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COLI~ECÇÀ() D1\.S LEIS 

DECRETO de 8 de Janeiro de ~1835. 

Determinando que o Cofre do Deposito Publico continue a ficar 
a cargo do Thesoureiro dos mesmos Depositos e sob sua res
ponsabilidade. 

A. Hegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo, attendendo ao que lhe repre
sentou o Thesoureiro Geral do Thesouro Publico 
Nacional, Ha por bem ordenar que o Cofre Geral 
do Deposito Publico, que, em observancia do De
creto de 9 de Dezembro ultimo, passou para o 
Thesouro Nacional, e se acha recolhido á casa 
forte do mesmo Thesouro, continue a ficar a cargo 
do Thosoureiro dos n1es1nos Depositos, e debaixo 
da sua responsabilidade, tendo elle uma das chaves, 
outra o Escripturario, que lhe servir de Escrivão, 
e outra o Thesoureiro (~eral, con1 cuja assislencia 
e conhecilnento se farão as entradas e sabidas do 
mesmo cofre, praticando-se con1 o recebimento, 
e entrega de depositos de peças de ouro, prata, 
diamantes, e papeis de ererlito o mes1no processo 
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que a resprito dos depositos de dinheiro se acha 
disposto no nrl. 7. o do referido Decreto~ podendo 
taes peças guardar-se no Cofre Fi lia], quando an
darem em hasta puh1ica. 

Manoel do Nascimenlo Castro e Silva, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e 
~ecretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
l 1residenlc do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
conl os despachos necessarios . Palacio do Rio 
de .Janeiro em oito de Janeiro de rnil oitocentos 
trinta e cinc~, -deein1o quarto da lndependencia e 
do Imperio. 

Frr.\Ncrsco DE LBIA E SrLYA . 
• Jo1o BlL\ULio MuNIZ. 

Jlwnoel du l'úrstiJJií'Jifu Castro c 5·>ilra. 

DECRETO de 11 O de .Jarwiro de ~1 H~J:). 

Appt'oYa o Plauo do 1\íouk Pio t;er:tl de Economia. 

A negcncia em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 I1cdro Segundo, Tendo em vista beneficiar, 
quanto :-;cr possa, c sem gravnme do Thesouro 
l'ub1ico Nacioni!l, ns familias dos Empregados 
J>ub1icos, que fallecerent sem lhes deixar meios 
de bonesta suhsistencin: Ha por ben1 Approvar 
o Jllano de Monte Pio Geral de Economia, que 
lhe foj aprcsentndo pe1o Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justica e interinamente 
dos Estrangeiros Aureliano de Souza c Oliveira 
Coutinho, c que com este baixa assit;nado pelo 

mesmo Ministro, que assim o tenha entendido e 
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faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dez de Janeiro de 
nlil oitocentos trinta e cinco, decimo quarto da 
Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• To1o BRAULIO MONIZ. 

A 1~·1'eliano de So-nza e Oliveira Coutinho. 

Plano de Monte !lio Geral de Economia para toflos os 
S~~:wviflo••es tle Estallo, a que se refe1•c o Dec••eto da 
data deste. ' 

Art. ~1. o Fica creado o Monte Pio Geral de Econo
mia para a subsistencia c soccorro das famílias dos 
Empregados Publicas, de qualquer classe, que 
fallecerem em exercício ou aposentados no serviço 
da Nacão. 

Art. "2. 0 São considerados como taes para a en
trada no presente estabelecimento : 
. § 1. o Todos os eidadãos que recebem ordenado, . 

soldo ou salario do Thesouro Publico, ou por qual
quer outra repartição P!Iblica, por officio, praça, 
emprego ou outro serv1ço de qualquer denomi-
nação que seja. · 

§ 2. o Todos os Empregados nomeados pelo Go
verno Central, ou pelos Governos Provinciaes, que 
servem emprégos ou ófficios, com o~denado ou 
sem elle, declarando neste caso o valor em que os 
estimão, a fin1 de entrarem para a caixa annual
tncnte eom a quantia correspondente aos cinco por 
cenlo do valor estimado, pagos aos quarteis, de
baixo das condiçúes geraes ao diante mencio
nadas. 

Art. 3. o Os Empregados· de qualquer das classes 
referidas que dentro de dous annos se não n1atri-
cularem, só poderão ser admittidos por appi~~ ~~-· ~=~
da mesa plena, satisfazendo as quotas ·2Pll1Sl-oA CAAf~ 
denados, veneidas desde o estabe ~~\.tW (fa ,..,.~ 

~~ 
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caixa. A mesrna rr-gra se seguirá com os Emprega
dos nomeados depois, contando-se o tempo desde 
o seu effectivo exercício. 

Art. 4. 0 O fundo do Monte Pio de Economia será 
forn1ado: 

§ 1. o Da vintena ou cinco por cento da quantia 
que annualrnente vencer o Empregado, que volun
tariamente se quizer matricular, deduzidos no acto 
do pagamento do quartel da repartição respectiva 
por onde elle se fizer. 

§ 2. 0 De cinco por cento pagos aos quurteis ua 
Thesouraria da caixa desta instituição, da quautia 
en1 que os Empregados, que não Yeneem ordenado, 
ou que vencerern pequeno, avaliarem seus empre
gos, ou esse augmento, além do ordenado na fórn1a 
do art. 2. 0 § 2. 0 

§ 3. 0 De dous e meio por eenlo da quantia que 
cada successor, ou herdeiro contemplado neste 
Plano, rcccbet· do cofre do Monte Pio de Economia 
deduzidos no acto do pagan1enlo. 

§ 4. 0 Do producto liquido das loterias, no caso 
que a Assembléa Geral se digne conceder para aug
mento elo fundo do estabeleein1ento. 

Art. 5. o Compete pens~o do Monte Pio de EeQ
nomia: 

§ 1. 0 t\.'s viuvas dos Empregados contribuintes, 
que existirem com seus maridos, entre os quaes se 
comprehendo o conjuge ausente por justa causa, 
e ás filhas solteiras nascidas de legimo matrimonio, 
que vivião em companhia do pai, ao tempo da 
morte deste, e as filhas casadas com consentimenlo 
do pai, ou supprimento judicial, no easo de dene
gação, e aos filhos menores de vinte cineo annos ("~-) 
que viverem debaixo do patrio poder, ou em sua 
eompanhia. A' vi uva pertencerá metade, e aos filhos 
o filhos a outra metade repartidamente. 

§ 2. 0 Não ficando 'úuva ou filhas legitimas, mas 
ficando filhas legi limadas solteiras, ou casadas 

l+) Ainda que a emancipação les-ai é hoje aos Yiute e um annos 
de idade, comtudo os quatro segumtes são darlos ~omo em subsi
dio para no entanto buscar o filho varão meios de vida. 



con1 consentimento de pai, gozaráõ estas das pen
sões repartidamente. A legitimação póde ser por 
declaração no assento do baptismo, assignada pelo 
pai, com testen1unhas, por carta judicial ou por 
testamento. 

Havendo filhos legitimbs n1enores de vinte cinco 
annos, concorreráõ proporcionalmente. 

§ 3. o Se o Empregado não tiver descendentes, mas 
tiver mài ou outro ascendente, que em sua compa
nhia ou de seu amparo Yivesse, ou innàas en1 iguaes 
eircun1stancias, gozaráõ estas da pensão reparti
damente, salva sempre a tneiação da viuva, se a 
houver. 

§ 4·. o No G'(lSO do fallccimento da mâi, depois de 
ter comef;ado a perceber a pensão, accrescerá ir-; 
filhas a meaçãO" que áquella perteneia, mas por 
rnorte de uma das irrnàas, nào tendo sobrevi v ido ú 
Inài, que lhe devêra succcder, reverterá para a 
caixa geral a parte que percebia à fallecida. 

§ 5. 0 Na falta de taes ascendentes e de taes des
cendente·3, poderá o Empregado dispôr por tes
tamento de metade da pensão que competia aos 
chan1ados nos paragraphos anlecedcntes, em o 
faror de quàlquer parente, ou ainda ele estranho, 
recahindo a outra parte en1 favor da caixa. Succe
dendo, porém, na hypothese deste paragrapho, 
morrer o Empregado intestado, entender-se-h;\ 
haver legado en1 favor da caixa. 

Art. 6. 0 O vencin1ento da Pensão do Monte de 
l~conomia t~ de metade do ordenado, que vencer o 
empregado ao tempo da inorte, ou do total de que 
munuthnente pugava os cinco por cento. Se estiver 
en1 conunissão, ·aeonteeida depois da nwtricula, 
continuurú a contribuir ern rclaeào no ordenado, 
que tinha anteriormente, ou enl. relaç.ão à com
missão·, eorno mais lhe aprouver. 

Art. 7." En1quunto o (:apitai dado a premio se 
niw accumu!ar, na fónna declarada no art. 22, o 
pagarnento das Pensões do Monte Pio de Economía 
serú feito nas propor(.:ões seguintes: 

§ '1." As ' 7iuvas, filhos ou tilhas, ascendentes ou 
irrnàas, dos Ernpregados fallecidos que venciã.o de 
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ordenado ou soldo até dous contos de r ... '-is in
clusive perccberáõ rrwtadc ; 'os herdeiros insti
tuídos para esta successü.o receheráô_ a quarta 
parte. 

§ 2. 0 Se o ordenado ou so1do exceder de dous 
contos de réis, quer o vencimento seja etfectivo, 
quer seja estimado, nos casos do§ 2. 0

, art. 4, 0
, 

receberáõ os herdeiros charnudos por esta insti
tuicão um conto de réis annualmente e mais um 
quí'nto do excesso dos dous eontos de réis, c 
assim pertencerá ao herdeiro dq Empregado que 
vencia trcs contos de réis, urn conto e duzentos 
e ao de quatro contos, um conto e quatrocentos, 
e assim proporcionalmente. 

Art. S. o O producto da consignação dos cinco 
por cento pagos pelos Empregados, os dous e 
meio por cento pagos pelos pensionarias do sub
sidio concedido pelas loterias, passaráõ do Thc
souro, e 1nais repartições, segundo o lugar em 
que se fize.r o pagamento, para uma caixa den~)
minada da Direccão dos fundos do ~lonte Pio Ge
ral de Economia, até aos primeiros dez dias depois 
de findo o pagamento elo quartel da respccti v a 
classe, assiin con1o o saldo da loteria; que se ex
trahir no interva.lJo do quarlol, quando não esteja, 
con1o deve ser, recolhida na caixa logo depois 
dos pagamentos. -

Art. 9. 0 As sobras de todo o dinheiro que entrar 
no cofre, logo que se pague o quartel aos pensio
narias, serão dadas a juro cornposto ou em corn
pra de apoliees da divida publica, ou deseonto de 
bilhetes da Alfandega, na falta daqucllas, ou em 
quaesquer fundos puhlicos de igual natureza, re
servando-se em ser sómente a quantia, que se jul
gar necessaria para as dcspezas correntes. 

Art. ~1 O. Nos priTneiros dous annos, contados 
da compra das pritneiras apolices, ou outras tran
saq;ões da caixa, não se dcspendorá do cofre 
quantia algun1a que não seja a precisa para an~ 
dan1ento da adrninistração, mas os herdeiros dos 
contribuintes, que houverem falleeido depois da 
entrada para a caixa eon1 as qutlntias que lhes to-
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cava pagar mnquanto viverão, ficão cmn direito de 
receber no fln1 desses dous annos a quarta parte 
do ordenado do fallecido Empregado, ou metade 
da Pensão que competiria por sua rrwrte, se fal
lecesse depois desse prazo. Estes pensionarias pa
garáõ cinco por cento do que receberem. 

Art. 11. Emquanto a eaixa deste gyro não tiver 
de capital uma somma accu1nulada, igual á somma 
total em que importaren1 os ordenados que an
nuahnente vencerem os Emptegados matriculados, 
estes. concorreráõ para a instituição pela maneira 
seguinte : 

§ 1. o Os Empregados de idade até trinta annos 
inelusive entraráõ no primeiro quartel cmn cinco 
por cento de· seu ordenado, ou vencimento, e no 
prüneiro quartel do segundo anno, farão a mesma 
contribuição de cinco por cento em um só paga
rnen to , e da h i en1 diante nos annos seguintes 
a ~leducção será da rnesma quantia, mas a quar
teis. 

§ 2. 0 Os Empregados, que contare1n de idade 
trinta annos decorridos até quarenta inclusive, 
contrihuiráõ no prirneiro anno e primeiro quartel 
com a decima do ordenado; no segundo anno e 
primeiro quartel con1 cinco por cento em um pa
gamento e dahi por diante por quarteis; os de 
quarenta até cineoenta annos corn a decüna no 
primeiro e segundo anno, nos primeiros quarteis, 
e no terceiro com cinco por eento no primeiro 
quartel, e 11os mais annos seguintes corn os quar
teis na ordem regular. Os de cincoenta até ses
senta annos, com a decima por tres annos pagas 
no primeiro quartel do anno, e no quarto anno 
com cinco por cento no primeiro quartel. Os de 
sessenta annos e dahi para cirna, com a decima 
por quatro annos, pagos da mesn1a sorte, e no 
quinto co1n os cinco por cento no prilneiro, fi
cando depois na regra geral. 

Art. ~12. E' livre ao Empregado adiantar o paga
mento das épocas marcadas, como mais lhe con
vier, entrando logo com toda a quantia, que lhe 
pertencer contribuir conforme a idade, ou corn 

T~b 
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metade, ou tt terça parte, para depoi~, findos os 
prazos marcados no artigo antecedente, ficarem 
todos igualados. 

Art. ;1 :J. 03 herdeiros dos Empregados de mais 
de trinta, fJtHlrcnta, c:incoênta e sessenta annos 
chamados por esta instituição só ter à o direito ;i 
quarta parte da pensfio correspondente, depois 
que o dito Empn~gado tiver entrado com me
tade da eontri!mi~üo que está HltUenda, e assim 
por diante ah'~ comjJletnr a maioria que lhe fôr 
eorrespon(l'.~uü•, r lwn•nt.lo-a completado enlrarúü 
nas regras ordinnrins; emquanto, pon'·m, o Em
pregado não preeneher essa Inaioria, não po
derá dispôr ern lestarnento n favor ele parentes, 
ou de estranhos, faenldade de que póde gozar, 
>q1ticipundo ns (~pocns do pagamento, como lhe 
t'· facultado. 

Art. ,14. Acontceendo ser o Empregado contrj
buintc cmHlemnado por senlcn~~a a perda do em
prego, antt>,s de ter vinte annos de serviço, ser
lhe-ha restituída toda a quantia com que tiver 
entrado. Se tiver vinlc nnnos eomplclos de ser
YÍ\~0, a sua fumiiia reeellerú a pensílo, como se 
o Empregado fosse fal1eeido naluralnwnte, o então 
esta pagarú anntwln1ente cinco por cento da pensüo. 

Art. ~1 ~). Se o Empregado LI r ctemittido a ar
bítrio do <~over11o, nos casos crn que lhe fôr per
mittido faz{~-lo f1 iscricionariamcnte, poderá con
timwr a concorrer eom a quantia que lhe tor:ava, 
ou receber a emn que tiver contribuído, com os 
juro:;; de seis por cento, abatendo-se desle:' meio 
por cento para ns despczas como o mesmo Em
pregado esco1her. 

Art. I fi. Logo que este Plano mcre~;a a approva
~.:üo do Governo, principiará n fazer-se a deducçfio 
úo pngamento elos qn<ãrleis úqueiles Empregados, 
q.ue voíun!arürmeutn [~ssignnrem ou t!v~rcrn ns
s;gnado, Eegundo ns Hla.drs , e a extgn··sc dos 
Empregados nwntjonados no ~ 2. 0 art. ll-. 0 a 
quota con·e~;pondeute ú intirnaçüo. 

