma para o Secretario, e outra 
para o Official 1\'Jaior. 

Art. 6.° Ficâo revogadas as disposições em con
trario. 

Antonio Paulino l.impo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faca executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em trintâ de Outubro de mil 
oitocentos trinta e cinco, decimo quarto da In
dependencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ • 

Antonio PauUno Limpo de Abreo. 

Transitou na Chancellaria do lmperio em 3 de 
Novembro de 1835.-João Carneiro de Campos ... 

Tbl 
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LEI N. 9ü -de 3-'1 de Outubro de ~1833. 

Orçando a receita e fixando a dcspeza para o anno de 
1836 a 1837. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Faz saber a todos os subditos 
do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa 
Decretou, c Ellc Sanccionou a Lei seguinte: 

TITULO I. 

Art. '1. o A despeza geral do Im~ 
perio para o anno financeiro do 
1. o de .Tulho de 1836 ao ultimo 
de Junho de '1837, pelos diffc
rentes Ministerios , é fixada na 
quantia de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~11 . 4·98: 079$850 

t:A.PITULO I. 

Art. 2. o O Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios do Im
perio, é autorisado a despendP.r 
em todo o Imperio no anno fl-
nanceiro desta Lei, a quantia de. . 1 . 400:762$000 

~ .° Com a Dotação de Sua Ma
gestade o Imperador .•........ 

2. o Com os alimentos da Prin
ceza Imperial a Senhora D. Ja
nuari~, desde o dia do seu reco
nhecimento. . . . . . . 12:000$,000 

E com os da Prin-
ceza a Senhora D. 
Francisca.......... 4:800$000 

200:000$000 



3. o Com o ordenado do Tutor, 
Mestres e despezas de Instruccão. 

4.° Com o Regente, desde ô dia 
da sua posse ...............•.. 

5 o Com os Presidentes das Pro
vindas, e ajudas de custo •...... 

6.° Com a Secretaria de Estado, 
c seu expediente .............. . 

7 fJ r.on1 a Camara dos Sena
dor~·~ : incluída a quantia de 
30: I~ •í.:$000 com a Secretaria , e 
TlJ~Üs despezas da casa ........ . 

s. o Com a Can1ara dos Depu-
. )s, e Secretaria ............ . 
:Lo Com os Cursos Jurídicos .. 
11 ~. Go1n as Escolas de Medicina. 
1·.i Gom a Academia das Bellas 

Arte~: •............. , ..•..... 
1 ·' ;;om o Museo ........... . 

'f ~ i :om os Correios ........ . 
.' 1 : .om a.Junta do Commercio. 

~ · Gom os Empregados da 
~.1u.de Publica ................ . 

l · •"'0m as Pontes, e Estradas 
'-·' 1es ...................... . 

10:514h000 

20:000$000 

80:000$000 

25:000#000 

192:000$000 

264:000$000 
54:700$000 
53:600$000 

8:060$000 
4:024$000 

130:000$000 
20:700$000 

21:000h000 

60:000$000 

No Jlfunicipio da Côrte. 

: '7. ~om a Illumlnacão da Ci-
dade ................ ,

0 

• ••••••••• 

18. Com a Instrucção Publica. 
19. Com a Bibliotheca Publica. 
20. Com o Jardim Botanico .. 
21. Com o Passeio Publico .. . 
22. Com a V accina. . . ..... . 
23. Com as Obras Publicas, in

clusive calcadas e a obra do Se
minario deo S. Joaquim ......•. 

24. Com despezas eventuaes. 

70:000$000 
20:000$000 
6:214$001) 

10:000$000 
2:400$000 
1 :750$000 

100:000$000 
30:000$000 

1.400:762$000 
-~---



CA.PITULO Il • 

Art. 3. 0 O Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Jus
tiça é autorisado a despender 
ern todo o Imperio, no anno fi
nanceiro desta te i, a quantia de. 

''·o Com a Secretaria de Estado, 
e seu expediente ............. . 

2. o Com o Supremo Tribunal de 
Justiça ....................... . 

3. ~ Com as Relacões ........ . 
4. o Com os Bis po"s , e Relaeão 

Ecclesiastica, incluída: a quantia 
de 800$000 de augmento á con
grua do Bispo de Marianna .... 

5.° Com o Ensaio de Colonias de 
vagabundos, e degradados ..... 

6.° Com os Commandantes Su
periores da Guarda Nacional, e 
compra de armamento ........ . 

No 1l'lunicip·io da Càrte. 

7.° Com a Cathedral, e Cape1la 
Imperial ..................... . 

8.° Com a Policia, e seguranca 
publica. ........................ . 

9.° Com as Justiças Territo-
riaes ...•...............•...... 

1 o. Com os dezaseis Parochos 
do Municipio, elevadu a congrua 
de cada um desde já a 400$000. 

1 i. Com as Guardas Nacionaes. 
12. Corn os Municipaes Perma-

net1tes ....................... . 

'68' í00,)\1' 
1 t:W: o t s.~ono 

HL ~00800;1 

.J '2 .: 000 ,\JOi± 

12: 000.~000 
28:000$000 

·t 80: ooosooo 



·13. Com os Llzaros ......•... 
14. Com as cLtsas de prisão com 

trabalho, c reparos de Cadeias ... 
1 ::>. Com a conducç.ão, sustento, 

c vestuario de presos pobres ... 
·16. Comas despezas eventuacs. 

CAPrTULO JH. 

Art. i. o O :Ministro e Secretario 
(le Estado dos Ncgocios Estran
geiros é autorisado a despender 
em todo o Imperio, no anno finan
ceiro desta Lei, a quantia de ...• 

,, .° Com a Secretaria de Estado 
c~ seu expediente .............. , 

2.° Com as Commissões Mixtas 
na Côrte, e Serra Leôa, Legações, 
c~ Consulados, Ajudas de custo, 
despezas imprevistas , e paga
rnento de clividas anteriores, fóra 
a ditl·erença de cambio ......... . 

CA PITO LO 1\'. 

Art. :). o O Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da 
~lariu.ha é autorisado a despen
der em todo o Imperio, no anno 
financeiro de5ta Lei, a quantia de 

1.• Com a Secretaria de Estado 
e seu expediente .............. . 

2. • Com os O!Tieiaes do f:ol'po da 
U.:J.:; pr. 181$ P! Rl'f l 

6: ooor~()[)(} 

;.)i: 597~~000 

·I 2: 000$00Ct 
,. 2: 000$00~) 

ü96:79i-h00() 

f-20:000$00() 

tOO:OO:l$000 

~ 2\):000$000 

,J )}21 : t99$000 ----



At'mada, Gnnrdas Marinhas, e As-
pirantes ...................... . 

3.° Con1 os Etupregados de 
Saude ......•........•......... 

4.° Com a Capellania ......... . 
5.° Com os Officiaes de Nautic l. 
6. o Com os Officiaes de Fazenda 

e CJnbarque .................. . 
7.° Com os Officiaes de Apito .. 
8.° Con:1 o Corpo de Artilharia 

de Marinha inclusive engajamen-
tos •......... · ... · .... · .. · · · · . · 

D.o Com a Auditoria, Executoria 
c seu expediente .............. . 

10. ComaAcademiadaMarinha. 
'1 ·1 • Com o Hospital de Marinha. 
12. Com as Intendencias, Con-

tadorias, Pagadori!ls, Almoxarifa
dos, e expediente, do Rio de Ja
neiro, IUo Grande do Sul, Santa 
Gatharina 1 Bahia , Pernambuco, 
Maranhão e Pará" ........... . 