Art. ,1 i. i,'ar-se-lw am f\Hla Repartiçüo, por 
duplicnta a reln~,uo norninal dos Empregados de lias 



que se quizermn matricnlar por suas assignatu
ras, co1n a declaração da idade, estado, norne 
de sua 1nulher, numero de filhos, nomes, sexos 
e idades; Hepartição em que serve, annos de 
serviço, e ordenado que vence, ou o en1 que 
qtwr ser conternplado, devendo cada um apre
sentar a certidão de idade que declarar no as
sentamento, dentro de um anno, contado do dia 
da assignatura, excepto os de sessenta ou 1nais 
annos, que s~ndo os que contribuein con1 rrwior 
quantia nào precisão de certidão, por isso que 
nada influe a prova nuthentica de sua declara
cão. As mudaneas & vnriacões, que houverem na 
f·amilia depois "da matric1Íla, serão participados, 
por cada Empregado, para se fazerem na dirce
cão as alteraeões e observacões occorrentes. 
" Art. 18. Ambas as relacões serão entregues no 

.Thesouro; por uma se fa,ra a 1natricula geral dos 
Empregados, que derão seus, nomes, a fhn de se 
fazerem as deducções nos pagan1entos, a outra 
será remettida para á direcção, a fim de se pro
ceder tambem á matricula, e em tempo se avcr
barern as mudanças, variações, etc. 

Art. 19. Pela n1orte do Empregado contribuin
te devolve-se ipso facto a quantia da pensão 
correspondente, a quem por esta instituição e 
rnJtricula pertencer, sem necessidade de longas 
habilitacões, e promoções fiscaes, sendo os Di
rectores" responsaveis pelo pagamento indevido. 

Art. 20. As v luvas meeiras apresentaráõ tão só
mente a certidão do dia do obilo dq marido; 
as· fill)ás não vivendo com a rnãi, igual certidão, 
não t~ndo sido já apresentada, e a do baptisrno 
para prova da paternidade ; os filhos a rnesma 
prova da idade; as ti lhas legitilnadas, a certidão 
de obito . do pai, e o titulo da legitimação, ou 
da instituição. A mài, ou outros ascendentes; cu 
irmãas, certidão do assento da parochia, e, na 
íillta, justificaç.ão en1 regra; e os parentes e es
tranhos n1encionados no art. 5. 0 § 5. 0 a certi
<h\o da verba testan1entnria, nos casos em que 
por este I"~lano pode1n suecetkr. 

LEIS DE 183.) 1'.\l!TE Il 2 



Art. 21. Estes Llocumentos se ronfronlaráõ na 
díreceão corn a n1atricula, e estando conformes 
~e mándará pagar, comrnunicanclo a dirccção ao 
Thesouro em officio, para as verbas necessarias. 

Art. 22. Logo que o fundo do Monte Pio de Eeo- · 
nomia formar um capital, igual a somma dos 
ordenados de u1n anno dos contribuintes, poderá 
a direcção em Mesa plena diminuir un1 por~~enlo 
ou o que razoavelmente se pnder subtrahtr da 
contribuição dos cinco por cento, deduzidos dos 
quarteis, ou meio por cento dos dous e rneio que 
pagão os pensionarias, havendo altenção, que essa 
diminuieão se faca sem fullar a manlenca dos 
pensionârios. .. .. 

Art. 23. Poderá tambem a dircceão augmentar 
l~ ir igualando o vencimen~o da·s pensões aos 
successores dos Empregados, que vencião mais 
de dous contos de réis e não vencião proporcio
nalmente aos mais, a fim de poderem receber os 
herdeiros contemplados no § 2. o do art. 7. o tne
tade do ordenado que vencia o Empregado, ou 
1nais um quarto ou um quinto, ou o que na rea
l idade puder ter lugar c de que por ora fieão 
privados na fórma do citado artigo., ha-vendo 
sempre atteução na graduação da preferencia, 
'"' antiguidade da matricula e época da morte 
do Empregado contribuinte. 

A disposição deste artigo deve ter inteira exe
Clll_:ão primeiro que a do artigo antecedente, ern 
razüo de igualdade entre os herdeiros dos con
enrrentes. 

Art. 24. Pela mesma razão de igualdade entre 
os contribuintes, e não Hcarem uns de n1clhor 
c,ondição do que os outros ; todos os Etnprcga
dos que successivamentc se forem matriculando 
no Monte Pio de Econonüa ficão obrigados a con
correr com as quotas estabelecidas por tantos annos 
e pela mesma maneira, com que concorreren1 os 
Empregados matriculados no prinwiro anno desta 
instituição, até ao tempo em que se necumula
rt>m os fundos, na fórma do art. 22, f~ (lPpois 
dessl~ tPm po,. firaráõ na:; rrgras ordiuarias da 
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tontribuiçáo, que nessa época existir. Comludo, 
(Juando os fundos se accumularem, a Direq;ão 
poderá em Mesa pJenu outra cousa accordar se 
assim julgar conveniente. E esta providencia de 
mudar, ou corrigir estes artigos, fiea sempre salva 
á Direcção pela maneira sobredita. · 

Art. 25. Logo que este l'rojecto fôr approvado 
pelo Governo, o Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias do Imperio ou o da Justica, no
rneará tres Empregados para fundar o es"tabele
cirnento. Estes Empregados cuidaráõ mn receber 
das estações publicas a lista das pessoas que 
voluntariamente tiverem nas n1esmas estacões as-
signado seus nomes para a contribui<;ão, ê haven-
do chegado ao numero de eern, os congrega
rá, para em commum nomearem d'entre si cinco 
nwmbros para Directores, havendo attenção que 
sejão pessoas de inteiro credito e probidade. 

Art. 26. Será a eleição feita por escrutínio e 
pluralidade dos votos presentes. Os cinco Dirce-· 
tores eleitos tomaráõ a seu cargo por tempo de 
urn anno a administracão dos fundos e a eco
nomia dos trabalhos. üin delles sera Presijenie, 
outro Thesoureiro, e o outro Secretario; as cedu
las dos votantes os designarúõ. 

O Presidente, o Thesoureiro, c o n1ais velho do~ 
outros n1cmbros terão cada um uma chave do 
cofre. 

Art. 27. Os nomes de todos os contribuintes 
serão escriptos en1 cedulas e mettidos e1n uma 
urna : della se tiraráõ doze adjuntos á Direcção, 
os quaes serão chmnados, quando a mesma julgar· 
conveniente, para tratar os objectos de interesse 
commurn, que serão decididos á maioria de votos 
do numero presente, estando mais de seis adjun
tos e a Direcção. 

Art. 28. Ir indo o anno se procederá á nova eleição 
de D:irectores por escrutínio : não poderão ser 
reclcilos sem passar outro anno. Os adjuntos se
rüo sempre tirados ú ~~orle, não estando na urna, 
ao nwmento da cJei1;ào os nomes daquelles (FW 

estivereru servindo. 
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Art. 29. A Direcção non1eada pelos contd-
huintes fará o regulatnento para o expediente c 
economia; non1cará os Ernpregados que forem in
dispensaveis á escripturação e contabilidade, e 
arbitrará CQIU os adjuntos em sessão os ordena
dos ou gratificações ·pagas pela --caixa, preferindo 
quanto for possível os 1nembros da A~sociação. 

Art. 30. E' extensiva aos Empregados milita
res_ e civis de qualquer ProvTncia do Imperio a 
admissão do pl'esente estabele-cimento, ntatricu
Iando-se por si ou por seus procuradores debai
xo das clausulas aqui escriptas. 

Rio, dez de Janetro de .mil oitocentos trinta 
c eine<J. 

Aureliano de Suuza c Oliveira Coutú~ho . 

....... 

DECRETO de 13 do Janeiro de 1 o3:j. 

Cr~a uma nova Legião de Guardas Nacionacs no l\lunieij)IO da 
Cõrtc. · 

A Regcncia Porn1anente em :Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Scguudo.Ha por bcrn que o 
Batalhão das Guardas Naciorwes de Campo Grande 
e as tres Companhias de Irajá, que fazem actuaJ
mente parte, . aquelle da terceira tegião 1 c estas 
da. primeira, sejão dellas desligadas, c formem 
11ma nova lJegiào, por termn para isso a fore<t 
necessaria, e assim convir para rnelhor rcgural1-
dade do serviço. 

Aureliano de Souzn e Oliveira Coutinho, :Minis
lro c Scerotario de E-stado dos Negocios da Jus
ti(}\ , o tenha assim entendido e faça ex.ecHlar. 
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I•11Iacio do Hio de .lanciro em treze de Ja11ciro 
de mil oitocentos trinta c cinco, decirno quarto 
da Indcpeudeneia e do Imperio. 

FR.L~CISCO DE l.Il\U E SILVA. 

Jo.lo BnAuuo 1\'IO:'\IZ. 

Aureliano de Sou:a c Oliccira, Coutinho. 

I>ECRETO de 1 o de Fevereiro de 1 S33. 

Ma:Hla ficar sem clfeito o Heg-ulamcnto d:t Fabrica da Polrora 
1l1~ 11 de N"ov~mbro de 1S33, c <ltW se olJset·u~ o antcriot· d~ 
21 de Fercrciro de 1S32. 

A Regeneia cn1 Nome do Imperador o Senhor 
Hon11'edro Segundo Ha por bern Detcnninar que, 
1lcando de nenhum effcilo o Hegulam'cnto de 1 '1 de 
l''ioycmbro de 1 s:3~3 para a Ji\thrií~a da rol Yora, se 
obseryc o de 21 de Fevereiro de H~12, que baix.ou 
com o Decreto da n1esma data. 

O Coronel .J o :i o I)aulo dos s~ultos Barreto, 1\I i
nistro e SecretGrio de Estado dos N egocios da 
Guerra, encarregado interinamente dos Ncgoeios 
da Marinha, o tenha assirn entendido c o faça exe
cutar c:orn os despachos neeossarios. J>aço ern 
dez de Fevereiro de mil oitocentos trinta c cinco, 
dctimo qu1rto da Inllcpendcncia c do Impcrio. 

fn.L'ICiSCO DE tBLt E SILYA. 

Jo.\o liiUUUO lUO:\lz . 

.fuá.o l'nulo dos Santos Tlurrclu. 
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DECRETO de '16 de Fevereiro de ~lõ~b. 

Umita ao Termo da Cidade do Rio de Janeiro a comprchensao 
do seu districto elciloi·al. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem limitar ao Termo 
da Cidade do Rio de Janeiro a comprehensão 
do seu districto eleitoral, revogando nesta parte 
o Decreto de 8 de Janeiro de 1833, que regulou 
os districtos para as eleições nesta Província. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faca executar con1 os 
despachos necessarios. Pa1acio" do Rio de Janeiro 
em dczaseis de Fevereiro de mil oitocentos trinta 
e cinco , decimo quarto da Independencia e do 
Jmperio. 

FRANCISCO DE Lil\L\. E SILVA. 

Joio BHAULIO MONIZ. 

Joctquim Fieira da Silra c Suu:;a. 

····-
DECRETO de 23 de Fevereiro de 'i8'J:J. 

1\lauda que fique de nenhum clfeilo os Estatutos para a Aeade
mia l\lilit.ar de 22 de Outubw de 1833, c tJue se observem os 
de 9 de l\lar(.~o de 1832, que baixarão com o Decreto desLa data, 
com as &eguintcs allcn\(.'Õcs. 

A H.egencia em Nome do Imperador o Senhor 
1Jorn Pedro Segundo Ha por bem que, ilcando de 
nenhum etfeito os Estatutos para a Academia Mi
filar datados de 22 de Outubro de 1833, se oh-
5crv~nl os de ~- de Marf~O de 1832, que buixát:ão 
rom o De~.:rcto desta rncsma data com as seguin
tes ullcra~;óe:s : 
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1. 0 Qne a Academia dos Guardas Marinhas, que 
pelos ditos Estatutos de 9 de Março tinha sido 
incorporada a Academia Militar, H que de todo 
tlesligada desta. 

2.0 Que a Administração economica da Acade
mia Militar seja encarregada a um Director, qtw 
servirá por tempo de un1 anno, sendo eleito pela 
Congregação dos Lentes entre si, e proposto ao 
Governo em lista tríplice, para a Regencia esco
lher. O Director assim escolhido será o Presi
dente nato da Congregacão: e na falta delle ou 
ausencia ÜHÚ as suas vezes o Lente n1ais antigo. 

3.0 Que o art. 11 do Tit. 3. 0 dos Estatutos de 
9 de Março seja substituído pelo seguinte: os 
tentes e substitutos, que forerr1 Officiaes Milita
res, não contaráõ o tempo de serviço academico 
para reforn1a. 

4-. o Finalmente, que para o serviço da aula das 
sciencias physicas haja um preparador, vencendo 
o ordenado de 4·00$000 annuaes , tendo a seu 
cargo a arrecadação e limpeza das rnachinas, 
npparelhos, e productos pertencentes á mesina 
aula. Este preparador será da escolha do res
pectivo Lente, e por elle proposto ao Governo 
por interrnedio do Director. 

O Coronel João Paulo dos Santos Barreto, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da 
<~uerra, encarregado interinamente dos da .Mari
.nha, o lenha assim entendido c faça executar, 
expedindo os despachos necessados. Paç.o ent 
vinte e tres de Fevereiro de mil oitocentos trint.a 
e cinco, decimo quarlo da Independencia c do 
Tmperio. 

FRA.:\CI3CO DE LntA E SILVA • 

.J 010 BRAULI O ~1 O~IZ. 

Jnân Paulo doR Santos TlrnTf'fn. 
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DECRETO de '18 de Mar~ o de ·18:1~>. 

Dcelar:t eomo se deve procNlrr quando so interpuzer reYista, 
havendo embargos atlmiWdos ua Chanccllaria. 

A Hc;geneia I'errnanente em Nome do Imperador 
o Senhor Don1 Pedro Segundo, Querendo obviar 
as duvidas que se lem suscitado na Relaç;ão desta 
Cidade, sobre o rcgu lar andamento dos feitos, 
nos casos do interposição de revista por alguma 
das partes, havendo embargos admittidos na Chan
cellaria, Ha por hem, Usando da fncnldadc que 
lhe confere o paragrapho doze do artigo cento c 
dous da Constituiçüo, Declarar, que, ndmittidos 
os embargos na Cllanccllaria, sejão estes admit
tidos aos Jnizcs respoetivos da Helat)io corn os 
outros, para julgarem como entenderem, tomando 
on não conhccirnento dos rnesmos ernbargos, sem 

, que· ent'rctanto corra o tempo designado pela lei 
para o scguin1erlto e aprcsentaçilo da revista. 

l\Ianoef Alves Branco, do Conselho de Sua l\IJ.
gestado o Imperador, Ministro c Sceretario de 
Estado dos Nc~oeios da Justiç1, o tenha assim 
entendido e faca execnl:u. Palacio do Hio de 
Janeiro em dcz()ito de Marco de mil oitocentos 
trinta e cinco, clccimo qtwl~lo da Indcpcruleneiu 
e do Impcrio. 

FRA.:\CISCO DE LL\U .. E SILVA • 

.lo1o BIUULIO Mmaz. 

Jfanocl A lvcs Branco. 
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CARTA IMPERIAt de 23 de Março de 1835. 

Concede a Fidelis Cal'IJOni pl'ivilcgio exclusivo por 1.0 annos para 
o estabelecimento de viveil·os de sanguesugas na Província do 
Rio de Janeiro. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Faz saber aos que esta Carta 
virem que, Attendendo ao que lhe representou 
Fidelis Carboni, e em virtude da Carta de Lei de 
28 de Agosto de 1830, Ha por bem, Tendo ouvido 
o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e 
Fazenda Nacional, conceder ao sobredito Fidelis 
Carboni, por tempo de 1 o annos, o privilegio 
exclusivo para o estabelecitnento de viveiros de 
sanguesugas nesta Província, ficando no gozo dos 
direitos, e sujeito ás clausulas e condições expres
sadas na mesma lei. E por tlrrneza de tudo que 
dito é, lhe 1nandou dar esta Carta, assignada 
pela 1nesma Regencia, e sellada com o sello das 
Annas do Imperio . 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
tres de Marco de mil oitocentos trinta e cinco, 
decitno quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MüNIZ. 

Joaquim Vieü·a da Silva e Sou=a. 

Carta pela qual Vossa Jlf.agestade Imperial Ila 
por bem conceder, pelo tempo de 1 O annos, a Fi
delis Carboni privilegio exclusivo para o estabe
lecimento de viveiros de sang,zwsugas nesta Pro
vincia, com as clauszdas acima expressadas. 

Para Vossa l\'lagestade Imperial ver. 

Joaquim .José Lopes a fez. 

LEIS DE 1835, PARTE 11~ 3 

T't I 
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DECRETO de 28 de Março de 183i.>. 

~lauda execuLar, independente de subirem ao Poder Moderador, 
as sentenças de morte proferidas pelo .rury da rrovincía da Baliia 
contra os réos de insurrciç~w. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, tendo em vista as urgentes 
circumstancias da Jlrovincia da Jlahia, da neces
sidade de exemplo, para que se extingüo os ele
mentos da insurreição de Africanos , que acaba 
de ter lugar na mesma Província, Ha por bem, 
usando da fat;uldade, que lhe concede o art. 2. o 

da Lei de 11 de Setembro de 1826, que as sen
tenças de morte proferidas pelo Jury eontra os 
réos que tiverào parte naquella insurreição sejào 
imrnediatamente executadas independente de su
birenl ao Poder Moderador, depois ele satisfeitos 
os mais recursos legaes. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça , o tenha assim 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio da .J a
neiro em vinte oito de Marco de mil oitocentos 
trinta c cinco, decimo quarto da Indepcndcncia 
e do Imperío. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

~JoAo BRAULIO MOMZ. 

iWanocl A lccs Hrauco. 

CARTA IMPERIAL de 30 de Mar\O de 1835. 

Conc~d.c a Eliza Roux privilegio exclusivo por 10 aunos para o 
melhoramento ultimameule feito por Frederico Boncl' na ma
china para a loção do ouro. 

A Hegencia em Nome elo Imperador o Senhor 
Dom I)edro Segundo Faz saber aos que esla Carta 
virem quo, attendendo ao que lhe representou 
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Eliza Ltoux, depois de ter sati st'eito ao que deler
uüna a Carta de Lei de 2R de Agosto de ;J8:Jo, 
Ha por bern, 'fendo ouvido o Conselheiro Procu
rador da Cor{)a, Soberania c Fdzenda Nacional, 
conceder á dita Eliza Roux, pelo lompo de,, O annos, 
a propriedade e o uso exclusivo do me1horarnento 
novau1crlte feito na :machina para a loçüo (.lo ouro, 
da qual ó inventor, c lho fez eessilo por escriptura 
publica Frederico Bouer, iletlndo no gozo <las ga
l'i.HÜÜt,;, e sujeita ás clansulas e condü:ões expres
sMla:.; na mesma Lei, n sendo obrigada a pôr em 
pratica, dentro de clous annos ~ontados da data 
desta, o referido rne1hornmento nn confornüdadc 
da cxvosi~;ão , c desenho que depositou no res
pectivo archivo. 

E por firmeza de tudo o que dito é se lhe 
}Htssou esta Carta assignada pela mesn1a Hegencia, 
e sellada eom o seHo das Arrnas do lmperio. Dada 
no Pa1acio do Hio de .ranciro ern trinta de Marco 
de mil oi loeentos tri nla e cinco, deeimo quarto 
da lndependencia e do lmperio. 

FHANCLSCO DE LBU. E SILV.\ . 

. JoAo BiUUUO MONIZ . 

.foaqtbún Vieira dn Silort c Sou·uL 

Carlet pela qual Vossa 1~htgcstaâc Imperial H a. 
por hem conceder a. H li:: a Uo1J~J.~, pelo tmnpo de ~1 o 
annos a ptOfJJ'icdrule c o uso CJ'clt.tsúo do mcllw
rmncnlo rla nutclúna zwra loçrlo do onro, de qw~ 
t: inocnfor c lhe fez tCf)'UÚJ Frrdcricn Honcr, romo 
uc!lrt se llcclara. 

Para Vo::.s<l jlagestade Imperial ver . 

. ioaquim .losé• Lopes a fez. 

--·-~-
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DECRETO do 1 . o de Abril de 183o. 

Crêa dous lugares de Praticantes na Administração do Correio 
da Cidade da Bahia com a gratificação de 2008000. 

A Regencia em Non1e do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, na conformidade do Decreto 
de 5 de Marco de 1829, Ha por bem crear para 
a Administraêão do Correio da Cidade da Bahia, 
organisada pelo Decreto de~· de Fevereiro de 1830, 
dous lugares de Praticantes, estabelecendo a cada 
um delles a gratificação de 200$000. 

Joaquirn Vieira da Silva e Souza, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar corn os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em o primeiro de Abril de nül oitocentos trinta 
e cinco, deeimo quarto da Independeneia c do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• JOÃO BRAULIO l\10NIZ. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza. 

---
DECRETO de 2 de Abril de ~183~). 

Revoga o Decreto de 21 de Outubro de 1833 e regula o srníço 
dos Contadores, c Distribuidores do Geral c da Relação. · 

Representando Joaquim José Gomes da Silva, 
Contador e Distribuidor da Relacão desta Côrte 
contra a desigualdade com que, c~m execu~;ão do 
Decreto de sete de Outubro de mi1 oitocentos 
trinta~ tres, que Sanccionou a Resolução da Assem
bléa (1eral, fôra designada pelo Decreto de vinte 
daquelle mez, a distribuição e conlagen1 dos autos 
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entre elle e o Contador do t~erJ] Joaquim llinheiro 
de Campos; a Regeneia llermanente, em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, Que
rendo conciliar o interesse do serviço publico 
com a bem entendida igualctnclc, que sobre este 
objecto teve em vista a Hesol LH;üo do Corpo Legis
lativo, Attendendo á informação que sobre este 
ohjecto derão pessoas praticas do fôro norneadas 
pelos interessados e o parecer do Presidente da 
sobredita Helação, H a por bem revognr as dispo
sir;ões do neereto referido de vinte um de Outu
hr·o de 1nil oitocentos trinta e Ires, e Ordenar o 
seguinte: · 

1.o Que ao Contador c Distribuidor do Geral H
que tl' ora em diante perleneendo a eontagern e 
distribuição das notas, de todos os feitos que se 
processarem na primeira c terceira varas do Civel, 
e no .Juizo Criminal. 

2. 0 Que ao Contador e Dístrihuidot' da llelaçüo 
fiqlw pertencendo, além da eontugem e de todos 
os autos que na mesn1a Helitei10 sp processarem, 
a distrilmi(:ão e contagem fh{' todos os feitos da 
2. a vara do C i vele dv Juizo dn Orphüos. 

Manoel Alves Branco, do Conselho flp Sua )la
gestade o Imperador, }linistro c Secretario de 
l~stado dos Negocios da .rusti~;a, o lenha assin1 
entendido c faça executar com os flcspaehos JW
eessarios. Palacio do Rio dn .Janeiro ern dous de 
Abril do n1il oitocentos trinta e cinco , deeirno 
quarlo da Indr.pendcncin c r1o Imperio. 

FR.\.1\cisco DE Lnu E Srt.Y.A . 

• JoAo BHAULIO MONIZ. 

Jfmwcl A lrcs !Jrruu;o 

-- ---·--·--
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DECRETO de 12 de Ahril de '183i). 

Jkelaraodo como perma.!WUL!~~ V;<das disposi•:ües das Lei-; dt~ 
On,~;unento de til de Dezembro ti~ 1830, d1~ Ji) de 0\oH~mbro 
ele 1831, de 21 tle Outubro de 1832, e de H d;~ OuLuim) d'~ ~Jf>l;t). 

i\ Begencia em Nome do Imperador o f,enhor 
Dom Peuro Segundo, em exceuçüo dos arb. :Í·H 
da Lei de B de 0!1inhro íte ,18~3~i, c h·2 da de :3 
de Outubro d1' Hs:_H, tendo ouvido o Procurador 
da Cüi'Ôn, Fazenda e Sohci'i.wia Nacional, Ha por 
hem declarar, cpw se arhüo em vigor, como per
nwncnles, as disposiçõe;~ das Leis de ,I i) do De
zembro de I ~30, de ,i:; de Novembro de Hs31 , 
de 21 de Ouiubro de 1 H~32, e ·de 8 de Outubro 
de ~18~3~~. compiJndas por I\'lnnocl do Nascimento 
Castro c Silva, do Conselho de Sua Magestade o 
Impcrndor, Minj..;tro o Secretario de Estado dos 
Nogocios da Fnzcnda, pelo mesmo assignadas, 
o que bajxão com o presenle Decn~to, O nwsmo 
1\linistro assirn terá entendido c fa.rá execntar 
com os despachos nceessarios. Palacio do Rio de 
.Janeiro crn doze do Abril de nlil oitocentos trinta 
e cinco, doeimo quarto da Indcpendcncia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• J O.lo DILWLIO M 01\ IZ. 

Jlanot~l do Nn:scimcnto Castro ~ Silva. 
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• 
Compilacão das Distlosições das Leis de 4 ã tle De

zembro de 1850,_ de f a de ~ovembro de t83f; 
de 2~ .~ dfl Outubro de f832, e de 8 de Outoba·o 
de f833, que se achão em vigor, como perma
nentes, em virtude dos urts. 4~ da Lei tle 8 de 
Outubro de 1853 e 42 da de 5 de Outubm de f834. 

Disposi~ões da Lei de tõ de Dezembro 
de t.S30. 

TITULO I. 

MINISTEÍUO DO UIPERIO 

CAPITUJ:..O I. 

P~roDincia do Rio de Janeiro . 

• 
Art. tJ • o_ § 7. o Mandando pôr á disposição da 

Carnara Municipal a despeza com o Passeio Publico 
da Côrle, rropagação da Vaccina e !Iluminação 
da Cidade, por ser a quem compete pela l.ei do 
1.0 de· OutuLro de 1828. 

§ ,I o. Supprimindo os ordenados dos Empre
gados dos extincto Physicato, á exeepçüo do Guar
da-Mór, Escrivão e Interprete das Visitas, na fórma 
da Lei de 30 de Agosto de 1828. 

Provincirt da Rcthia. 

§§ 20 e 2'1. Mandando guardar a disposição do 
§ 7 .. 0 com a despeza ~a vaccina, Passeio.Publico 
e illuminação da Capital. 

• 
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Procincia ·das Alagôas. 

s 311. Mandando guar.dar a disposição do § 7. o 

com a despeza da vaccu1a. 

Proninciu de Pernambuco. 

§§ 39 e 4-0. Mandando guardar a disposição do 
§ 7. 0 com a despeza da vaccina e illuminação da 
Cidade do Recife. 

§ 41. Su pprinündo os ordenados dos Empre
gados da lnspecção das Obras Publicas. 

§§ 49 e 50. Mandando guardar a disposição do 
§ 7. o com a despeza da vaccina e illuminação da 
Cidade. 

Pro vin c ia do Ceará. 

§ 3:3. Supprimindo :388$000 de despeza com os 
Di1 eutores dos Indígenas. 

Provú~cia do Maranhão. 

§§ 6~> e 66. Mandando guardar as disposições 
do § 7. 0 com a despeza da vaccina e i Iluminação 
da Cidade. 

Prorú~cia de 8. Paulo. 

9 80. Mandando guardar a disposição do§ 7. 0 

con1 a despeza da vaccina. 

Província de Santa Catharina. 

§ 87, Mandando guardar a disposição do§ 7. 0 

com a despeza da vaccina, 



P1·opincia dl~ S. PedJ'o do Sul. 

§ !l3. Mandando guardar a uisposição do § 7 ."'' 
com a despeza da vaccina. 

Art. 2. o Supprimindo-se os ordenados e gratifi
cações dos Empregados da Intendencia da Policia, 
que forão estabelecidos nesta Repartição depois 
de jurada a Constituição do lmpcrio. 

Art. 3. o Suspendendo o provimento dos em
pregos vagos, ou que vagarern ua Secretaria da 
lntendencia Geral da Polícia , e mandando que 
sirva interinamente qualquer dos Empregados os 
lugares vagos, sendo nec~ssario • .até serem regu
litdos pela AssembMa GeraL 

Art. 4·.t~ Abolindo em todas as Provineias do lm~ 
per i o a despeza eom a Co!oni ~a~;üo cslra ugt~ira. 

TITl:LO H. 

Pronincüt, do ll ia de JrJJ.teúo. 

Art. H ~ 3. 0 Abolindo -o lugar de Conservador 
de Nova Friburgo, e supprimindo o~ 100$000 de 
seu ordenado. 
· § 4. 0 Suppritnindo os ordenados de 3:200$000 
de dous Desembargadores do Paco aposentados, 
por serem Conselheiros de Estado: e o de 3oonooo 

UJS DE i§3i:J P.!RTE H 
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a um Official da Secretaria da Mesa da Conseieneia,. 
por estar no emprego de Secretario da Camara 
.Municipal. 

§ 6.0 Supprimindo o vencimento de 1 :OOOHOOO 
do Inspector da Capella Imperial. 

§ 9. 0 Suppriuündo a quantia de 180$000 de 
ordinarias aos Benedictinos e Carmelitas, e re
duzindo a 200$000 o vencimento do Pastor dos 
Colonos Protestantes de Nova Frihurgo. 

Propinda. da Ba /tia. 

§ ~13. Supprimindo ns qnanlins de 4-ii$000 aos 
Carmelitas calç.ados, de 83$000 aos descalços, de 
~t '20$000 dos seis das Missões das Aldêas do Bom 
.Jesus, Itapicurú, Curral, I)ontal, Maivarú, e Ja
cobina, e de 30$000 aos Religiosos Capuchos. 

ProDíncirt lle Pernambuco. 

§ 18. Supprimindo os ordenados e propinas 
do Medico, Cirurgião e Sangrador da Relação. 

§ 19. Supprimindo as ordinarias de 45$000 
ao Convento do Carmo de O linda : de 1 00~$000 aos 
do Recife e Goyanna: de 90$000, aos Benedictinos 
de O linda, ·e todas as mais concedidas a outras 
Casas de Religiosos Uegulares. 

Prorú?.cüt da Parahyba. 

§ 21. Supprimindo a quantia de 50$000 de or
dinaria ao Convento do Carmo. 

Pro1)incia do .clfaranhão. 

§ 26. Supprimindo a quantia de 284$000 dos 
ordenados e propinas do Medieo Cirurgião, e 
San~rad o~ ria Hebção. 
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Provincia do l'ará. 

§ 31. Supprimindo a quantia de :2W6r~400 de 
prOJ?iuas ao Bi~po, pela Administrat,:ão do Pes
queiro da Ilha de Joaues. 