13. Com a Inspecção dos Arse
naes do Rio de J·aneiro, e Pro-
víncias Marítimas, seus operariost 
escravos da Fazenda Nacional, 
Galés, e material. .....•......• 

14. Com os Navios arrnados ... 
15. Com os Navios desarn1ados 
16. Com o custeio dos raque-

tes ........................... . 
17. Con1 as obra~, custeio de 

Pharoes, c com as Barcas de soe-
corro .. - ........ · ............ . 

48. Cmn o eslnbdecimento de 
Boias, inclusive 4:000$000 réis 
para o n1elhoranwnto das barras 
do Rio Real e Cotinguiba, na l)ro-
vincia-de Sergipe ............. . 

19. Com os prernios para enga~ 
ja:mentos de tnarinheiros .•...... 

;:!0. rom a gnüifieação aos "\Tes-

123:3,J9SOOO 

8:640$000 
2:100UOO<t 

396$0~>0 

3:7 4·4-$000 
1.1.:388$000 

,, 00:000,$000 

1:190$000 
6; 464·$00(} 
6: 3::H-$000 

,f.i):000$000 

300 ~ OOOSOO(} 
540:000$000 
,&,0:000~000 

63:9iWSOOO 

46:000HOOO 

rJ3:0J0$000 

'16:000§00() 
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tres 'le escolas dos Navios: e ao~ 
Pilotos, que scrrcn1 de Escrivães, 
e outras despezas .............. . 

2;1 . Com os Rcfonnados, e Avul-
sos .......................... . 

22. Com a construcção, reparos 
de edificios, e outras despezas .. 

23. Com o levantamento da 
Planta, orcamento, e melhora
mento do p"orto da Capital de Per
nambuco, desde já ...•........•. 

2~. Iden1 dos portos das Provín-
cias das Alagoas, iden1 ........ . 

2:;, Idem com o melhormnento 
dos portos do C·~ará, e Maranhão. 

As quantias votadas para o Ine
Jhoramento dos portos nos §§ 18, 
2:3, 24 e 23, não poderão ser appli-
cada:;; para ou trus despezas ..... . 

f'.APITtíLO r._ 

Art. 6. 0 O Ministro c Seeretario 
de Estado dos Negocios da Guerra 
é autorisado a despender en1 todo o 
Imperio, no anno finaneeiro desta 

I O :000 1~000 

Gi' :36oyooo 

~8:0í8#000 

z3:ooo~~ouo 

1 o :000$00~} 

aü:ooo~,ootl 

Lei, a quantia de.......... . . . 2.HE>:3oon~:}n 

1.° Com a Secretaria de Estado, 
e seu expediente .............. . 

2.° Com o Conselho Supremo 
Militar, deduzidas as gratificações 
dos Vogaes que as perceben1, un1 
pela Repartição da Marinha, outro
pelo Archivo Militar, e do orde
nado do Secretario de Guerra os 
quatro rnezcs qne este vence como 
D~_;_1 utado ................... , . 

23:780$0()U 

lO: 0 lll$0UO 
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3.1J ton1 os Con1mandos de 
Armas ........................ . 

4·.° Com o Estado Maior do Exer
dto, Officiaes de Corpos, e Officiaes 
avulsos, comprehendidos os da 
extincta 2.a Linha que vencem 
soldo, deduzidos os vencimentos 
dos ex-Conselheiros de Estado, e 
dos Membros do Corpo Legisla
tivo, e com osReformad{)S .•..... 

5.° Com o Corpo de Engenhei
ros, deduzid'ls os vencimentos dos. 
que são Membros do Corpo legis
lativo, e com os Corpos do Exer
cito, Ligeiros de Mato Grosso.. e 
e.:ompanhia de Arlifices ........• 

6.° Com o engajamento de Yc·
tcranos e Voluntarios, desde já. 

7. o Com as Di-visões do :Rio Doce,. 
tigeiros do Maranhão e Pedestres 
do Espirito Santo ... : . ........ . 

8. o Com os Hospitaes Regimen.-
taes .......•.................... 

9.° Com a Academia Mi1itar ... 
10. Com o Archivo Militar, eOfli>.. 

cína Lithographica ............. . 
11. Com oo Arsenaes de Guerrar -

c Armazens de deposito de artigos 
bellicos ....•...•............... 

12. Com os Telegraphosr. luzes,. 
diarias a presos condemnados a 
trabalhos.. soldadas a patrões c 
rmneiros de escaleres" alugueis de· 
casas, transporteseoutrasdespezas. 

13. Com a continuação das obra& 
e reparos de edificios que o Go
verno julgar indispensaveis, e com 
as despezas eventuaes ......•.•. 

1-i·. Com a divida passiya poste-
rior ao anno de 1826 .......... . 

4 :>. Con1 a Fabrica de ferro de 
S, João de Ypancma. c reparos de 

18:714HOOO 

1.000:000#000 

800:00f1HOOO 

1 OO:OOOt~OOO 

5t) :385$000 

2t>:322HOOO· 
-113:438~~000 

6:5.~5#000 

34.:800NOOO 

8~:fJOOHfJOf1 

1 O(l:OOO~~OOO 
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obras, ínclusiYe 2:000#000 de gra
tificaçJo ao respectivo Director, 
desde já ...................... . 

CAPITULO lI, 

8:936$000 

2./165:305$850 

Art. 7. o O .Miníslro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Fazenda 
é autorisado a despender em todo 
o lmperio, no anno financeiro desta 
I .. ei, a quantia de ...•........... 5.1)9:3:'7H)~OOO 

1 . o Com a di vida externa fun
dada , 1:, 382. 599 calculadas ao 
cambio de 43 e 1

/ 5 dinheiros sterli-
nos por mil réis, ao par ....... . 

2. () Com a divida interna fun-
dada .......................... . 

3. o Com a Caixa da Amortiza~ão, 
incluída desde já a despeza de um 
Escripturario mais, e urn Continuo, 
e com a Caixa filial da Bahia .•.... 

4. o Com o Tribunal do Thesouro. 
5.° Com as Tbesourarias Provin-

ciacs ..............•.•.......... 
6.° Com as Alfandegas e Mesas de 

Di versas Rendas ............... . 
7. o Com as Recebedorias, e Col-

lectorias .....................•.. 
8."' Com a Casa da Moeda ..... . 
9.° Com o córte, e conduccão do 

páo bras.il, pagamentos dos bêns de 
defuntos t e ausentes , depositos , 
restituição de direitos, reparos de 
edificios á cargo deste Ministerio, e 
rlescontos dos bilhetes da Alfan-
tlt"'ga ...•.•... , .•.. , ...•....... , . 

1. 500:000$000 

,, s :000~00{) 
62:000.$000 

230:000$00() 

600:000$000 

1 ;)0:000$000 
30:000$000 
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·1 o. Com os Almoxarifados exis-
tentes ......................... . 

1~1. Con1 os Empregados de He-
partiç.ões extinctas ...........•.. 

12. Com os Aposentados ...... . 
13. Cmn Pensões ..... : ....... . 
14. Com os Meios Soldos ..... . 

·13:516$000 

131 :001·$000 
157:816$000 
160:000$000 

1 ;_;. Com as Tencas ............ -
90:150$000 
22:4.13$000 
37:269$000 1 G. com o Monte Pio ........ . 

11 7. Com Gratificaeões ........ , 
18. Corn despczas" eventuaes .. . 

.TITULO li. 

6:000$000 
60:000~000 

5. 593:7Hl$ooo 
'4--------

Das Bcndas Pnblú:as" 

G!J'llULO I · 

Da Renda- Geral. 