Pnwincir~; de S. Panlo. 

§ 33. Supprimindo a quantia de 4.;)~5000 ao 
Convento do Canno da Villa de Santos. 

Província de Goya:=. 

§ 4·1. Supprimindo a quantia de ·1 :000$000 ao 
Bispo para visitas. . 

Art. 13. Declarando licarem a cargo das Camaras 
Municipaes as incun1bencias de reparar as cadêas 
das Capitaes das Províncias, e de sustentar os 
presos pobres que existirem nas differentes ca
dêas do Imperio, para o que se lhes entregaráô 
as quantias consignadas. 

TITULO lV. 

)ll:SISTERIO D.\ lUARI:sH.\. 

Prodncú~ do Bio de Janeiroo 

Art. :J7 § 3. o Supprimindo a quantia de 360$000 
t\e gratificação ao Inspector do Arsenal de 1\'la
rinha. 

§ 9. o Conser"ando aos actuaes Physico-Mór, e 
Cirurgião-Mór do Corpo da Arn1uda, o simples 
!'\Oldo de suas patentes. 
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§ 110. Supprinündo as cavalgaduras e gratifi
cações que, a titulo rle pensão, goiava o Almirante 
Barão do Hio da Prata, c a pensão ao Official con
demnado que foi perdoado. 

TITCLO Y. 

lUI:\"lSTEl\10 D,\ GCEUIU. 

Provincia do Jlio de .Janeiro. 

Art. 29 § '1. 0 Supprimindo dous ajudantes do 
porteiro da Secretaria de Estado. . 
· § 6. 0 Supprimindo o ordenado ao mestre· d'ar
mas da Academia l\lilitar. 

Tfl.'ULq YJ. 

lll~ISTER10 D.\ F.\ZE:SDA. 

CAPITULO I~ 

Pr01Jincia do Jl'io de Janeiro. 

Art. 20 § 3. 0 Supprimind.o 7:200$000 dos orde
nadoi de quatro Conselheiros da Fazenda, que 
accrescêrão depois do anno de 1 '328. 

§ 6. 0 Supprimindo as gratificações do Guarda 
Livros, do Interprete, do Porteiro, do Juiz da 
Balança, do Feitor da mesma, do Feitor do Pateol 
do 'Gliardà Feitor,· e dos seis Ajudandos de es
c,ripturação, e os vencimentos de doze Fieis, e 
de cincoenta e seis Guardas da Alf~ndega. 
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§ HJ. Supprimindo os Ycncimentos dos l\liss]o
narios Capuchinhos, e de 3:720~000 dos Empre-· 
gados do Trapiche da Ordcrn. · 

~ 11. Supprimindo o pagamento das Pensões 
concedidas depois da Uesolução de 2·1 de Julho 
de 18~S, que ainda nào forào approvadas pela 
AsscrnT}Iéa Geral, n de HGO#OOO a ll()que Schneh. 

ProciJICÚt de Seryipc. 

§ :>1. Supprinündo a Commissüo do Agente da 
Fazenda Nacional na Bahia. -

Procincia do J>arâ. 

§ ;_;·.2. Supprin1indo a quantia de ~00#000 do 
ordenudo do Thesourciro Geral aposentado pçla 
Junt.a. 

Pro v incia- de Minas. 

§ 6G. Supprimindo as I}cnsõcs de Hoque Schuch1 
e Antonio Cromes teal , cmquanto não forern 
approvadas pela Asscmbléa Geral (outra que já 
foi desapprovada.) . 

Província de Go!Ja::. 

§ 70. Supprirnindo ô00$000 do Ernpregado na 
Jiquidaçào da divida, e '799~~000 d<' empregos 
ercados pela .Junta. 

CAPfl'ULO 11. 

Art. 2:1. Supprimindo as despezas com as Ty-
pographias Nacionaes das l'rovincias, c mandan-· 
do-as vender em hasta publica, entrando o seu 
produrto no~ re~preliyos cofrr!'. 
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Art. 24. Autorisando o Governo para estabe
lecer Mesa de Diversas Rendas nas Províncias 
em que as julgar necessarias, refundindo nellas 
a Mesa da Exportação da Bahia, e as Alfandegas do 
dizimo e algodáo de Pernambuco, e a do dizimo 
c algodão do Maranhão, ficando estas extinctas. 

Art. 25. Declarando que ficão a cargo ·destas 
Mesas a arrecadação dos direitos que arrecada 
a Mesa de Diversas Rendas do llio de Janeiro, 
os que arrecadavão as extinctas Mesas da Ins
pecção, e os que o Governo lhes incumbir; refun
dindo nestas as Hepartições Fiscaes incumbidas 
desta arrecadação no mesmo lugar, e addindo 
ás Repartições, que entender conveniente, os 
Ernpregados vitalícios que não entrarem nesta 
nova organisação, etnquanto não tiverem outro 
emprego. 

Art. 26. Determinando que o numero dos Em
pregados destas Mesas não poderá exceder ao 
1narcado no Decreto de 4 de Fevereiro de 1823, 
que organisou a Masa de Diversas Rendas do Rio 
de Janeiro. 

Art. 27. Determinando que os Presidentes ein 
Conselho marcassem interinamente os venci
mentos dos Empregados das Mesas que fossem 
creadas. 

Art. 28. Mandando que o Governo dê conta a 
Assembléa Geral das Mesas que tiver creado para 
final approvação. 

TITULO VII. 

UECEI'L\. 

Art. 33. Dcternlinando que o balanço geral da 
receita seja apresentado pela maneira seguinte: 

A ·1 • a Columna designando a contribuição ou 
Renda Publica. 

A 2. a A Lei, ou Ordem que a creou. 
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A 3. a A sua ünportancia orçada. 
A ft-. a A sua importancia arrecadada. 
A 5. a Quanto se deixou de arrecadar. 
A 6. a Contendo as observações que o Ministro 

da Fazenda houver do fazer sobre o estado da 
cobranç.a, ou outras quacsquer. 

Art. 3:3. Ordenando que, nos annos futuros, o 
Ministro da Fazenda apresente un1 quadro dare
ceita da Provineia do Rio de .Janeiro até Abril 
inclusive, e o da receita das outras Províncias, 
que constar dos halarH::.os e balaneetes recebidos 
até o fin1 de Man;o. 

TITULO YIII. 

Art. 36. Determinando que todas as repartições 
por onàe se arrecadão e despendenl dinheiros 
nacionaes, prestem contas no Thesouro, as quaes 
farão parte das que deve.apresentar o Ministro 
da Fazenda com o Orçamento geral. 

Art. 37. Detern1inando que aos Empregados 
que receberen1 ordenados adiantados, e forem 
promovidos ou mudados para outros empregos, 
ou por qualquer titulo passarem a perceber outros 
vencimentos, se Jhes desconte o que tiverem per
cebido adiantado. 

Art. 38. Declarando que cada uma das Camaras 
I..egislativas da Assembléa Geral, poderá insti .... 
tuir commissões de exame de quaesquer repar
ticões publicas, para obter os conhecimentos in
di~spensaveis ao desempenho de suas augustas 
funcções, nomeadas d' entre seus membros por 
escrutínio secreto. 

Art. 39. Ordenando que os balanços da despeza 
sejão apresentados á Assembléa Geral pela maneira 
seguinte: 

A 1 . a Columna designando o emprego ou ob-
jecto da despeza. · 

A 2.a A Lei, ou ordem que a autorison. 
A a. a O quan titalivo pago, ou eomprado. 



A L a Qnan to fieou rPslando o Tlwsou ro Pu-
IJJico. 

A ;; . " O augmento da despcza. 
A 6.a A sua diminuieão. 
A 7. a As observações~ convenientes. 
Art. 40. Ordenando· que os Orçamentos daRe

eei ta e Despeza scjão apresentados pelo mesmo 
melhodo marcado para o Balanço, no que Jhes 
fê:)r applicavel. 

Art. 4.1. Ordenando que o Orçamento d<l Fa
zenda, c as informaç.ões para as fixações das 
Forças de mar c terra, sejão apresentadas impres
sas na Camura dos Deputados até o dia 8 de Maio. 

Art. .i.2. Ordenando q11e todos os l\1 inislros de 
Estado, á excepç,ào do da Fazenda, ("'") apresen
tetn na Camara dos Deputados até o dia ,I~ de 
::\'laio, relatorios impressos, nos quaes mui cir
cumstanciadamcntc exponhiío o estado dos ne
gocios á cargo de cada Repartiç.ão, as n1edidas 
tomadas para o desempenho de seus deveres, P. 
a necessidade, ou ntilirlade do augmento, ou di
Ininuição de slus rcspccti v as rlcspezas. 

Art. 44. Declarando que não compete aos Pro
curadores das Camaras Municipaes cmnmissão 
alguma pelas quantias que receberem dos Cofres 
Publicos, por esta, ou outra Lei, ou Ordem, con
signadas extraordinariamente para auxilio das 
despezas Municipaes. 
· A'rt. 45. Determinando, que á excepção dos 
Empregos de Officiaes-l\'laiores das Secretarias de 
Estado, não se preenchão os lugares que vaga
rem, sem que a Assembléa Geral regule as ditas 
Secretarias. · 
· Art. 46. Abolindo os direitos de 4 5 por 0Ío, 
que pagavão em algumas Alfandegas do Imperio 
as producções Brasileiras, quando transportadas 
de uns para outros portos da mesma Provinda, 

(*) O Ministro da Fazenda pela Lei de 4 de Outubro de 183:1, 
art. 9. 0 § 2. 0 , é obrigado a apresentar a Conta geral da Re
•:eita e De.;;peza, junt:unente com o seu relatorio, até o dia 
.~ de MaiíL · 



Dlspo~dçôe8 da I~ei de t.& de Novembro 
tle :183:1. 

TITULO l. 

DESPEZAS :-1ACJON"iF.S. 

CAPITULO I. 

.Ministerio do lmperio. 

Art. 1.0 § 4. o Supprimindo o ordenado do Di
rector do ensino de Sua Magestade o Imperador, 
e Suas Augustas Irmãas. 

§ 6. o Supprimindo o augmento de ordenado 
concedido aos Conselheiros de Estado por De
creto de 8 de Agosto de 1825. 

§ 7. o Supprünindo as despezas com Tachigra
phos, Redaccão, e in1pressão dos Diarios da Ca
mara dos Deputados, continuando sómente a 
impressão das suas a c tas. 

§ 8. 0 Declarando que quando em alguns dos 
artigos de despeza com a Assembléa Geral Le
gislativa houver sobras (menos dos subsídios) po
derão ellas ser applicadas para quaesquer ou
tras despezas, quando as respectivas Camaras 
assim o julgarem indispensavcl. 

§ 1 O. Supprimindo a despeza de quatro Pos
tilhões do Correio em Pernambuco. 

CAPITULO UI. 

MinisttJrio dos Negocias Estrangeiros. 

Art. 3. 0 § 2. 0 Autorisando o Governo a fazer o 
pagamento ás Legações, e_ Consulados e1n Paizes 
Estrangeiros, e Commissões Mixtas, pelo interme-

LEIS DE 183;j PARTE I1 
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dio de casas de commcrcio co1n quern houver 
de tratar,. abonando-se ao respectivo Ministerio o 
que por este m.otivo despender além das quan-~ 
tias votadas. 

CAPITULO I\', 

J!inistcrio da }farinha. 

Art. 4. <> § '1. o Exceptuando da inhibição de se 
admittirem Ofiiciaes do Secretaria de Estado, ao 
Official co1n clausulas, que existe na da Marinha, 
logo que o Governo o julgue digno de ser con
templado com seus vencin1entos. 

Art. 5. o Supprimindo os vencirnentos do Aju
dante do Ministro da Marinha, . e de todos os 
Officiacs da Arn1adá empregados em terra, alén1 
do soldo e maioria; exceptuados os Empregados 
na Academia, ussin1 como os Intendentes da Ma
rinha do Rio de Janeiro e Bahia, e o Inspector 
do Arsenal do Rio de Janeiro, que continuaráõ 
a perceber os vencimentos que lhes compete pelas 
leis existentes. 

Art. 6. o Determinando que o registro do porto 
do Rio de Janeiro seja feito por um dos Officiaes. 
do Navio Commandante que nelle se achar. 

Art. 7. o Supprimindo os vencimentos dos Guar
das Marinhas de menoridade, e autorisando o 
Governo para fazer a reforma na Academia. 

Art. 8. o Abolindo as Intendencias de Marinha, 
excepto as do Rio de Janeiro e Bahia, e auto
risando o Governo a fazer as convenientes reduc
IJÕes nestes Eslabelocin1entos, e nas Fabricas Na
vaes de todos os portos do Imperio. 

Art. 9. o Abolindo na Intendencia do Arsenal 
do Rio de Janeiro cinco Medidores, um Ajudante 
do Almoxarife, a gratificação de um Continuo7 os 
l)ralicanles extranun1orarios, os Empregades não 
ereados por lei, un1 enearregado qa Inspecção 



üas ferias, dous Escrivães da Mesa Grande na In
tendencia, e os Mestres de cordoaria, e fu.ndicão 
que excederen1 de un1. " 

Art. 1 O. Extinguindo a Capellania do Arsenal 
do Rio de .Janeiro, c mandando conservar o soldo 
ao actual Capellão, quan~lo tenha patente militar, 
ficando addido aos Capellães de nutnero da Ar
rnada. 

Art. 1 ·1. Extinguindo as Conservatorias dos cór
tes de madeiras. 

Art. ·12. Mandando que os Etnpregados creados 
por lei nesta Repartição, tujos empregos forem 
supprimidos, scjào considerados da mesma fórma 
que os Empregados dos Tribunaes que tem sido 
extinctos. 

Art. 113. Detern1inando quo as en1barcações do 
serviço Naciona1 não possão receber carga a frete, 
senão na conformidade dos Regulan1entos dos 
Correios marítimos. 

Art. 14. Autorisando o Governo a vender os 
navios de transporte, que puder dispensar, c 
vender, ou arrendar á barca de vapor. 

C.\.PITULO V. 

!lhnislerio da Guerra. 

Art. ~15 § 2. o Autorisando o Governo a fazer 
na Academia a reforma, no systema de estudos 

. para as differentes armas do Exercito, dando conta 
á Assembléa Gernl Legislativa. 

§ 3.0 Supprimindo os Commandos das Armas 
das Provincias de S. Paulo, Goyaz, Minas Geraes, 
Espírito Santo, Sergipe, Alagôas, Parahyba, Rio 
Grande do Norte, Ceará c Piauhy: as gratifica
cães dos Commandantes militares das Villas de 
Santos, S. Sebastião, Paranaguá, e outros luga
res semelhantes, c dos Ii'ortes denominados Ber
tioga, Forte Augusto c Ipanen1a. 
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§ 4. 0 Autorisando o Governo para reduzir o 
numero dos Corpos, e para aboHr, ou reduzir o 
eorpo de Veteranos, e fazer as econon1ias que 
julgar convenientes. 

§ 7. o Autorisando o Governo a reformar os 
Hospitaes Militares existentes, ou substitui-los por 
Hospitaes Regimentaes. 

Art. 16. Reduzindo os vencimentos do Com
mandante das Armas da Corte ao soldo da sua 
Patente, com a gratificação e cavalgaduras de 
Commando de Divisão, e os dos Commandantes 
de Armas da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, 
Mato Grosso, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, 
ao soldo sómen te da sua Patente, com a gratifi
cação e cavalgaduras de Commando de Brigada. 

Art. 17. Autorisando o Governo a supprimir, 
onde convier, os Commaudos de Fortes, Fortins, 
Baterias, e Pontos fortificados. 

Art. 18. Mandando que os Empregados crea
dos por lei nesta Repartição, cujos empregos 
forem supprimidos, sejão considerados da mesma 
fórina que os Empregados dos Tribunaes, que 
tem sido extinctos. 

Art. 19. Aulorisando o Governo a fazer as re
ducções e reformas, que forem necessarias nos 
Arsenaes, e Fabricas do Exercito, Thesourarias e 
Pagadorias das Tropas sem augmentar venci
mento, ou nun1ero de Empregados. 

Arts. 20 e 2·1. Autorisando o Governo a mandar 
vender, na Província do Rio Grande <;lo Sul, a cava
lhada pertencente á Fazenda Nacional, ou a repar
ti-la pelas Estancias da Provincia, se o quizerem 
os Estancieiros, ficando estes obrigados a dar 
outros tantos, quando se lhes exigirem : e assim 
tambem a vender na mesma Provineia as bestas 
muares ·e bois, pertencentes á Fazenda Nacional. 

Art. 22. Ordenando que as Tabellas dos Or
çamentos contenhão uma lista nominal dos Offi
ciaes existentes no Imperio, com declaração das 
Commissões em que se achão empregados em cada 
Província, das gratificações que lhes competem, 
e dos soldos pagos, ou não pagos. 
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TITULO 11. 

DESPEZAS PROVINCI . .\ES. 

CAPITULO I. 

Provincia do Rio de Janeiro. 

Art. 25· § 1 . o Incluindo na despeza da Policia 
600HOOO do ordenado e gratificação do Inter
prete, e Escrivão -da Visita. 

§ 3. o Suspendendo o proviinento dos empregos, 
qüe vagarem na CapeBa Imperial, e autorisando 
o ·Governo a fazer a reducção no pessoal e ma
terial. 

Art. 26. Supprimindo as diarias aos Religiosos 
de S. Boaventura da Villa de Macacú, de S. Ber
nardino da Ilha Grande, de Nossa Senhora dos 
Anjos de Cabo Frio d' Aldêa de S. João, aos da 
Villa de Santos, e aos do Rio de Janeiro. 

CAPITULO li. 

Provincia ,do Espirito Santo. 

Art. 27 § 8. 0 SupprimindD as ordinari~s aos 
Religiosos de S. Francisco da Capital da Ptovin
cia, e aos da Senhora da Penha. 

CAPITULO IH. 

Provincia da Bahia. 

ArL 28 § 9. o Supprimindo as ordinarias aos· 
Benedictinos. 

I I O/ 
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CAPITULO VI. 

Provincia de Pernamb·uco. 

Art. 32. Supprin1indo as ordinarias ás Can1a
ras de Goyanna, e O linda para festividades. 

CAPITULO XII. 

· Provincia do Pará. 

Art. 38 § 8.0 Suprimindo a ordinaria aos Re
ligiosos de Santo Antonio, e a quantia de 780$000 
de ajuda de custo, e .rnais despezas con1 a Visita 
Episcopal. 

CAPITULO XIV. 

Prov.i}]Jcia de <;. Paulo. 

Art 4~P§ 8. 0 Supprimindo as ordinarias aos 
religiosos da Villa de Santos, e ~nta Clara d& 
Taubaté. 

CAPITULO XIX. 

DISPOSIÇÕES COMMUNS. 

Art. 46. Elevando a 200$000 as congruas dos 
Paro:ehos,. cujos -v;:en:cimemos. não chega vão a essa 
quantia. 
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TITULO III. 

J1finisterio da Fazenda. 

CAPITULO UXICO. 

Art. ,t.s. Ordenando que as remessas para pa
gamento da divida externa sejão feitas em gene· 
ros ou letras, con1o ftn~ mais proveitoso : publi
cando-se peJa imprensa o prcco dos generos, e o 
cambio das letras. ~ 

Art. 50. Ordenando que se pague debaixo do 
ti tu lo de pensões as que antigamente se chama
vão do Bolsinho. 

TITULO IV. 

DA RECEITA. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 5·1 § 1 . o Abolindo todas as imposições de 
qualquer denominação, sobre a importação e 
exportação de generos, e mercadorias transpor
tadas de umas para outras Províncias do Impe
rio, tanto nos portos de mar, como nos portos 
seccos, e registros. 

§ 2. o AbOlindo o sello das fazendas, e taxa res
pecliva, assim como a de Cüf)as, guindaste, c ca
patazias, sendo tudo substituído pela quantia de 
1 por o /o sobre o valor das fazendas. 

§ 3. o Abolindo todas as imposições sobre o pes
cado ; os foros de sesmarias, as pensões de en
genho de assucar, e as da Imperial Capella, e o 
imposto denominado Subsidio Nacional nas Pro-
vincias elo Maranhão c Piauby. 
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§ 4.0 Isentando de direitos de importação os 
livros e aquellas machinas, que ainda não estejão 
en1 uso na Província. 

§ 5. o Isentando da decirna dos predios urbanos, 
as Villas e Povoações que não tiverem mais de 
cem casas dentro do arruarnento. 

§ 6.0 Determinando que os hospitaes de cari
dade fiquem gozando do indulto concedido ás 
Casas de Misericordia, a respeito de seus predios 
urbanos. 

§ 7. 0 Mandando cobrar uma imposição de an
coragem sobre todas as embarcações, que nave
gão para os portos fóra do Imperio, na razão de 
1 o réis diarios por tonelada, contados dentro de 
50 dias depois de cada entrada nos portos do 
Imperio, ou até abandono legal antes deste prazo; 
ficando comprehendida nesta irnposição qualquer 
outra, que até então se cobrava debaixo da mesma 
denominacão. 

§ 8.° Fazendo extensiva ás embarcações estran
geiras a contribuição que pagão as nacionaes etn 
favor dos hospitaes. 

§ 9. o Franqueando a importação da polvora es
trangeira, guardadas as leis policiaes de venda
gem e guarda nas Povoações, e pagando os im
portadores 50 por o I o. 

§ 1 o. Deternlinando que as fazendas existentes 
nas Alfandegas, completo que fosse o tempo da 
demora que a lei lhes permittia, pagassem um 
oitavo por cento do seu valor pela armazenagem 
em cada mez : que as que dalli em diante entras
sem só pudessem den1orar-se por espaço de qua
renta dias, findos os quaes pagarião a armaze
nagem acima estabelecida. 

§ 1 ~1 . Mandando cobrar uma imposição de 15 
por 0 /o do valor sobre a venda das embarcações 
estrangeiras que passarem a ser brasileiras, não 
pagando outro algum imposto a titulo de vendas. 

§ 12. Mandando cobrar uma imposicão de 40$ 
annuaes sobre cada uma das casas de Modas. 

§ 13. Abolindo todos os impostos sobre as 
aguardentes de producção brasileira, e sua fabrí-
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caÇão, qnaêsquer que sejão suas denominações, 
. e substituindo-os pelo de 2 por 0/tt na exportação 
c 20 o f o no consutno. 

§ -14. Mandando pôr á. disposição das Camatas 
Municipaes os terrenos de marinhas, que estas 
reclamarem do Ministro da Fazenda, ou dos Pre
sidentes das Províncias,"'- para logradol~ros publi· 
cos; que o mesmo Ministro na Côrte, e nas pro
víncias os Presidentes em conselho, poss~ aforar 
3- párticula.res aquellés üe ta és terrenos. ·que jul
garem convenientes,. e segundo o maior interesse 
da Fazenda, estipulando tambem, segundo for 
justo, o fôro daquelles dos mesrnos terrenos, onde 
já se tenha. edifi~ado· séifi coneessão, ou que, 
tendo já sido concedidos condicionalmente, são 
obrigados a elle desde a época da concessão, no 
que· se procederá a arrecadação .• 

§ 15. Ordenando que- os.· terrenos e proprios 
nacionaes, que não forem necessarios ao serviço 
publico; sejão arrendados en1 hasta publica a pra-
3()S, ·não exceden-tes· de -tré~ annos ( •) e por 
lotes nunca maiores de .tO() br.aças. ~m ·quadro, 
sendo executado ejte arrendamento0 pélos Minis
U;os dat; :respectivas Repartições, na Côrte; e pelos 

. Presidentes en1 conselho, nas Provincias . 
. ·· Art. ~õ2. Determinando -qué &ejâo sómente ad

mittidos Assignados das Alfandeg&s nos despachos 
l,~it~ tn;ima de ~ OQhOOO,. 

TITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

CAPITULO UNICO • 

-Art.- 54. Detêrminando que todas as arrecada
ÇÕes de- 'IMpostos que tem estado á cargo dos 

;_(*).Ampliado pela Resoluçã~Legislativa de t:i, de Outubro 
tle 1833, que manda fâzer os arrendamentos até 9 anoos, e 

· ()s aforamentos perpetuos. 

J.EIS DE 1835 J?Al\TE I( (; 

-rt o 3 



Juizes Territoriaes, sejão feitas e fiscalisadas pela 
Mesa de Diversas Rendas, ou por Collectores Com
missarios. 

Art. 55. Declarando que o art. 109 da lei da 
Organisação do Tbesouro cornprehende só os Em
pregados promovidos a outros empregos depois 
da publicação da dita l€i. 

Dispo$içõe8 da Lei de 24 de Outubro 
ele t.832. 

DESl'EZA GERAL. 

CAPITULO li. 

Jlfinisterio do Imperio. 

Arts. 5. 0 e 6. 0 Abolindo a Secretaria do Registro 
Geral das Mercês, e ordenando que os Empregados 
vitalícios della continuem a receber seus orde
nados, empregando-os o Governo como melhor 
convier ao serviço. 

Art. 7. 0 Autorisando o Governo a concluir o 
pagamento das despezas feitas com a Flora Flu
minense , fazendo-as ces~ar, e dispondo da obra· 
como fôr mais conveniente. 

CAPITULO III. 

JJiinisterio da J,ustiça. 

Art. 9. o Abolindo a Contadoria da Intendencia 
Geral da Policia, continuando os seus Empregados 
vitalicios a vencer os seus ordenados, e ficando' 
addidos á Secretaria da mesma Intendencia, em
quanto o Governo os não empregar em outras 
Repartições. 



Art. 10. Determinando que os Impo~tos, que Gr'ão 
arrecadados ·pela dita ·contadoria extincta, pas
sassem a cargo do Thesouro N~cional, ( •) e. os 
emolumentos .que fazião parte desta renda sejão 
arrecadados pela Secretaria da Policia , e reco
lhidos mensalmente no. Thesouro. Nacional.. 

I 

CAPITULO . IV. 

Ministerio de Estrangeiros. 

Art. 1~1 § 3. o Mandando abonar ao respectivo 
~linisterio o cambio em que forem pagas a,s des- · 
pezas externas, pelo interwedio Çle casas de com
Inercio, com. quem o Governo continuará a tratar 
para _esse fim. - · 

Art. 12. Declarando que o art. 37 do Tit. 8. 0 da 
L~ i. de 15 de Dezembro de 1830, comprehende o 
CO:rpo DJplomatico. _ .. 

4rt. t3 .. Determinando QAe o Govf}rl}p cre~ l,lma 
ÇQYlmissijo composta de tres membros, escolhidos 
entre as pessoas mais conspicuªs ,e intelligentes, 
para liquidar o montante das presas brasileiras 
fe·i· ta.pel. o_. Cruz_ eiro Inglez na costa_ d.â Africa_t e que 
j.á t.em sido re.clamadas pelo Governo Brasileiro, 
dando do seu resultado· CO!lta á Asse,ro}?Iéa Geral. 

CAPI'FULO • .Y. 

llfinisterio da Marinha. 

_ Art. 1 i- § 8. 0 Mandando, passar para o Jardim 
Dotanico . d~ Lagoa de Rodrigo de Freitas as es
cravas sôlteiras , e suas crias , que exístião no 
Arsenal. · · 

( *) Estão hoje a cargo da Camara .Municipal, em virtude 
<fa Lei de 3 de Outubro de :1833. 

T l o4 
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irt. ,, ~>. Abolindo o lugar do Piloto-Mó r da Barra 
om todas a~ l)rovincias do Imperio, o J.> de Guanla
_\Iúr do L~tstro na Província de Pernambuco. 

Art. 17. Estabelecendo ao Mestre da Escola dos 
Ap~endizes do Arsenal o vencimento de 30#000, 
em cada mez que ensinar. 

~APITULO Vl. 

Jlinistcrio da, Guc1Ta. 

Art. 18 § 8. 0 Supprimindo os Commandos de 
Arrnas das I)rovincias de Santa Catharina e Ma
ranhão. 

Art. 19. Detcrn1inando que as Secretarias dos 
Commandos das Armas do Rio de Janeiro e Bahia, 
scjão organisudas como as da~ outras Províncias, 
com vencimentos analogos, tendo a da Côrte· n1ais 
dous Amanuenses, e que os Empregados vitalicios 
que ficarem sem exerci cio, sejão add idos ás Re
partições que mais convier ao serviço, continuando 
a vencer seus ordenados , emquanto não forern 
.novamente empregados pelo Governo. 

Art. 20. Concedendo ao Official-Maíor , Offi .. 
ciaes ordinarios, e Porteiro da Secretaria do Tri
bunal do Conselho Supremo Militar, uma grati
ficação de metade do ordenado que percebião , 
a qual cessará logo que fôr exlincto o dito Tribunal. 

Art. 21. Permittindo venderem-se , ou arrenda
renl-se immediata1nente, con1 condições vantajo
sas, os edificios que não tem serventia, e se estão 
arruinando. , 

CAPITULO VII. 

J1tinistcrio da Fazenda. 

Art. 22 § 5. 0 Supprimindo as sete Mesas nova .. 
n1cmte creadas na l)rovineia do Hio Grande do 
Sul para a arrecuda~~ão das diversus !tendas, H~ 



canuo todavia o Governo autorisatlo ao pagmncnlo 
dos ordenados das que julgasse convenientes 
nestas e outras Províncias, na fórma da Lei de 
15 de Dezen1bro de 1830. Supprimindo-se igual
mente a despeza da Administração dos proprios 
nacionaes, que passa para a despeza Provincial, 
sendo deduzida do rendimento dos mesnws. 

§ 13. Autorisando o Presidente da Província da 
llahia e1n Conselho para arbitrar provisoriamente 
urna gratificação ao Thcsoureiro da Caixa .Filial 
do Amortizacão da mesma Província. 

§ 'I 4. Passândo para a Hepartiçüo da Marinha 
a despeza que se fazia pelo Ministerio da Fazenda 
com pharóes, barcos do soccorro, c Jotadores dos 
navios. 
· Art. 23. Abolindo as casas de fundicão, as In
tendentias do ouro e suas comnüssarias: em Minas, 
Goyaz e Mato Grosso; a Intendencia dos Diamantes, 
c a Contadoria da Junta do Commercio. 
. Art. 25. Ordenando que os Empregados vitalícios 
das Repartições extinctus, no art. 23 , inclusive o 
Intendente Commissario da Villa da Campanha da 
J>rinccza na Prov4ncia de Minas Gcraes, o dos 
Hegistros abolidos pela Lei de 15 de Novembro do 
183,1 , e os da arrecadação das contribuições da 
Junta de Commercio, que tambem foren1 vitalícios, 
continuem a receber seus ordenados ; ficando ad
uidos ás Reparticões em que mais convier ao 
serviço, até que tenhão outro destino. , 

Art. 26. Determinando que o Governo rcuna as 
Alfandegas existentes as Mesas de Diversas nendas 
mandadas crear pela tei de ~15 de Dezembro de 
1830, cujo rendimento fôr de pouca 1nonla, ou 
vice-versa. 