Art. 8. o Do I . o de Julho de ~1836 em diante) 
ficão abolidas as seguintes in1posicões: 

Direitos de cincoenta réis nos couros ( Pernam
buco e Alagôas),-Donative dtHlzeite doce(Bahia). 
-Contribuicão de sessenta réis en1 sacca de al
godão ,exportado(Pernambuco) ,-Dita de cento e 
vinte réis(Bahia),-Dez por cento da carne secca 
exportada(S. Pedro), -Oitenta réis por tonelada 
(Pernambuco) ,-'Quarenta por cento addicionaes 
da aguardente(Bahia),-Direitos da Ponte(S. Pedro). 

Art. 9. o Do 1 . o de Julho de '1836 em diante 
serão arrecadados e pela maneira abaixo especi
!icada as srguintcs impoç;if:fles: 



~ ·1 . o O imposto de ancoragem estabelecido pelo 
§ 7. 0 da Lei de ·15 de Novembro de 183·1 , fica 
elevado a vinte réis por tonelada, ficando abo
lidos os direitos de Pharol 1 e todas e quaesquer 
outras imposi-ções e emolumentos que antes se 
pagavão; excepto as contribuições para a 1\'Iiseri-
cordia, onde as houver. O mesmo imposto fica 
extensiva ás ernbarcações de cabotagem de barra 
fóra; na razão de dez réis por tonelada, debaixo 
das mesmas regras, mas tão sómente por espaco 
de dez dias de dernora no porto. · 

§ 2. o A Dizima de Chancellaria fica substitui da 
por dous por cento do valor de quaesquer cousas 
den1andadas em Juizo. 

~ 3. 0 As taxas do Correio Geral serão reguladas 
sobre as seguintes bases : 

,J .a O porte das cartas será elevado ao dobro 
do estabelecido pelo Regulamento de 5 de Março 
de ~1829. 

2. a O mini mo porte por cada uma carta será 
vinte réis. 

3.a Os jornaes, os autos e rnais papeis do F'ôro, 
pagaráõ a quarta parte do porte das cartas; fi ... 
cando isentas deste pagamento as Gazetas, e 
publicacõcs periodicas daquellas nações, que 
concede.retn igual isenção ás do Brasil. 

§ 4. 0 A taxa do Sello arrecadar-se-ha na razão 
dupla: ficando della isentos todos os papeis ex-~ 
pedidog pelas Estações l{iscacs; excepto porérn o 
caso de serem ajuizados. 

§ 5.0 A Taxa annual dos escravos fica reduzida 
a rnil réis por cada escravo de qualquer sexo, 
ou idade, residente nas Cidades e Villas. 

§ 6. o Os doüs por cento de exportaf;ão de pro ... 
duceão brasileira flcão elevados a sete por cento 
abaÜdos os cinc~ addicionaes no que pagarer~ 
de dizimo aq uclles generos que os paga vão na 
exportação paru fóra do Imperio, cessando qual
quer outra irnposição sobre a mesma exportação ; 
ticando o resto da quota dos dízimos perten
eendo á renda das respectivas I)rovincias. Esta 
rlispo,;i(_;ão n~o tOnlprPhcnde os touros do Hio 
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Granu·e do Sul, que continuaráõ a pagar os vinte 
por cento. 

§ 7 . o Os direitos de importaçãodo chá estran
geiro. tlcão elevados a trinta por cento. 

§ 8. -e Os livros pagaráõ os meimos direitos 
que pagão as mercadorias importadas de paizes 
estrangeiros, ficando abolidas as disposições ern 
contrario. 

§ 9. o· Nas trocas dos bens de raiz por outros 
bens de raiz, cobrar-se-ha só mente, desde já, 
a siza da differença. dos valores permutados. 

§ ·1 O~ O subsidio litterario e os cinco réis em 
libra de earne verde, no Município do Rio de 
.Janeiro., será cobrado por cabe<;as, na razão de 
dous mil réis pelo gado vaccum, qltatrocentos 
•·éis pelos carneiros, e oitocentos réis pelos pDrcos, 
•i entrada para o consumo publico. 

Art. 10. No pagamento dos direitos de impor
tacão e exportação, só se permittiráõ assignados, 
quando a importancia dos direitos de ·cada des
pacho fôr superior a duzentos mil réis. 

Art. U. Ficão pertenceudo á Renda Geral do 
hnperio desde o L 0 de Julho de 1836 em diante, 
as seguintes imposições.: 

't .Q Direitos de quinze por cento de importação. 
2. o De qttinze por cento addicionaes do chá. 
3. o De c.i.n.coeo.ta por een.to de importação da 

polvora. 
4. 0 De d<Ous por cento de bald.ca~ão, e reex-: 

portação. . 
5. o De um~ m . .eio por <;cnto de expediente das 

Alfandegas. 
tl. o De sete por cento de exportação,, na fórma 

•lo § 6. 0 do art. 9. o • 

7. o Anooragem. 
8.0 Armazenagem das Alfandegas, 
~L o Foros de terrenos de marinha. 
4 O. Os impostos sobre a minceracão do ouro. 
~1 ,f • Dizima da Chancellaria.. .. 
t 2. Novos e V€ lhos direitos dos empregos geraes. 
·13 . .Meio soldo de Patentes MHitar~s, e {'Onlri~ 

hui~fl,o do ~Jont.e Pio. 



14. ~Joi.as do Cruzeiro. 
1 ;,. Mestrado das Ordens Militares, e tres quartos 

das Tencas. 
16. Quinze por cento das embarcações estran

geiras que passão a ser nacionaes. 
17. Meio por cento de premio dos assignados. 
18. Multas por infracções do Regulamento das 

Alfandegas. 
19. Braçagem do fabrico das moedas de ouro, 

e prata. 
20. Matricula dos Cursos Jurídicos, e Escolas 

de Medicina, e as multas das Academias. 
21. Taxas do Correio Geral. 
.22. Sizas dos bens de raiz. 
23. Rendimento da Typographia Nacional. 
.24. Venda du Páo Brasil, e de outros generos 

de propriedade Nacional, sujeitos á Adminis
tração Geral, c dos proprios nacionaes. 

25. Bens de defuntos e ausentes. 
26. Vinte por cento nos couros (Provineia de 

S. Pedro.) 
27. Renda Diamantina. 
28. Agio de moedas de ouro e prata. 
29. Alcances de Recebedores , e Thesoureiros 

Geraes. 
30. Reposições e restituições de Rendas, e des-

pezas geraes. 
31. Dons gratuitos. 
32. Juros de Apolices. 
33. Uendimcnto dos Arsenacs, c dos proprios 

nacionaes. 
34. Cobranças da divida activa, anterior ao 

1.0 de Julho de 1836, inclusive a dos Impostos 
Provinciaes até esta data. 

35. Emolun1entos do Supremo Tribunal de Jus
tiça. 

No jfunicipio do Rio de Janeiro. 

36. Do~ativo e terças partes de officios. 
37. Sello de heranças e legados. 
38. Emolumentos da Policia. 
LEB DE 183) PARTE I 
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39. Decima dos predios urbanos. 
t.O. Dizimo de exportação, na fórma do § 6. o 

do art. 9. 0 

4·1. Imposto nas casas de leilão e modas. 
42. Vinte por cento no consun1o de aguardente 

da terra. 
43. O imposto sobre o gado de consumo, de 

que trata o§ 10 do art. 9. 0 

44. Meia siza dos escravos. 
45. Rendimento do evento. 

Renda com applicação especial para obiectos não 
contemplados na despeza. 

4.6. Imposto sobre as lojas abertas. 
47. Sobre as seges. 
48. De cinco por cento na venda de embar-

cacões nacionaes. 
49. Do sello de papeis. 
50. Taxa dos escravos. 
51 . Premio dos depositos publicos. 
52. Producto dos contractos com as novas Com

panhias de Mineração. 
53. Alienação de Capellas vagas. 
54. Decima urbana addicional até uma legua 

além das Cidades do Rio de Janeiro e Nictheroy, 
na fórma já estabelecida. 