Art. 27. Autorisando o (}overno a reformar a 
Mesa de Diversas nendas do Uio de Janeiro, e 
augmentar-lhe o numero e ordenado dos seus 
Empregados , os quaes deveráõ ser tirados das 
Repartições extinctas, quando nella haja falta para 
os que houverem de accrescer. 

Art. 28. Detern1inando que o Official-Maior da 
Secretaria do Tribunal do Thcsouro Vl'nça por 
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anuo 2:000$000, os quatro Officiaes. 1 :200HOOO, e 
os quatro Amanuenses 900$000. 

Art. 29. Declarando que o excesso sobre os or
denados, que actualmente vencem os Empregados 
de que trata o artigo antecedente, seja conside
rado como gratificacão, ficando para a Fazenda 
Pub1ica os Emolumentos que lhes pertencião pela 
Lei de 4 de Outubro de 183·1. 

Art. 30. Determinando que o Governo faça subs
titui't as cedulas e yalles em circulacão na Pro
víncia da Bahia, por notas do novo pâdrão, pres
crevendo a divisão de valgres que devão ter para 
facilitar a~ transaccões , ,e dando . á respectiva 
Junta da Fazeu.<Ja as Iilf)trucções necessarias para 
a su:hstituiçãtr, qúe :s~nt fejta =-oom a necessaria 
segurança e circumspecção. . 

Arti 31. Determingndp. que .nã,()seja. inscripta, 
nefli ·pa:gat ·t;tlvi?~·-.ftl&~.,qil~; jês~eite. ~á p,erda 
de· p~rbcula~$,, ·lfor ~mottv:o ·· .de. guerra{ l.flter~a , 
Oll eXternà;:{:$mn 'ttutorisacão da Asséfubtéa Geral. 

,i_C'-~~!");:~: :~,--~ .. -- - ~ i! ... _,. 

Disposições Communs. 

Art 33. Determirlándcfqué.as Pensões, Tenças, 
Monte· pio, nieio soldo ás viuvas dos Militátés , 
ordenado dos Aposentados, e dos .. Empregados 
dos Tribunaes e :Reparticões extinctas, que erão 
pagos pelos differentes 1\IÍnisterios, e Repartições 
Publicas, fiquem a êàrgo do Thesouro Nacional, 
por onde deveráõ ser pagos, deyois de se lhes 
abrir o $eu .coropetente .. QS&J~n\(l.1llento , . ficando 
reunida em uma só folha ·a extraordinaria do 
Thesouro, Bols{nho, e Pensões; · 

Art. 34... · Det~iuliUa!1do.que os Qbjectos que exis, 
tirem nos armàzens~da Guerrà e Marinha, e qu.e 
depois de exacta e rigorosainspecção, seacharem 
não·,,.~mp:regaveis.,, ou inuteis, sejão vendidos. em 
hasta p'ublica; e quando nàQ haja compiiador , 
tenhão o destino que mais convier. 
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TITULO II. 

DESPEZA PROVINCIAL. 

~APITULO II. 

Província do Rio de Janeiro. 

Art. 39. Creando o lugar de Ád~inistrador do 
Passeio Püb1ico com. a diaria de 4 flOOO, e sup
primindo o lugar de Feitor. 

A_r~s; 4~ e 41 . lncorporanqco ao Ja~dim Botan~co 
os e(}tfl.cios e terrenos; que pertenCião á Fabrica 
da P&lvora da Lagóa de Rodrigo de Freitas em~ 
1830, quando já não e~istão aforados, ou a~en:-J 
dados ; e autorisando · o Governo a fazer neste 
Estabe1ecimento ( todas as mudancas, e alterações 
que forem uteis á instruriç'ão·e=prógressos da agri
cultura. 

CAPITULO VI. 

Provincia das Alagôas. 

Art. 4 7. Autorisando o Presidente em Conselho 
a dar regulamento .ao Arraes da Catraia mandada 
construir para dar entrl\dil :as emb&rcações na 
barra do- Rio .. de S. Francisco; e a arbitrar a 
quantia que cada uma de lias deverá pagar, por 
entrada, para os Cofres Publicos da Provi.ncia_. . 

Art. 48. Supprimindo as gratificações ·dos Agentes 
encarregados, naBahia e Pernambuco, para arre.:. 
cadarem as rendas da mesma. · 

T f06 



CAPITULO YH. 

Prorincia de Pernamb~tco. 

Art. 50. Autorisando o Presidente em Conselho 
n appliear o edificio, e os seus utensis, crn que 
tem estado o Hospital Militar, para a reunifio dos 
hospitacs, quando assin1 o julgue conveniente. 

CAPITULO XII. 

Provincia do .~faranhüo. 

Art. 56. Applicando para o Hospital dos ta ... 
zaros o edificio do hospício que servia para a 
quarentena dos escravos vindos da Costa da Africa. 

C ~PITULO XVI. 

Provincix de Minas. 

Art. GO § 3. 0 Supprimindo o ordenado dos IVIi
neralogicos, André Augustier e Roque Schuch. 

Art. 6:1. Supprimindo as despezas com os ven
cimentos dos Allemães empregados na frabica de 
ferro do Morro do Pilar. 

CAPITULO XX. 

Disposições cornmuns. 

Arts. 63 c 66. Autorisando os Presidentes en1 
Conselho, cmquanto se não organisão competen
temente as Secretarias dos Governos das Pro~ 
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vinr.toas, a augnlent~_n· os ordenados, e o nu
Jnero dos Empregados dellas , dando-lhes a 
organisaç.ão que fôr mais conveniente, com tanto 
que não excedão da quantia fixada para a despeza 
das I,residencias, Secretarias, e Conselho do Go
verno de cada uma das respectivas Províncias; 
e ordenando. que o excesso sobre os ordenados 
que vencião os mesmos Empregados, seja consi~ 
derado como gratificação, não comprehendendo 
a disposição deste artigo as Províncias em que 
por lei já se tenha decretado a sua reforma. 

Art. 67. Ordenando que os Parochos, quer 
sejão Collados, quer Encommendados, continuem 
a receber a congrua marcada no art. 46 da Lei 
de 15 ·de Novembro de 183~1. 

Art. 68. Elevando a 50$000 as congruas dos 
Coadjutores, sem prejuízo daquelles que já per
cebião maiores. 

Art. 69. Supprimindo os lugares e ordenados 
de Solicitadores, Escrivães, Meirinhos e Escri
vães dos Meirinhos dos Feitos e Execuções da 
Fazenda Publica, nas Províncias em que os havia? 
e supprida sua falta pelo que dispõe a Lei de 
20 de Setembro de 1827. 

Art. 7~1. Determinando que as pensões, meios 
soldos, monte pio, e ordenados dos Aposentados 
.e Jubilados~ continuem a ser pagos nas mesmas 
Províncias de suas residencias, sendo feito o pa
gamento pela folha da despeza geral, e proces
sada em separado. 

TITULO III. 

Das: Rendas Publica.~\. 

C,\PTTULtl UNTCO. 

Art. 7 5. Determinando qne o assucar e tabaco 
paguem sómente o dizimo que estiver em pratica 
pagar ern eada uma Proyineia, e o direito de 

l.F.lS DF. 1835 PARTF. 11 
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.dous por cento de Consulado de sabida para fóra 
do Imperio, ficando abolido todos os mais irn
postos que paga vão, quaesquer que elles sejão. 

Art. 76. Elevando a sessenta por cento o imposto 
de aguardente de consumo da Província da Bahia, 
applicados os 40, que accrescem, para a amorti
zação das cedulas emittidas alli para o resgate 
da moeda de cobre. 

TITUtO VI. 

f:.\ PTTULO UNlfO. 

Art. 9,1. Determinando que os dinheiros, proc.O> 
Yenientes dos bens dos defuntos e ausentes, á 
proporção que forem sendo arrecadados pela 

. cmnpetente autoridade, sejão logo recolhidos nos 
cofres das Thesourarias Provinciaes, e pelas 
mesmas seja f€ito o pagamento ás partes inte
ressadas, em virtude de deprecadas legaes. · 

Art. 92. Determinando que os Empregados Pu
biicos, qualquer que seja a sua classe, recebão 

,seus vencimentos pelas Thesourarias das Provín
cias en1 que tiver~m exercicio. 

Art. 93. Determinando que as licenças dos Em
pregados civis para fóra do Imperio sejão con
cedidas sem vencimento algum da Fazenda Pu
blica, e sendo para dentro do Imperio, com 
1netade do seu ordenl:ldo: se porém fôr por 
motivo de molestia lhes seja concedida até seis 
mezes com o ordenado por inteiro, mesmo para 
fora do Imperio. 

Art. 94. Declarando livre o curso c gyro do ouro 
-em pó nas Províncias que o produzirem, seja qual 
fôr a sua quantidade, e quando nellas não tenhão 
pago o competente direito) possa ser manifestado 
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na Casa da Moeda para ser reduzido u barras, ou 
/t moeda, pagando no primeiro caso o direito res- _ 
pectivo, e no segundo, o mesrno direito c o de 
senhoriagem. 

Art. 95. Declarando que o § 1. o do art. 1. ~~ Ca
pitulo 11nico da l.ei de 15 de Novembro de 1827 
não comprehende as dividas provenientes de or
denados, congruas, soldos, fardamentos, pensões 
ou tenças, e ainda n1esmo proveniente de compra 
tlc generos pela Fazenda N acionai que não che
garem umas e outras á quantia de 400$000, as quaes 
serão pagas por prestações annuaes, segundo a 
Lei de 13 do mesmo mez e anno. 

Art. 96. Deternlinando que o Ministro da Fa
zenda faça remover da Caixa dos Depositos Pu
blicas para á Caixa da Atnortização, debaixo da 
responsabilidade do Thesouro, a quantia de 
200:000$000 para serem empregados na compra e 
amortização deApolices da Divida Publica Interna, 
crn porções e prazos que melhor convenha aos 
interesses nacionaes . 
. Art. 97. Mandando entregar, a quem houver de 

pertencer, os bens confiscados na Província de 
Minas Geraes em 1790, por occasião da rebellião, 
c que ainda existem incorporados aos proprios 
uacionaes. 

DisJ•o~ições tia Lei tle S tle Oadnbt•o 
ele :18330 

'flTULO L 

m•:SPEZA GI~RAL-

CAPITULO 1.. 

Artigo. Determinando ú que ó dc5peza gernl: 
§ 1. o Casa Imperial, 



§ 2.0 Hegencia, Ministerio, e Conselho de Es
tudo (1). 

§ 3.° Corpo Legislativo. 
§ 4. o Os Tribunaes de Justiça Civil e Militar (em-

quanto existir), Relação Ecclesiastica (2). 
§ 5.• Exercito, Marinha, e Diplomacia (3). 
§ 6. 0 Escolas maiores de Instruccão Publica. 
§ 7.° Correios, Pharóes, Canaes e EstradasGeraes, 

acquisições de terreno~, e construcção de Palacios 
para decencia e recreio do Imperador e Sua Fa
mília. 

§ 8. • Thesouro Nacional, e Thesourarias Pro
vinciaes. 

§ D. o Junta do Commcrcio (emquanto existir). 
§ 10. Alfandegas, Mesas, e Administrações de 

Rendas. 
§ 11 . Casa da Moeda, e Typographia Nacional. 
§ 12. Caixa da Amortização da Divida Publica, 

e suas Filiaes. 
§ 13. Commissões de liquidação da Fazenda Na

cional. 
§ 14. Empregados vitalícios de Tribunaes, c 

Repartições extinctas. 
§ 1 :;. Monte Pio, e remuneração de serviços. 
§ 16. I)agamento da Divida Publica interna e 

externa, c por conta de depositos. 

CtPITULO H. 

Jllinisterio do bnpcrio 

Art. 3. 0 § 5.0 Igualando o Porteiro e o Ajudante 
do Gabinete Imperial, em vencimentos, ao Porteiro, 
e Ajudante da Secretaria de Estado respectiva. 

(1) I~ dos Presidentes das Províncias, pela Lei da reforma 
de 12 de Agosto de 1834 art. 10 ~ 7.0 . 

(2) E os Bispos, idem. 
(3) E Colllmandanlc Superior das Guardas Nacionacs) id~m, 
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CAPITULO III. 

Art. ,i .. o § 3. 0 Supprin1indo as gratifieacões aos 
rresidenles das Relações. ~ 

CAPITULO V, 

111inistcrio da J1Iarinha. 

Art. 6. o § 24·. Elevando a 800r~OOO o ordenado 
de cada un1 dos Escrivães da :Matricula, c J>agu
doria da Inlendcncia da Marinha da Bahia. 

TITULO li. 

• 
DESI'EZA 1'1\.0VINCIAL. 

CU,ITULO I. 

Arl. O. o Determinando o que é dcspcza pro-
víncia]. 

§ Lo Secretaria da Presidencia (*). 
§ 2.° Conselho Geral(hojeAssembléa Provincial)o 
§ 3. o Justicas Territoriacs e Guardas J>oliciaés. 
§ 4. 0 Escofas menores de Instruccão I)ublica, c 

Bibliothecas Publicas. d 

§ 5. 0 Jardins e Hortos Botanicos, Passeio Pu
blico, e Illuminação. 

C') A Despeza dos Presidentes p:~ssoll a ser Geral pela LeJ 
ria reforma, a do Couselho do Governo fui cxtiucta pela Lcl 
de 3 de Outubro de 183'i. 
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§ 6. 0 I,rofessorcs c empregados de saude (1), 
vaccina, catechese, e colonisação. 

§ 7. o Paro chias e Cathedraes (2). 
§ 8. 0 Soccorros e ordinarias ás Canmras, Casas 

de Miscricordia, Hospitaes, Expostos e Seminarios. 
§ 9. o Casas de prisão com trabalho, reparos e 

construcção de cadêas, conducção e sustento de 
presos pobres. 

§ 10. Obras publicas de interesse e serviço da 
Província, reparos das Igrejas matrizes. 

§ 11 . Todas as rnais que dizen1 respeito á sua 
adnlinistração econon~ica e peculiar. 

CAPITULO li. 

Provincia do Rio de Janeiro. 

Art. H § 3. 0 Elevando a 1 :600$000 o ordenado 
do Director do Jardim Botanico. 

§ 6. 0 Mandando incluir 400$000 do ordenado do 
Guarda-Bandeira do escaler da Provedoria da 
Saudc. • 

TITULO III. 

DA RECEITA PUBLlCL 

l:APITULO I. 

Art. 30 § L o Elevando o imposto das casas ~e 
leilão a 400$000 por cada uma annualrnente no Rto 
de .Taneiro; a 200$000 na Bahia e Pernambuco; e a 
4 00$000 nas demais Cidades Capitaes. 

(1) :Menos os das visitas de saude, que, pela Lei de Reforma e do 
Orçamento de 3 de Outubro de 183~, passárão para a geral. 

(2) Pela T,eí cta Reforma de 12 de Agosto, e art. 4. 0 da de a de 
Outubro de 183-1 u. 0 ~o. 
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§ 2. o Declarando que o in1poslo denominado do 
Banco sobre as embarcações e;omprehende tam
bem as das nações estrangeiras, tenhão estas ou 
não celebrado Tratados com o Imperio. 