55. Segunda decima das Corporações de mão 
morta. 

56. Direitos de Chancellaria das mesmas. 
57. Um quarto por cento pela reforma das 

Apolices. 
58. As sobras da receita geral. 
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CAPITULO li. 

Da Renda Prov'incial. 

Art. 12. Ficão pertencendo á Receita Provincial 
todas as imposições não comprehendidas nos nu
meros do art. 11 ant~edente; competindo ás 
Assembleas Provinciaes legislar sobre a sua ar
recada~ão e altera-las, ou aboli-las, como julgarem 
convenwnte. 

TITULO III. • 

Disposjçõcs Gcraes. 

Art. 13. O Ministro e Secretario do Estado dos 
Negocios da Fazenda apresentará annualmente, 
na Camara dos Deputados até o dia 8 de Maio, 
"?roposta para a 11xação das Despezas Geraes, 
Impressa, e acompanhada assim do Balanço Geral 
da Receita e Despeza do Thesouro Nacional, como 
do Orçamento geral de todas as despezas, e da 
importancia de imposicões, e Rendas Geraes. 
O Balanco da Receita e bespeza do Thesouro Na
cional, "do anno de que deve dar conta, será. 
igualmente apresentado na mesma época, tendo 
decorrido mais um anno aléin do espaço até 
agora marcado. 

Art. 4 4. Os Ministros e Secretarias de Estado 
dos Negocios da Marinha e da Guerra apresentaráõ 
annualmente, na Canutra dos Deputados até o 
dia 6 de Maio, Propostas para a fixação das forças 
de Mar e Terra, impressas, c acompanhadas da 
informação do Governo para esse fim. 

Art. 15. O Governo continúa a ser autorisado 
para fazer a reforma das Alfandegas até o mez. 
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de Maio do anno proximo futuro, e apresentar{\ 
no seguinte mez a Assembléa Geral Legislativa 
o relatorio das reformas, que houver feito, com 
o respectivo Regulamento. 

Art. 16. Os Empregados, que recebem ordenados 
a quarteis depois de veneidos, reeebe-los-hão 
desde já mensal mente, porém da 1nesma sorte 
depois de vencidos. 

Art. 17. A impressão dos papeis de cada um 
dos Ministerios, c de cafla uma das Carnaras Le
gislativas, será feita na Typographia Nacional, 
e a despeza deduzida das consignações que são 
votadas a cada um dos Ministerios, e Cmnaras, 
a que perteneerem os impressos. 

Art .• 18. As embarcações que conduzirem para 
os diversos portos rlo Brasil muis de 100 colonos 
brancos, ficão isentas de pagar o ilnposto de 
ancoragen1, durante os dias de demora no porto, 
desde já. 

Art. 19. Fica estabelecida d' ora e1n diante a 
taxa de quarenta réis sobre caua urna canada 
de aguardente, vinhos, licores e mais liq ui dos 
~spirituosos, no consumo da CidG.de do Itio de 
Janeiro, e applicada para a Renda da Camara 
Municipal da me5ma Cidade. 

Art. 20. Os Emolumentos, de que trata o art. 
22 da Lei de 4 de Outubro de 1831, tlcão re
duzidos d'ora em diante ás certidões, c seu pro
dueto repartido pelos Empregados da Secretaria 
do Tribunal do Thesouro, e pelos das Secretarias 
das Thesourarias das l1rovincias, na parte que 
lhes fôr pertencente. 

Art. 2·1 . Fi cão em vigor, a excepção do art. 
33, todas as disposições da tei de 3 dé Outubro 
de 18:_u., que não versarern particularmente sobre 
a Receita, ou fixacão de Despeza, e que não ti
verem sido expressamente revogadas; devendo 
entender-se, que a disposição do art. 41 é re
lativa á lei, e não ao l>rojecto ·do OrçameNto. 

Manda portanto a todas as Autoridades, a quen1 
o conhecin1erlto e execução da referida lei per
tencer, que a cumprão e faç-ão cumprir e guardar 
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tão inteiramente, como ncllLi se contém. O Se
cretario de Estado dos Negocios da !fazenda a faça 
imprimir, publicar e correr. Dado_ no Palacio do 
Rio de Janeiro aos trinla e um de Outubro de 
1nil oitocentos trinta e cinco, dccimo quarto da 
Independencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO li'FTJÓ. 

Jlfanoel do Nascimento Castro e Süva. 

Carta de Lei, pela r;_ual Vossrt JTrlfJCStade Im
perial 1lfctnda cxec~tlctr o Decreto da Asscmblét~ 
Geral, que Houve por bem Snnccinnnr, q1tc orr;n 
a lleccita, e firn rt Despeza do Jmpcrio p rtra o 
ltnno financeiro do prhneiro de JuLho de rnit oito
centos trintrt c seis, ao tttltimo de Junho de mil 
oitocentos trinta c sete, c dá muras providencias 
sobre ct ad1ninistração, e arrecadar;âo ([((; Fazendu~ 
tudo nct forma acima declarada. 

l)ara Vossa Magestade Imperial ver. 

Joaquin1 de Almeida S::unpaio a fez. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Sellada na Chancellaria do Impcrio em 4 de 
Novembro de 1835 .-João Carneiro de Campos. 

I~'oi publicada na Secretaria do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional em 4 de Novembro de 
'1835.-Joã,o 1tlaria Jacobina. 

Registrada na mesn1a Secretaria a fl. 59 do 
Livro 1. o de Cartas de Lei. Rio de Janeiro en1 
6 de Novernbro de 118:J:j.-Joaqaün Diniz (la 
SiltHt Far'ia. 

-···-
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DECRETO N. ,100 -de 31 de Outubro de ~J83G. 

Declarando que Francisco Antonio Fernandes, 1.0 Escriptura
rio do Commissariado, está comprehendido na Resolução de 
31 de Outubro (le 1831. 

O Regente en1 Nome do Imperador o Senhor 
Do1n Pedro Segundo Tem Sanccionado, e Manda 
que se execute a seguinte Resolução da Assem-
bléa Geral Legislativa : · 

Artigo uni co. Francisco Antonio Fernandes, que 
foi 1. o Escripturario da extincta llepartição do 
Commissnriado, está comprehendido na Resolu
ção da Assembléa Geral Legislativa de 3'1 de Ou
tubro de 183·1. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Guerra, o te
nha assün entendido e faca exeeu tar com os des
pachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro 
em trinta e urn de Outubro de mil oitocentos trinta 
e cinco, decirno quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DroGo Ar,TONIO FEIJÓ. 

frlanocl da F'onscca Lima e Silva. 

DECRETO N. 1 0·1 -de 3,1 de Outubro de 1835. 

Autorisa o Governo a conceder a uma ou mais Companhias, 
que fizerem uma estrada de ferro da CapiLal do Imperio pa,ra 
as de Minas Geraes, Rio Grande do Sul, c Bahia, o privi
legio exclusivo por espaço de 40 a1mos para o uso de carros 
para transporte <le gencros c passageiros, sob as condições 
que se estabelecem. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dmn Pedro Segundo Ha por bmn Sanccionar, e 
Manda que se execute a Hesolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1 . o O Governo fica uutorisado a conceder 
a uma ou mais Companhias, que fizermn uma 
estrada de ferro da Capital do Rio de Janeiro 
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para as de Minas Geraes, Rio Grande do Sul, e 
Bahia, carta de privilegio exclusivo por espaço 
de 40 annos para o uso de carros para trans
portes de generos e passageiros. 

Art. 2.0 Nos lugares, em que a estrada de ferro 
cortar as estradas existentes , ou sobre ellas fôr 
construída, fica a Companhia obrigada a cons
truir outras em tudo iguaes ás que existião, sem 
poder exigir por isso taxa alguma. 

Art. 3. 0 O Governo poderá conceder a estas 
Companhias os privilegias concedidos a do Rio 
Doce nos arts. 5.0, 6. 0

, 8. 0
, 9. 0 e 13, do Decreto 

de 17 de Setembro do corrente anuo, em tudo 
quanto fôr applicavel. 

Art. 4. 0 As Companhias deveráõ preencher as 
seguintes obrigações: 

§ ~1. 0 Não receber por transporte de arroba de 
peso mais de vinte réis por legua, nem por pas
sageiro mais de 90 réis. 

§ 2. o Dirigir a estrada pelas Cidades e Villas 
que o Governo designar , podendo em tudo o 
mais dar a direcção que lhes parecer melhor. 

§ 3.° Começar a estrada no prazo de dous an
nos, a contar do dia em que concluírem o con-
tracto com o Governo, e a fazer cada anno pelo 
menos cinco leguas de estrada. 

§ 4. o Ficar sujei ta ás multas , e comminações 
em que deveráõ incorrer, conforme o Governo 
estipular, por faltarem a qualquer das condições 
declaradas nos paragraphos antecedentes. 

Art. 5.° Ficão revogadas todas as disposicões 
em contrario. " 

Antonio Paulino Limpo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, e en
carregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
e un1 de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Pa~dino Limpo de Abreo·. 



DECRETO N. ,102-de 31 de Outnhro de 1831>. 

Approya a pensão de 300$000 concedida a D. l\Iaria Josepha 
de Figueiredo Salgado. 

O Regente em N orno do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar e 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fica approvada a Pensão de tre
zentos mil réis, concedida por Decreto de 23 de 
Outubro de 1832 a D. Maria Josepha de Figuei
redo Salgado, en1 remuneração dos serviços de 
seu fa1Iecido n1arido o Desembargador Joaquim 
Procopio Picão Salgado. 

Antonio Paulino tin1po de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negoci0s da .lustiça, en
carregado interinanwntc dos do linperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despa
chos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
!H de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decirno quarto da Independencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Parulino Limpo de Abreo. 

-···-
DECRETO N. 1 03-de 31 de Outubro de 1835. 

Approva a Tença de 220$000 concedida ao Capitão de Mar e 
Guerra 1\'Ianoel de Siqueira Campcllo. 

O negente em Non10 do ln1perador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
:Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral I~egislativa: 
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Artigo unico. Fica approvada a Tença de duzen
tos e vinte nül réis, concedida ao Capitão de Mar 
e Guerra Manoel de Siqueira Campello, por Decre
to do Governo de 20 de Mar~;o de ,I 83;:) 

Antonio Paulirto Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, en
carregado interinamente dos do llnperio, assim 
o tenha entendido, e faça executar con1 os des
pacàos necessarios. Palacio do Rio de .Janeiro 
em trinta e um de Outubro de nül oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da lndependencia e do 
lmperio. 

DIOGO ANTO~IO FErJÓ. 

Antonio Paulino T.iJnpo dt~ Abreo. 

----
DECRETO N. HH--dc :31 de Outubro de U~:-1:). 

Concede uma Pensão <lc 4:000~000 annnacs ao ex-PI'esillcnte da 
H.egencia do Imperio o Brigadcil'o Francisco de Lima e Silva, 
e autorisa o Governo. a conceder a Geã-Crnz da Ordem Im
perial do Cruzeiro ao ex-memhro da nH)sm::t Hegcn<'ia .lo:~,; 
da Costa Carvalho. 

O Regente em Nome do In1peraílor o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Ha por bem Sanceionar, ·~ 
Mandar que se execute a Hesoln(;ão sngu in te dn 
Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1. o E1n remunerarão dos scrvicos relevantes 
prestados pelo BrigadeÍro :Francisco de Lima e 
Silva, Presidente, que foi, da Hegcncia do IJn
perio, fica-lhe concedida uma pensão annual de 
quatro contos de réis. 

Art. 2. 0 Em remuneracão dos scrvieos relevantes 
prestados pelo Mmnbro, que foi, dtl mesma Re
gencia José da Costa Carvalho, o Governo 11ca 
autorisado a coneeder-lhn a (~rã-Cruz da Ordem 
lmprrial rlo Cruzeiro. 

LFI~ DE lk~j P!RTE r 
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Art. 3.° Ficüo rev-ogadas para este effeito as leis, 
r. disposições em contrario. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, en
carregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do 1\io de Janeiro em trinta 
e um de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco, 
dt~cimo quarto da Independencia e do Imperio: 

DIOGO ANTONIO FEI.JÓ. 

A nton1:o Pcttllino Limpo de A breo. 

DECHETO N.-100 de 3 de Novembro de 1833. 

_-\pprova a Pcnsrw de 800$000 concedida a Bento Barroso Pereira. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Hesolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa. 

Artigo uni co. Fica approvada a Pensão de oito
centos mil réis, concedida a Bento Barroso Pe
reira, em remuneração dos serviços de seu irmão 
Luiz Barroso Pereira, pela Resolução de Consulta 
do Conselho da Fazenda na data de 7 de Agosto 
de 11830. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio, as
sinl o tenha entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. I•alaCÍo do Rio de Janeiro 
mn tres de Novembro de nül oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Autom:n Panlúw Limpo rlc Abrco. 



DECRETO N.- ~1 06 de 3 de Novetnbro de H~3:). 

Approva a Tença de 220$000 c a Pensão de 380$000 concedidas ao 
Brigadeiro Francisco de Albuquerque :MeHo. 

O Regente en1 Non1e do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanecionar, e 
Mandar que se exec_ute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de du
zentos e vinte mil réis, e bem assim a Pensão 
de trezentos e oitenta mil r(~is, a1nbas concedidas 
pelo Decreto de 28 de Agosto de 1835 ao Briga-
deiro Francisco de Albuquerque Mello, ern rernu
ncração dos seus seryiç.os. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, :Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justica, 
encarregado interinan1ente dos do In1perio, • o 
tenha assim entendido, c faca executar con1 os 
despachos necessarios. Palaciô do Rio de J anciro 
em tres de Novembro de n1il oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulinu Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 1 07- de 3 de N ovc1nbro de ·183~5. 

Approva a Pensão de 300~000 concedida a D. c~u·lota Laurinda 
de Alvarenga Tinoco. 

O Regente en1 Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolução se€!uinte da 
Assemhlra (~cral Lr>fáslntiya: 



Artigo unico. Fica approvada a Pensão de lre
zentos mil réis, concedida por Decreto do Gover
no de 20 de Dezembro de 1833 a D. Carlota Lau
rinda de Alvarenga Tinoco, em plena remune
racão dos servicos de seu fallecido marido, o The
soÜreiro Geral ~das tropas graduado Alexandrino 
.José Tinoco da Silva. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio, as
sim o tenha entendido e faca executar con1 os 
despachos neccssarios. Palacfo do Ilio de Janeiro 
em tres de Nove1nbro de n1il oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO Ál\TONlO .FEI.JÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco. 

---
DECRETO N. 1108- de ~1 de Novembro de I S33. 

Approva a Pensão de 600$000 concedida repartidamente a Thco
tonio Raymundo de Brito, José de Miranda de Brito, Diogo 
de Santa Uila Brito, e D. Anua J.uiza de Brito. 