§ 3. 0 Declarando que o equivalente de 1 °/o esta
belecido pelo art. 51 § 2. 0 da Lei de ,15 de Novembro 
de 1831 comprehende sómentc as mercadorias 
estrangeiras, seccas e molhadas, c não a moeda 
estrangeira de ouro, ou prata e metaes preciosos, 
em barra ou pinha, e os generos de produccão 
brasileira levados de Provincia á Provincia. ~ 

§ 4. o Detern1inando que o direi to de armazena
gem, depois de passados l.O dias, seja cobrado 
Jnensalmentc na razão de um quarto por cento do 
valor dos generos. 

§ 5. 0 Extinguindo o imposto denominado du 
-garapa- na J>rovineia de Pt~rnambuco. 

CAPITULO li. 

neceilrt geral. 

Art. 31. Determinando o que é Receita Geral: 
§ '1. o Direitos que se arrecadão nas Alfandegas 

por importação, exportação, baldeação e reexpor
tacão. 

§ 2. 0 Meio por cento de assignados das Alfan
degas. 

§ 3. o Armazenagem, ancoragem e pharoes. 
§ 4. o Contribuição da Junta do Commercio, sobre 

volumes e embarcacões, inclusive os das nacões 
com quem não ha T"ratados, e o imposto deno"mi
nado do Banco, sobre as que navegão de barra fóra. 

§ 5.0 O imposto de 15°/o das embarcações estran
geiras que passão a ser nacionaes, e o de 5°/o da 
venda das nacionaes. 

§ 6. o Direitos de 25 o /o do ouro. 
§ 7. o Siza da venda dos bens de raiz. 
§ 8. o Porte dos correios de mar e terra,. 

Ti J \) 
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~ 9.0 Imposto para a Caixa da An1ortização da Di
vida Jluhliea. 

§ ,1 O. Dízimos do assucar, algodão, cüfé, tabaco 
e fumo, e a contribuição das saceas de algodão. 

s '1 11. Dizimos do gado vaecum e cavallar; 20 °/o 
dos couros do Rio Grande do Sul, e os 40 °/o na 
aguardente de consun1o na Bahia para resgate das 
cedulas, na fórma do art. 76. 

§ il2. Sello das n1erces, dizin1a da Chancellaria, 
novos c velhos direitos das graças e títulos expe
didos pelo Poder Exeeutivo c Tribunaes, e emolu
n1cntos que se cobrão no Tribunal Supremo de 
J ustica. 

§ 13. Chaneellaria da Imperial Ordem do Cru
zeiro e das Tres Ordens Militares, Mestrado e tres 
quartos das Tenças. 

§ 14. Meios soldos das patentes n1ilitares e con
lribuicão do Monte Pio. 

§ 115~ Matriculas dos Cursos Jurídicos e Aca
<lernias. 

§ 16. Rendimento da Casa da Moeda. 
§ 17. Venda do pá o brasi1 e dos proprios na

cionacs. 
§ 18. Renda diamantina e fóros dos terrenos de 

Marinhas ("l 
§ 19. Bens dos defuntos e ausentes, cobrança da 

divida activa e da Bulia da Cruzada. 
, § 20. Emissão de apolices c juros das apolices 
dos emprestimos estrangeiros . 
. § 2~1. Rendas eventuaes, e não classificadas, que 
provém dos Arsenaes do Exercito e Marinha, e da 
venda de vasos de guerra, limpa das Alfandegas, 
rendimento da Fabrica da Polvora, da Typographia 
Nacional, reposições e emolumentos que se cobrão 
pelas Intendencias da Marinha dos Officios que 
passárão para a Fazenda Publica. 

§ 22. Os saldos e sobras da receita geral. 
.. Art. 32. Determinando que as rendas geraes 
sejão escripturadas em livro a parte, e arrecadadas 

(") Menos os do municipio do Rio de Janeiro, que pela Lei de 3 
de Outubro de 1834, art. 37, passárão para a Camara Municip~l. 



uniformemente em todo o Imperio, segundo os 
Hegulamentos existentes, ou que forem de novo 
organisados pelo Ministro da Fazenda, sendo re
colhido o seu producto em cofre distincto e distri
buído segundo as disposicões do mesmo Ministro 
em Tribunal. " 

CAPITULO 111. 

lleceita Pronincia,l. 

Art. 35. Declarando pertencerem á receita pro
vincial todos os impostos existentes não compre
hendidos na receita geral (•). 

Art. 36. Determinando que as rendas provinciaes 
sejão es.cripturadas á parte, e arrecadadas como 
até então pelas Thesourarias respectivas, segundo 
os Regulamentos existentes, ou que forem de novo 
organisados pelos Presi1lentes en1 Conselho, sendo 
seu producto recolhido em cofre distincto, e dis
tribuído pelo Presidente em Conselho. 

Art. 37. Ordenando que a receita e despeza pro
vincial seja fixada pelos Conselhos Geraes (hoje 
Assembléas Provinciaes) sob orcamento dos Presi-
dentes das Províncias. " 

Art. 38. Deternünando que no dia da abertura 
dos Conselhos Geraes (hoje Assembléas Provinciaes) 
os Presidentes apresentem o seu relatorio impresso, 
eorn o orcamento da receita e despeza provincial, e 
as contas" do anno findo, nlinistrando-lhes todos os 
esclarecimentos que pedirem, e que os Secretarias 
e os Inspectores das Thesourarias assistão ás dis
\~ussões, sendo para isso convidados. 

1'; Pela I~ei de 8 de Outubro de 1833, os in1postos denominados 
<lo Banco e o sello do papel, que erão provindaes, passárão para 
fundo do novo Banco, e pela Lei de 3 de Outubro de 1834 n.o 40, 
passárão para a Camara Municipal do Rio de Janeiro os foros de 
tcrrenog ae marinha, e os impostos da Policia, que tambem erão 
provinciaes. 

I.EIS DE J83!). PARTE U. l) 
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TITULO IV. 

J)ISPOSIÇÕES GERAES. 

CAPITUtO UNICO. 

Art. 42. Mandando vender todos os transportes 
que se não empregão -em carregar madeiras, as 
embarcações de guerra que exígiren1 concertos 
maiores de metade do seu valor prünitivo, e as· 
que estiverem. incapazes de navegar. 

Art. 43. Dete1 minando que quondo ein qual
quer dos Mínisterios se der o coso, que em algurn 
dos artigos de despezas espeeiücadnnwntQ concc-
didns sEja diminuta a quantia calcula1 a, e t'm 
outros artigos haja sobra na som ma arbitrada, 
poderá o rC>spectivo IVJ inistro supprir a falta cGm a 
sohra dentro dos limites da som ma consignada no 
respectivo :Ministerio, sujeito todavia pe1a suares
ponsabilidade pelo uso que fizer desta pe1n1issào. 

Art. .íí). AutoriEnndo os Ministros do In1ptrio e 
Justiça na Côrte a fazerem todas as mais despezas 
decretados por lei, a re~peito dos àiüer rntcs 1 a
mos da despeza provincial (hoje do Municipio), 
sujeitos todavia pela sua responsabilidade J:f~lo 
uso que fizrTcnl de~ In pei m;ssro. . 

Art. 46. Aulorisond(, o Govtrno n reformar a ad
ministracào das IntcndendM~ e At Sf:'IHJês de Muri
nha do Jfnperio, com tanto que taes d('spezas nào 
eJ{{~~ªo 4:quantia votad,Ç!, JH;sta Lei para cstus Re
parti~;õcs, apr·esentando tudo depois a Assembléa 
Geral para sua fhwl approvn~;âo. 

Art.. 4.7. Autorisando o Governo para r!evar os 
ordenados dos Lfnles da Acaden;ia Mi:itar e de 
1\larirha a 600$000, oR dos sut.slitutos a :iOO$CCO e 
~do Seeretaz io a 4.;}0~000, salvos os seus re~:pec
hvos so1dos, em quanto a As~embléa Geral não de
liberar sobre a reforma das mesmas Academias. 
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Art. 48. Mandando ficar em vigor, como perma
nentes, toJas as disposições contidas nas Leis de 
Or~;amento de 15 de Deze:nbro '·de ·1830, de H) de 
N?vembro de118:H ~de 24 de Outubro de H~32, que 
H{W versarem partwulanneate sobre a fixacão da 
receita e despeza, e nàó terem sido expressamente 
revogadas. 

Arf. 4i). Detenninundo que as despezas decreta
das peJas Leis de Or~:amento pata as obras publicas 
d:i Corte sejào feitas [)elo Governo, effectuando-se 
taes obras por arrematacáo, administracão ou em-
presa, como fôr In:tis coriveniente. " 

Rio de Janeiro em H! de Ahril de 1835. 

Jtfa,noel do Nascimento Castro e Silva . 

.. ···-
.. 

, DECRETO de 4 õ de Abril de '1835. 
. . 

Marca as ajudas de custo para as depeias de viagens dos Pre-.:. 
sidentes das Provincias conforme a tabella annexa. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, autorisa.ila pelo art. 4~ o da Lei 
de 3 de Outubro de 1834, Ha por ben1 estabelecer 
a favor dos Presidentes, que residirem fóra das 
Pro vincias para onde forem non1eados, .e como 
ajudas de custo para as despezas de suas viagens, 
as quantias designadas na tabeBa que com este 
baixa, assignada por Joaquim. Vieira da Silva e 
Souza, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, .. que assim. o tenha en~endido e. faça. 
executar cotn os despachos necessat-H)s. ·Pa1aCio do 
Rio de Janeiro em qüinze dê~JbrU~ dé mil Qito
centos trinta e cinco; decimó 'quarto da Indepen
dencia e do Imperio. 

FRANCISCO ·DE LIMA E SII.VA. 

· Jolo BRAULIO MONIZ. 
·,: ·•. _.--, 

Joaq'MÜn Vieira ela. Silva e Souzu .. 



l'abella das ajudas de cuttto dos Presidentes que do Rio 
de Janeiro parth•em pa-ra as P••ovineias do ln•perio. 

Pará .............................. . 
Maranhão .......................... . 
Piauhy ............................. . 
Ceará ....................•.......... 
Rio Grande do Norte ............... . 
Parahvba ......................... . 
Pernambuco ....................... . 
Alagoas ............................ . 
Sergipe ............................ . 
Bal1ia .............................. . 
Espírito Santo ..................... . 
Minas Geraes ....................... . 
S. Paulo ........................... . 
Santa Catharina .................... . 
S. Pedro do Sul. .................. . 
Goyaz .............................. . 
Mato Grosso.. . . . . . . . . . ............ . 

·1 :200$000 
800$000 

tJ :000$,000 
600$000 
600$000 
5008000 
500$000 
500$000 
500$000 
400SOOO 
300$000 
400$000 
400~~000 
400$000 
500$000 

·1 :200$000 
1:600$000 

PaJacio do Rio de .Janeiro em ~1 5 de Abril 
de 1835. 

.Joaqu'irn Viára da Süva c Souza . 

....... 
DECRETO de 23 de Abril de 183~>.-

Declara os casos em que (leve passar o preparo dos Feitos civeis 
ao Juiz ~Iunicipal do termo da Côrte. 

Hepresentando diversas pessoas que, pelo im
pedirnento dos ~~ uizes de Direito do C i vel desta 
Cidade, se achão paradas grande numero de 
causas, com notavel prejuízo publico, por não 
ser bastante para o seu prompto expediente dous 
Juizes que actualmente estão em exercício : ·\ 
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Regencia en1 Norne do Imperador o Senhor Dom 
l)edro Segundo Ha por bem, en1 ampliação ao 
Decreto de tres de Outubro de mil oitocentos 
trinta e tres, Ordenar que, no caso de faltarem 
simultancarnente dous .Juizes do Civel neste ~In
nicipio, pas.;;e o preparo dos Feitos respectivos 
ao Juiz :Municipal. 

Manoel Alves Braneo, do Conselho de Sua :\fa
gestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justi~;a, o tenha assim 
entendido e fa~a executar co1n os despachos 
necessarios. ralacio do llio de .fürwiro em vinte 
tres de Abril de mil oítocentos trinta e cinco. 
deeimo quarto da Independencia c rlo Imperio·, 

FrU.NCISCO DE LIMA E SILVA, 

Joio BRAULIO MüNIZ . 

.llanoel Aloes Branco . 

.. eee..-

DECRETO de 28 de Abril de 1 H35. 

Dá organisa«;ào a "\dministraçao do Coneio da P!'Ovincia dr 
. _\Jato Grosso. 

A Hegencia ern Nome do Imperador o ~enhot· 
Dom Pedro Segundo, na confúnnidado tio De
creto de 5 de Man;o de •182\l, Ha por hem orga
nisar a Adininistraeào do Correio dn Ci(bde do 
Cuiabá eorn os lug{tres mcneionados na reln~~;)o 
que com este baix.u, assignada por Jo1quim Viei-

" ra da Silva e Souza, ~linistro e Secret,ll'io de 
Estado dos Negoeios do lmperio, que assim o 
tenha entendido, e üwa exeeulnr com os dPspn-
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chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro ern 
vinte oilo de Abril de rnil oitoeentof, trinta e 
cinco, decüno quarto du Independencia e do lln
perio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BnAULIO 1\JONIZ. 

Joaquún Yietra d(t Silva e Sottza. 

Relação dos lugtnes da AG:lm!nlstt•ação do Cou-reio tie 
Cuiabá, ereada pelo Decreto desta data. 

Um Administrador, que servirá ao mesmo tempo 
de Thesoureiro, vencendo a gratifjcação annual 
de 150SOOO. 

Um ajudante;· que servirá tambem de Official 
Papelista, com a gratificação annual de ~1 00$000. 

Doze porta-malas matriculadós, vencendo ínen
sahne_nte a gratit1c.açào de .6$000. Palacio do Rio 
de Jàneiro em vinte oito de Abril de mil oito
centos trinta e cinco. 

Joaqui1n Vieira da Silva e So~tza. 

- -···- -.. 

l\larca o numer.o de cornet:~s que deve ter o Batalhão de 
Artilharia da Guarda Nacional, da Corte. 

A Regenria Permanrnte em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Segundo H~ por bem, ai-. 
terando o artigo terceiro do Decreto de 22 de 
Junho de mil oitocentos trinta e tres, que o nu
mero de cornetas para as Cotnpanhias do Bata-



--- 63 ._... 

Jhão de Artilharia da Guarda Nacional· deste 1\tlu
nicipio seja regulado:. pelo artigo trio ta e cinco 
da Lei de dezoito. de Xgosto de mil oitocentos 
trinta e um. 

Manoel Alv.es Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade oclmperador, Ministro e Secretario de Es
ta-do dos Nego cios da .Justiça o tenha assirn enten
dido, e faca executar. l)alacio do Rio de Janeiro 
en'l cinco de Maio de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do lmperio. 

FUANCISCO DE LIMA E SILVA . 

. Jo1o Biu.uüo M JNIZ. 

IUanael A.lves Branco. 

1: ···-· 

DECRETO de 6 de Maio de -183:). 

Designa o Escrivão que deve escrever na e]l:ecução.das sentenças 
pro:·ei>das e.o.l processos de coutrabaudo • 

. A Regencia Pern1anente e1n Noine do Imperador 
o Senhor Do1n Pedro Segundo, Tendo attenção ao 
que repn:;:.)entou José Alves Barroso, servéntnar.o 
do ofikio extincto de Escriv.:1o da SuperinLP-ndeL
ciJ. Gen1l dos ContrabJndos, Ha por bem que eile 
seja enea.rregado da execuçào das sentenças profe
ridas erú proJ:essos de contrabando) quando para 
esse fim forein dirigidos ao Juiz Municipal. 