O Regente em No me do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolucão seguinte da 
Assemb1éa Geral Legislativa: d 

Artigo uni co. Fica approvada a Pensão annual 
de G00$000 concedida pelo Decreto de 20 de Abril 
de 1833 repartidamente aos quatro filhos de 
Diogo Jorge de Brito, Theotonio Raymundo de 
:Brito, José de Miranda de Brito, Diogo de Santa 
Rita Brito, e D. Anna Luiza de Brito. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
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encarregado interinamente dos do Irnperio, o 
tenha assim entendido. e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em tres de Novembro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia e dolm-
perio. · 

DIOGO ·ANl'ONlO FEIJÓ. 

Antonio PaU;lino- Limpo, de Abreo. 

DECRETO N. 109-de 3 de Novembro de 1835. 

Approva a Tença de 1208000 concedida ao Coronel 
graduado Manoel Freire de Andrade. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute.a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: ~ 

Artig~ unicô. Fica approvooaaTença de 120$000 
conced1da por Decreto -de 8 de Novembro de 
1832 ao Coronel graduado Manoel Freire de An
drade. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, ·Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio , o 
tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeirfi 
em tres de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, de.cimo quarto da lndependencia e do 
Imperio. · ··· · · · · · · · • 

DIOGO ÀNTONIO FE!JÓ. 

Antonio Paulino Limpa de A breo . 

.. ... . 

T)l 
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DECRETO N. 110 -de 3 de Novembro de 1835. 
' 

Approva a Pensão de 3008000 conéedida a D. Joanna Bernarda 
. de Negreiros Castro. 

o Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom . Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolucão seguinte da 
Assembléa Geral Legisla ti v a : · .,. 

Artigo unico. Fica approvada a Pensão annual 
d.e,390$0QOconcedidapor Decreto deA4 de Agosto 
de 1833 à D. JoannaBernarda de Negreiros Castro, 
viuva do Desembargador Jeronymo José da Silva 
Castro. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de 4Estado dos Negocias da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. Paiacio do Rio de Janeiro 
em tres de Novembro de mil oitocentos trinta e 
cinco, decimo quarto da Independencia é do 
Imperio. . , ~ .·.~ _ · 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

-·-
DECRETO N. 1 H -de 3 de Novembro de 1835 . 

...\pprova a Tença de 2408000 'concedida ao Tenente Coronel 
eft'~ctivo de Cavallaria Felippe Nery dê Oliveira-. 

O Regente .em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ra por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa : 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de 240$000 
. concedida por Decreto de 4 de Julho de 1832 
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ao Tenente Coronel effectivo de Caval1aria, Fe
lippe Nery de Oliveira, em remuneração dos seus 
serviços. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro, e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justica, 
encarre·gado interinamente dos do Imperio, asslm 
o tenha entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro- em 
tres de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Anton_jo Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. 1 H~-de 3 de Novembro de 1835. 

Approva a Tença de.300SOOO concedida ao Brigadeiro c:ffectivo 
Antonio José Rodrigues. , 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Ua por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a ·Resolucào seguinte da 
Assembléa Geral Legisla ti v a : ., 

Artigo unico. Fica approvada a TeNça de 300$ 
concedida por Decreto de 27 de Fevereiro de 4 833 
ao Brigadeiro effectivo Antonio José Rodrigues, 
em remuneração dos seus serviços .. 

Arltonio Pauliilo Limpo de Abreo, Ministro eSe
cretario ~le Estado dos Negocios da Justiça, en
carregado"?' interinamente dos do Imperio ; assim 
·o tenha entendido, e faça executar com os despa
chos necessários. Palacio do Rio de Janeiro em 
tres de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

-···· 
T) z. 



DECRETO N. 1 '13- de 3 de Novcn1bro de 183:>. 

Approva a Tcnca de 120$000 concedida ao Tenente Coronel 
• Pedro da Silva J>edroso. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom I) edro Segundo H a por bem Sanccionar, c 
Mandar que se execute a Resolw:ão seguinte da 
Assembléa Geral tegislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de ~120~~ 
concedida por Decreto de 7 de Fevereiro de 1835 
ao Tenente Coronel Pedro da Silva Pedroso, em 
remuneração de seus serviços. 

Antonio Paulino timpo de Abreo , Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, en
carr~gado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido c faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
e1n tres de Novembro de nlil- oitocentos trinta e 
cinco , decimo quarto da Independoncia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino de Limpo de Abrco. 

-···. 
DECRETO N. H4- do 3 do Novmnbro de 183G. 

Approva a Pensão de 120$000 conccdiUa a D. Maria Ignacia 
Bcncdicta de Lacerda. 

O Regente em Nome do Ilnperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar , c 
Mandar 9-ue se exec~te ~ . Resolução seguinte da 
Assemblea Geral Legislativa: . 

Artigo unico. Fica approvada a Pensão de 120$ 
(~oncedida por Decreto de 17 de Julho de 1831> a 
D. Maria Ignacia Bent,dicta de Lacerda, vi nva de 
.José Rohrrto Pereira de Laet>rda. 
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Anlo:rio l\w1ino Limpo de Ahreo, Ministro (~ 
Seerelario de Estado dos Negocios da .Justiça, en
carregado interinamente dos do Imperio, assim o 
tenha entendido e faç<1 executar com os despachos 
necessarios. Palacio do nio de .Janeiro em tres de 
Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, de
cimo quarto da Independencía e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEI.IÓ. 

A ntmúo Paulino TJmpo de Abren. 

DECRETO N. ~11 :.>-de ~l de Novernbro de ~18]:). 

E. leva :1 G30SODO anuu:ws n gT:~tificar,ão dos ~restres da f;nnilia 
lmp~~ria!. 

O Regente em Nom.e do Imperadot· o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por hem Sanccionar, e 
M.andar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral l.egislativa: 

Art. 1.0 A quantia de 350~000, que os Mestres 
de Sua Magestade Imperial e Suas Augustas Irmãas 
percebião como gratificações, fica e1evada á dt~ 
600$000. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as leis e disposições em 
contrario. 

Antonio Paulino timpo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiç,a , 
encarregado interinamente dos do Imperio, assin1 
o tenha entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. Palâcio do Rio de .Janeiro em 
tres de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do lmperio. 

DIOGO Âi'iTm;ro FE~ 1 Ó. 

Antonio PauJino Limpo de Abreo. 

---
tEIS DE !83iJ PARTF I 

"1'3 
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DECRETO :N. HG-, de 3 de Novcr11bro de 18Tj. 

ApJH'O'ia a T.en~1á de 220HOOO. c. once(\ida :m Coronel e. Cfectrtvo de 
Artilmría, Jusé !laria da Silva .UiLtancourt. 

O Uegente em Nome do Impetador o Senhor 
Dom Pedt·o Segundo H a por betn Sanecionar, c 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assetnbléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fica apprs)vada a/ Tença de 220$000, 
•·oneedida por Decreto de 4 de Junho de H~32, 
ao Coronel effectivo de Artilharia, Josó Maria da 
Silva Bittancourt, em retnuneração dos seus ser
vieos . .. . 

Antonio raulino Litnpo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justü;a, 
en~arrcgado interinun1ente dos do Imperio, o tenha 
assim entendido e faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro en1 tres 
de Noveinbro de nlil oitocentos trinta e cinco , 
decilno quarlo da Indepcndencia e do Imperio. 

DIOGO A~TONIO FEIJÓ. 

A nton1:o Paulino Lúnpo de Abre o. 

--
DECRtTO N: '1·11-- de 3 de Nô.Velltbto de ,t 833. 

:\p\nova â Ténça de 300/!000 conceditla a D. AntU\ Lülladêlh'ilo 

o Regente ern Nome do Imperador o Senhot 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar qHc se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislaliva: 

Artigo unieo. Fica approvada a Tença de 300$000, 
conc~dida a D. Maria Lnizu de Brlto, em Reso-



lu~ão de Consulta de 2,~. de Setentbro, c Alvm'ii 
de 20 .de OuLuhro ·de 1827, en1.remuneraçào dos 
s~rviços de séu pa!. o ~11W;t:9,e. Divisão effecti \'O 
Dwgo Jorge de Hnto. , · · ·· 

Antonio Paulino timpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiç.a, 
encarregado intednamente dos do Imperio, assirn 
o tenha entendido e faca executar com os dcs
lHlcho~ ncecssarios. Pala"cio do Hio de Janeiro em 
ires de Nove1nbro de 1nil oitocentos trinta c cinco, 
deeimo quarto da Independeucia e dÓ Imperio. 

DIOGO A::\TONW .fEIJÚ. 

A ntnnio Pau/i no L impu de .t úrcu o 

H EC RETO N. 118- de 3 de Nove1nbro de 1833. 

Approva a Tença de 3!>0$000 concedida ao Brigadeiro cfl'ectiro 
Antero José l~erreirJ de Brito: 

O Regente em Nome do Imperador o Senhot 
Bom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionnr, e 
Mandar que se execute a ncsolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fiea approvada aTenç.a de 3008000, 
r.oncedida por Decreto de 22 .Junho de 1832 ao 
Brigadeiro effectivo Antero José Ferreira de Brito, 
ctn remuneração dos seus serviços. 

Antonio Paulino Lin1po de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justií?l , 
enenrregado interinamente dos do Imperio, assitu 
o tenha entendido e far.a executar com os des
pachos necessarios . .I>alaêio do Rio de Janeiro em 
tres de Noven1hro de mil oitocentos trinta c cineo, 
decinw quarto da Indepcndencia c do Impcrio. 

DlOGO ANTONIO FEIJÓ. 

_·f nlonio Paulin0 L impu de J breu. 
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DECRETO N. 119 --lle :J de Novembro de 18~):;. 

_.\pprova a aposentadoria coHC(~rlida a Autoni~; Luiz Coelho, 
Porteiro c Guarda-Livros do cxliuctu Seuado da Camara 
(testa t:idade. 

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor 
Horn Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. Fiea approvada a aposentado
lia concedida por Decreto de 21 de Novembro de 
18~~2 a Antonio Luiz Coelho, Porteiro e Guarda
livros do extincto Senado da Cmnaru desta Ci·
datle, com o vencimento diario de seiscentos e 
q uarentu réis pela Fazenda Publica. 

Antonio Pau]ino l..impo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, en
eãrregado interinamente dos do Irnpcrio, assirn 
o tenln entendido e faea executar com os des-
pachos neeossarios. Palado do Rio de .Janeiro ern 
ires dt~ Novernbro de nül oitocentos trinta e cinco, 
d<'eimo quarto da Indepcndencia e do lmpcrio. 

DIOGO ANT0:\10 FEI.JÓ. 

A nlunio Pa-ulúw Limpo de Abreu. 

-~-

DECHETO N. '120- de 3 de Nove1nbro de '-183J). 

Ap!H'ova a Pt~nsão de 1:400$000 concedida ao Barão d~ Itapicu
rumerim qnn sobrevi vencia repartidamente ás suas tres tilhas. 

O Regente em Non1e do Imperador o Senhor 
nom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Hesolução seguinte da 
Assembléa Geral Legislativa: 

Artigo uni co. li'iea approvada a l)ensão de um 
eonto c quatro<.:entos rníl réis ...:oncedida por De-



ereto de I :J de Setembro do anno passauo ao 
Hurito de Itupicurumerim, com sobrevivencia re
partidamente ás suas tres filhas, D. Maria Rita 
Leoeadia Carneiro de Burgos, D. Rita Adelaide 
Carneiro de Burgos, e D. ~laria E!nilia Carneiro 
de Burgos. 

Antonio Pauiino Limpo de Abrco, Ministro c 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, en
earregudo interinamente dos do Imperio, assirn 
o tenha entendido c faca exeeutar com os des
paehos necessarios. l}aLi'cio do Hio de Janeiro 
cn1 Ires de Novembro de mil oitocentos trinta e 
~~i neo, deeimo quarto da Independcneia e tlo 
J rnpcrlo. 

DIOGO A:-:TO~IO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo tlu Júrco. 

DECRETO N. 1~1- de 3 de Novembro de IS:J0 . 

. \pproYa a aposcmadoria concedida a Luiz ~Iaria da Silva Jliuto, 
Ollidal-~\laior da Secretaria do Govcmu da Província de l\Iiuat; 
Geraes. 

O Regente em Non1c do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bCin Sanccionar, e 
:Mandar que se execute a Resolucão seguinte da 
Assembléa Geral Legisla ti v a : • 

Artigo uni co. Fica approvada a aposentado
ria concedida por Decreto de 6 de Outubro de 
11834 a Luiz Maria da Silva Pinto no lugar de 
Oflieia1-Maior da Secretaria do Governo da rro
vineia de Minas Geraes, com o seu ordenado de 
seiscentos mil réis. 

Antonio l)aulino Limpo de Ahreo, Ministro e 
Secretaríu de E~ lado dos Negocios da J usli<,:.a, en-
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carregado interinamente dos do Imperio, ussitn 
o tenlla entendido e faca exeeular com os des
pachos ncccssarios. ~!ala cio do Rio de Janeiro 
en1 tres do Noveinbro de 111il oitocentos trinta 
e cinco, decirno quurto da Irulepeudencia e dü 
Imperio. · 

DIOGO ANTOi\fO FgiJÓ. 

Antonio Pludino Limpo de iibreo. 

DECRETO N. 12:2--de a Je Novembro do f ::·LJ;). 

Ar.nrova a Tenra 1l·~ 300$000 concl'flida :H1 )larechal de Callll'O 
· • i·::f'ormacto Dauií;l J'edro Hu!Jer. 

O Regente em Nome do Imperador o §onhor 
Dom l~edro Segundo Ha por bem Sanceionar, c 
Mandar que se exüeule a Resolw~ào seguinte da 
Assembléa <ieral Legislativa: 

Artigo unico. Fica approvada a Tença de tre
zentos rnil réis, concedida por Decreto de 14 de 
·Fevereiro de •I ~33, ao Marechal de Campo refor
rna.do Daniel Pedro Muller, em remuneração dos 
seus serviços. 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, Ministro c 
Secretario do Estado dos Negoeios da Justiça, en
carregado interinamente dos do In1perio, assim 
o tenhu entendido e f<H)il executur com os des-
pachos necessarios. Palacio do Uio de Janeiro 
em tres de Novembro de mil oitocentos trinta 
e cinco, deehno quarto da Independencia e do 
Jmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

AntOJu:o Panlino Limpo de A.brco. 



DECHETO N. 1:23~de ·10 de Novembro de :J83a. 

Appl'OYà a Tcl!r;a de 210$000 cóncedidà a D. Izabel Pires, ll. 
Francisca .\Im·ia Pires, e n. Cadota Joaquina Pires. 

O Regente en1 Nome do Hnperador o Senhor 
Oon1 lJcdro Segllndo Ha por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a H.csolução seguinte da 
.\~sembléa Geral Legislativa: 

Art. 1.° Fica approvada a Tença de duzentos e 
vinte rnil réis coneedida em Resolneão de Con
sulta de G de Outubro de 11828 a D. Izabel Pires, 
D. Francisca Maria Pires, c D. Carlota Joaquina 
Pires,em remuneração dos serviços de seu pai Joa
quinl José Pires, Capitão de Mar e Guerra da Arma
t!Ja Nacional e Imperial. 

,\rt. 2.° Ficão revogadas as disposições em con
trurio. 

Antonio Paulino Liinpo de Abreo, Ministro e 
Se&etario de Estado dos Negocias da .Justiça, e 
encarregado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Pala do do Rio de Janeiro e n1 
dez de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco 7 

decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO N. ~12:t -de lO de Notembro de 183i.J. 

Af>pl'OVa a Teo~a de a00$000 coné~dida ,a b. Candrda teonisia 
de Lamãrê, e D. l\1a.11a ~ose de Larnare. 

o Regente ~m Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem sanccionar, e 
~Iand.ar que se e:{ecute a Resolução seguinte da 
Assemhh.)a Geral IJegislativa: 
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Artigo unieo. Fica approvaíla a Tt~nça de tre
zentos nlil réis, concedida a D. Candida teonisia 
de Lamare, e D. .Maria José de Vnnare, em Re
solução de Consulta de 20 de Julho de 11 R2~l, pelos 
servicos de seu pai, o f:hefe de Esquarl r a da Ar
Jnad<Í Nacional e Imperial .Joaquirn Raymnndo 
de Lamare. 

Antonio Paulino Jjmpo de Abreo, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da .Tustiç.a, e 
encarregado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido, c faca axccutar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
en1 dez de Novembro de mil oitocentos trinta e 
cinco, .decimo quarto ela Independencia e do 
lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino L'impo de Abreo. 

DECRETO N. 125~ de 10 de Novembro de 1825. 

,\pprova a Tença de 240$000 concedida ao Coronel :Manoel 
Francisco Leal. 

O Reg.ente ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Assembléa Geral Legisliitiva : 

Artig~ unico. Fica approvada a Tença de 240$000 
conced1da ílO Coronel Manoel Francisco l.e~l pela 
Resolução de Consulta do 1. o de 1\Iarço de \1830. 

Antonio Paulino timpo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, e 
·~ncarregado interinamente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido e fa~a executar eorn os des-
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pa~hos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
dez de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DroGO ANTONIO FEI.TÓ. 

Antmdo Pa~tüno limpo lll} Abrcn. 

-·· 
DECHETO N. tJzG-dc 110 de ~ovmnbro de 18:-l;). 

Approva a Tenra de 220S000 concedida ao Coronel e/fecliro 
. João Chrisostomo ua SilYa. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo. H a por bem Sanccionar, e 
Mandar que se execute a Resolução seguinte da 
Asse1nbléa Geral Legislativa : 

Artigo uni co. Fica approvada a Tença de 220SOO 
concedida por Decreto de 14- de Janeiro de 183:3 
no Coronel effectivo João Chrisostomo da Silva, 
em remuneração dos seus serviços. 

Antonio Paulino I.impo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, e 
encarregado interinmnente dos do Imperio, assim 
o tenha entendido e faca executar com os des
pachos necessarios. I)alacio do Rio de Janeiro em 
dez de Novembro de mil oitocentos trinta c cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Tmperio. 

Dwr;o ANTONIO FEf.fÚ. 

Au1onio Pauiino 
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Aptwova a Tença de 30üBGOO co:1ccdhh ao 1larccha1 rle Campo 
.lo~w Chri-;oswmo Calado, para se verilicar repartiüamei!tC 
t'm suas duas lilhas. 

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor 
nom Vellro Segundo Iía por he~1 Sancciqnar, (~ 
Mandar que se execute a Resohwão seguinte da 
Assen1bléa Geral tegislativa: Q 

Artigo unieo. Fica npprovada a Tença de 300$000 
concedida ao Marechal de Campo .João Chrisos
tomo Calado, em rcrnuneraçuo dos seus serviços, 
pela ncsoln~:llo de Consulta do Conselho da Fa
zcnd<t com datn de 2;3 de Março de 1829, para 
se vPri ficar, na fórma do Decreto de 22 de Se
h~mhro de 18~JI, repartidamente em suas duas fi
lhas, D. Amalia Salerno de Calado, e D. Laura de 
Assnmp~Jio de Calado. 

Antonio ranlino timpo de Ahreo, Ministro e 
~.ecrcLJrio de Estado dos Negocios da .Justiça, en
eJ.rregado inlerinamcnlc rtos do Imperío, assim 
o U·nha entendido c fnca exreutar com os des
pncllos neeessarios. Palai'·io do Rio de .Janeiro ern 
•lez fle Novembro de miJ oitocentos trinta e einro, 
decimo qnartn cln lndependrnria ~~do llnprrio. 

OIDí;O .\:\Tü;\íO FE!JÓ. 

Anlnnio Prnrfino Lini[JO dr Abtf'O .. 

DECRETO N. 1?8-de lO dr. ~ovcmbro de H1:li). 

Att~nlisa o Diree!or do Cmso .Jmidíf'O fl<' Olinda a admiHir ú 
i~t<llrtenla t' ~~.xame tl~s maf.nias do ft.o aímo a Anionio Jnsf.. 
,\lfonso {~nimar:les .T11nior. 

o Regenle em Nome do Imperador o Senhor 
nom Pedro Segundo Ha por bem Sanccionar, t~ 
,\1nndar que sê execute a Resolur)io srguinte da 
.. h!~embltia G(1 l'Gl Legislatlvu: 
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Art. 1.° Fiea autorisado o Direclor da Aeade
n1ia de Sciencias .Juridicas e Sociaes de 01inda 
para admittir, na fórma dos estatutos, á nlalri
cula, e exame das Tnaterias do 4·. 0 anno a An
tonio .José Affonso Guimarães .Junior, levando-lhe 
en1 conta a frequencia que tem do n1esmo anno 
na dita Academia. 

Antonio Paulino l.impo de Abreo , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio, assirn 
o tenha entendil1o e faea executar com os des
pachos necessarios. Pnl~1eio do Hio de Janeiro 
em dez de Novembro de mil oitocentos trinta c 
cineo, deeimo quarlo da Independeneia e do Im
perio. 

DIOGO AN fONIO FEIJÓ 

Antonio Paul'ino Limpo de Abtf'o. 

-···-
DECRETO .N. Em--de ~11 de Novembro de ~1833. 

Antoris:mdo o Governo para comprehender nas disposições dos 
arts. 93 e 9i da Lei de 4 de Outubro de 1831 aos Conselheiros 
Luiz 1\foutinho de Lima Alvares e Silva, e Ernesto Frederico 
de Verna 1\lagalhães Coutinho. 

O Regente em N orne do Iwerador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Sanccionou, e Manda que se 
execute a seguinte Resolução da Assen1bléa Geral 
Legislativa : 

Artigo unieo. O Governo fica autorisado para 
eomprehender nas disposições dos arts. 93 e 94. 
da Lei de 4 de Outubro de 1831, ao Conselheiro 
Luiz Moutinho de Lima Alvares e Silva, e ao 
Conselheiro Ernesto Frederico de Verna Maga
lhães Coutinho. levando-lhes e1n conta os annos 
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de servi~:o quo tem prestado en1 quacsqner cargos 
pnhlicos, para o fim de sermn aposentado~ 
tpw.ndo se aehmn nas eirctnnstancias de o ser. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
seJho do l\lcsmo Augu~to Senhor, :Ministro c Se
cretario do Estado dos Negotios da Fazendn, c 
!>residente do Tribunal do Thcsouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido c o faça executar 
com os despachos necessarios. r·itlaeio do H in 
de Janeiro em onze de Novembro de rnil oito
centos trinta e cinco, decimo quarto da Inde
pcndencia c do Imperio. 

DJOGO A::\T0:\'10 FKUÓ. 

Jllanoel do JYascimento Castro e Süva. 

Antonio Pau.lino L·impo ele Abtco. 

Trnnsitou na Chanecllaria do Impcrio em 17 
ílf• ~,;cwemhro de H~:r>.-.Joâo Cçu·neú·o ele Carnpos. 
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