M1noel Alves Branco, do Conselho de Sua Ma
gestade o Imperador, l'di;üslro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiç.a, o tenha assim enten
dido € faea ex&~utar. Palaeio do Rio de Janeiro 
ém se h· de Maio :de mil dUqeeiltos trinta e cinco, 
decimo quarto du Iridepeildi~ada e do lmperio. 

FRAWCISÓO DE LIMA E' SILVA. 

Joio .BRAUt!O,.MüNIZ. 

1lfanoel Alves Bra.nco . ...... 
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DECRETO de 8 de Maio de t183õ. 

Converte a Sociedade de l\Iedicina do Rio de Janeiro em Aca
demia, com o Limto de - Academia lm}Jerial de Medicina 
do 1\w_~<.te Janeiro-; e da-lhe estatutos. 

Tendo em consideração os serviços prestados 
não so a humanidade , nw.s tambetn ao Estado 
pela Sociedade de Medicina do Rio de .Janeiro; 
e desejJrHlo animar, e pronwver táo importante 
estabe1etir11erlto : 

A Hegentra ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom J!edro Segundo Ha por bem converter a re
fenda Soeiedaue em Acauernia, con1 a denomi
nat,;ao de -At:adenualmperml de Medicina do Rio 
de J<-me.iro-, e avvrovar os estatutos, que corn 
este baix.ao, assignauus por Joaqurm Vieira da Silva 
e ~uuza, iUuüstro e ~ecreLafio de Estado dos Ne
gocws do lwpeno, püra terern a devida execu~ào; 
ficando porem os arts. 11 O, ~14 e 2'~ dependentes 
da approvat,;ao da Assernuléa Geral Legts1ativa. 

Palacio do Rio de Janeiro e1n oito de Maio de 
nül oitocentos trinLa e Cinco, dccinw quarto da 
Jndependencia e do I1nperío. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• JOÃO BRAlLW l\lONIZ. 

Joaquim Vieira da. Silva e Souza. 

i•:s!atutos a que ";e refel'e o Deei•eto desta data, que ele,·a 
a buciedaue dl~ ll!cdidna do Kio tle .Janeiro a cate
goria de ~\cudenlia. 

Art. ·1. o A Academia Imperial de Medicina do 
Hio de Janeiro será divü1ida mn tres seccões. 
A ·1.a de Medicina, composta de 1 õ membrods ho
norarios, 25 titulares, e 13 adjuntos: a 2.a de 
Cirurgiu, composta de ~11 rnembros honorarios, 
1 ~; titulares, e H adjuntos: e a 3.a de Phannacia, 
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r:ümposta de j mc1nbros honorario:;, ,11 titulare~. 
e 5 adjuntos. Cada un1a destas secções terá n1ais 
um numero illimitado de n1embros correspon
dentes. 

Art. 2. 0 Os n1embros honorarios serão escolhidos 
-(l'entrc os sabios nacionaes e estrangeiros, por 
p,leição da Academia cotn approvação do Governo, 
que poderá rejf~itar os candidatos. 

Exccptuão-sc : 
'1. 0 Os membros titulares, que tircrCin comple

tado a idade de GO annos, ou que estiverem na sua 
rlassc por espaço de ~12 annos. 

2. 0 Os que cstivcren1 na elassc de adjuntos por 
cspaco de 16 nnnos. 

:J.o" Os que estiverem na classe de correspon
dentes por espaço de 20 annos. · 

4·. n Os Professores das ~'aculdadcs de :Medicina, 
que tiverem H> annos de magisterio. 

As pessoas con1prehendidas nestas exceprõcs 
serão do direito membros honorarios. " 

Art. 3. 0 A cleicão de todos os outros men1bro:~ 
pertencerá exelusivmnentc á Academia, c se fará 
sempre pelas duas terças par.tes dos votos do 
Humero total dos n1cn1bros e~ustentcs, c pores
crutinio secreto , precedendo a apresentaçüo de 
mcmorias, ou dissertações feitas pelos candidatos, 
as quaes serão julgadas pela mesma Academia: 
se a eleição, porém, versar sobre um sabio conhe
cido, ou pessoa da profissão medica, que tenha 
prestado por longos annos os serviços da sua arte 
á humanidade, para entrar na classe de corres-
pondente, poder-se-ha fazer por meio de ac:cla
_n1acão. 

Art. .i. 0 Se o candidato não obtiver no primeiro 
escrutínio a maioria de quo trata o artigo ante
cedente, correr-se-ha sPgundo, e não o a1can'=ando 
tan1bCin neste, não poderú ser recebido, scn1 apre
sentar nova n1emoria ou disscrtaeão 

Art. 5. 0 Os mcn1bros adjuntos sêi·üo sempre cs
~olhidos d'entre as pessoas residentes no Hio de 
.laneiro; c os correspondentes d'cntrc os quere
sidirenl fóra delJc. O nwmhro nrljnnt.n ~ qnc sP. 

LEIS DI:: ISTj, rA.n.T:;:: Il, 



lllucfar para fóra desta J>rovincia, passará á elasse· 
dos correspondentes ; assün como o correspon
dente, que se mudar para dentro dellar passarú 
á dos adjuntos, havendo lugar vago. 

Art. 6. 0 Os nwmbros adjuntos, qu~~ eontarem fi 
ánnos nesta classe, passaráõ por onkrn de anti
guidade á de titulares, havendo vaga : achando-se 
porém mais de um desses Fnembros em identi
dade de circun1stancias, o lugar se dará áql±elle 
que melhor memoria ou dissertação para esse fim 
apresentar. 

Art. 7. o O lugar de mAmbro da Academia é um 
titulo de recomn1endação para todas ás commissões 
ou empregos relativos ao exercício da medicina; 
c a ella não poderão ser admittidos aquelles Me
dicos, Cirurgiões, e Pharmaceuticos, que tiverein 
affixado em lugares publicos, ou divulgado pela 
imprensa annuncios sobre curativos que fizerem 
ou sobre a distribuicão e venda dos ren1edios se
cretos, que não tenhão sido previamente sub
mettidos ao exame e approvação da Academia, 
ou de qualquer das Faculdades de Medicina do 
Imperio. As suas nleinorias serão rejeitadas seut 
(liscussão. 

Art. 8. o Os membros de todas as classes per
lenceráõ á Academia, e não serão 1 i gados a ne
nhuma secção en1 particular. 
· Art. 9. 0 A Academia terá uma Mesa composta de 
nn1 Presidente honorario, que será sempre o M i
nistro e Secretario de Estado dos Negoeios do Im
perio; de nm Presidente tcmporario ; de un1 
Secretario geral, de um Thesoureiro cscolhü~o 
pela Academia inteira d' entre os membros ti
tulares, seja qual fôr a seccão a que pcrtenção. 

Art. 1 O. O Presidente terriporario e o 'fhesou
reiro serviráõ sómente por um anno, c o Secre
tario geral por tres annos, salvo se foren1 reeleitos. 
Este Secretari9 terá uma gratificação de 6001~000 
unnuaes. 

Art. 1,1·. Cada uma das seceões da Academia 
terá a sua Mesa particular, quê será composta de 
um Presictente, de um Viee-Presükntl\ e de tnu 



-67-

Secretario, lodos escolhidos d'enlre os nwmbros 
titulares da respectiva secção. 

Art. 12. Os membros das Mesas das seccões 
serviráõ por seis mezes, findos os quaes podêrão 
ser reeleitos, o Presidente e o Vice-Presidente pot· 
mais seis mezes, e o Secretario successivamente,, 
salvo se pedir a sua escusa, a qual só será admit
lida depois da primeira reeleição. 

Art. 13. O Presidente temporario da Academia 
será substituído nos seus impedimentos pelo da 
Secção de Medicina; o Secretario geral por um dos 
Secrelarios particulares; e estes pelos n1embros das 
suas secções mais modernos em idade. 

Art. 14. O Presidente da Academia poderá accu
mular a Presidencia da seccào a que pertencer; 
terá voto deliberativo com os outros membros, 
f. além disso o de qualidade no caso de empate: 
marchará na frente da Ãcademia e das suas de
putações, e dirigirá a palavra em nome della. 

Art. 15. A Academia de Medicina é especial
Inente instituída para responder ás perguntas do 
Governo sobre tudo quanto póde interessar á saude 
publica, e principalmente sobre as epidc1nias, as 
molestius particulares de certos paizes, as episoo
tias, os differentes casos de Medicina legal, os 
quaes (n1enos os corpos de delieto por occasião 
de ferin1ento) no Rio de Janeiro não poderão ser 
resolvidos senão por e1la, ou pelos Professores 
da !<,acuidade de Medicina; a propagação da vac
cina, os remedios novos ou secretos, os quaes não 
poderão ser expostos ao publico sem o seu exame 
c approvaeão, ou da referida Faculdade; sobre 
as aguas mineraes assin1 naturaes como fictícias : 
occupando-se além disto de todos os objectos de 
estudo, e de indagação, que podem conr))rrcr para 
o progresso dos differentes ramos da arte de curar. 

ArL-' 16. A Academia se reunirá em corpo, ou 
por secções. As sessões da Academia serão privadas 
e terão lugar de tres ern trcs rnezcs; as das sec~:ôes 
srrào publicas, c tcn1o lugar duas vezes por nwz. 
Ern llllH1S e outras os adjuntos terão lugar se
parado. 
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Art. 17. t\.s ·Sessões geraBs da Acad·enüa~ de que 
trata o artigo antecedente, terão por objecto : ·t. o 

a administração, e os interesses geraes da Aca
demia; 2. 0 a discussão de tnaterias scientificas 
que exigirern o concurso de todas as sessões ; 
3.0 a eleieão de membros. 

Art. 18.
0 

As sessões das secções terão por ob
j~cto as n1aterias de sciencia, e de estudo , de 
que cada uma se devé occupar. Quando haja 
Inateria que interesse . ao mesmo tempo as duas 
secções, estas se reunírúõ, e as discutirâõ en1 
commurn. 

!rt. 19. Os n1embros honorarios, titulares, e 
os ajudantes de .uma sect,;ão poderão assistir ás 
sessões das outras , se quizerem , e terão voto 
deliberativo em materias de sciencia; as nomea .. 
ções, porém, e outros negocios da Academia , 
serão exclusivamente reservados aos títularcs. 

Art. 20. Qua:pcclo o Góverno precisar de ouvir 
a Academia sobre qualquer caso que não deva 
ser discutido por uma só das seceões, o Conselho, 
de que asaixo se ha de tratar, ás convocara para 
esse· fim. · 

Art.· 2·1. No anniversario da fundaeão da Socie
dade de l\ledicina a Academia fará" unu1 sessão 
publica, presidida pelo Presidente honorario , c 
na qual se dará. conta dos trabalhos de cada 
secção; fará conhecer por elogios ou noticias 
historicas os Inetnbros que cada secção tiver per
dido; annunciar-se-hão os objectos de prernios, 
que a Acade1nia propozer para o anno seguinte; 
c se proclan1aráõ os noqws dos que ti vercrn obtido 
-os premias anteriormente propostos. Os membros 
honorarios c titulares não podCin concorrer aos 
premios. · 

Art. 22. A Academia terá un1 Conselho de Admi
nistraç.ão. composto do Presidente da n1esma Aca
demia , do Thespureiro , e dos Presidentes das 
secções. Este Conselho se reunirá duas vezer por 
In~z, e será encarregado de adininistrar os ne
gocias da Acaden1ia, de repartir entre as sccnõcs 
as nw.tcrias de rrue cadt\ uma se deve oceubart 



-63-

e de convocar exlraordinal'iamente a Acudenüa, 
todas. as vezes que fôr necessario. 

Art. '23. Os mernbros titulares, que são julga
dos os Inembros acti vos da Academia, pagaráõ 
para as suas despezas uma mensalidade, cujo 
valqr será arbitrado nos regulamentos. 

Art. 24. Os membros que faltarenl a qualquer 
sessão soffreráõ uma multa, cujo valor se fixará 
tarnbem nos regulamentos, e não poderão ser 
della alliviados senão pelas respectivas secções, 
ou em recurso da deliberacâo destas, pela Aca-
demia, á vista das razões que produzirem. -

Art. 2i5. Os men-1bros, que por espaço de um 
tinno não tiverem contribuído com as suas men:
salidades; serão riscados do corpo da Academia, 
salvos os casos de ausencia ou de molestia, que 
dure metade deste tempo. 

Art. .26. Na mesma pena do artigo antecedente 
incorreráõ para sempre ps membros que descermn 
da sua dignidade) passando attestações falsas, ou 
(]ue forneceren1 substancias , que occasionent 
aborto, ou derem conselho para tal fim, e os que 
tiverem uma conducta inteiramente depravada, 
·OU immoral. 

~ .Art. 27. Os membros, que não cumprirem ~s 
funcções de que forem encarregado~ na confor
midade dos regulamentos, serão inhibidos de 
occupar cargo algum da Academia por espaço de 
quatroannos, se não derent razões que convenção 
its respectivas secções, ficando-lhes comtudo o 
direito de appellar do juizo dellas para o da Aca
demia, que o poderá confirmar, n1odificar ou 
rejeitar. · 

.4:rt. . 28. A Academia fica auto risada para re
ceber legados ou doações á beneficio do pro
gresso lias scienciq.s. 

Art. 20 O Thesouro Publico supprirú annual
Inenle a Academia co1n uma son11na, por conta 
do Ministcrio do Imperio, para sustentaf;ão de u!n 
pcriodico, onde se publiquem os actos da Aca
detnia, e os eseriptos sobre a scienciu, ou estes 
H'jilo feitos pur Iw~mbros ~cus, ou por outros 



facultativos, que os queirào dar a luz; para premio 
das rnemorias que forem coroadas; e para outras 
despezas: ficando a mesma Academia obrigada a 
apresentar todos os annos ao referido l\linisterio 
ll ma conta C\Jrrento da sua receita e despeza , a firn 
de se conhecer a applica9ão dos seus fundos, c 
o estado das suas necessidades. 

Art 30. A Academia formará os seus regula
nlentos, que serão submettidos á approvação do 
fioverno, depois da qual nenhuma alteração se 
·poderá n'ellcs fazer1 senão en1 virtude de lei. 

Art. 31. A Academia terá un1 seBo proprio, o 
(JUal consistirá nas Arn1as Imperiaes, collocadas 
no centro de u1n oval formado por urna faxa, em 
que esteja escripto o titulo da rnesma Academia 
precedendo da parte inferior da referida faxa uma 
1uedalha tmnbCin oval, co1n um busto de l\linerva 
no centro. 

Art. 3::!. Para organisação da Academia o Go
verno nomeará o numero de rne1nbros que julgm· 
conveniente para haver sessão , pratic~ndo-se 
todavia a respeito dos honorarios o que tlca dis
posto no art. 2. 0 

Pala cio do Hio de J anciro mn 8 de Maio de 
1833. 

Joaquim Vicint da Silutt c Sou.za. 

--
DECRETO de ~11 de Maio de ·18:33. 

Ht'thn o donatiro a qne se ohrígára .João ="epomuc~no de Assíz 
fiela serventia dos otiieios de Escrivão fle Aggravos ~~ Appe
taçõcs, e da Heccita c Dcspcza da cxtincta t:asa de Sup .... 
plkaçáo. 

A Hegencia Pcrrnanenle mn Nome do Imperador 
o Senhor Dorn I> edro Segundo: Tendo at.tençào 
iiO f}llC Hw rf\presenlon .Jo:1o Neponmceno de Assá:, 
c a grande dimínui(;úo rp1e so1Ireu uo rendimento 



do seü ·officio de Escrivão de Aggravos c Appú·_.. 
lncões cíveis e crimes, e da Receita e Despeza 
dâ extincta Casa da Supplicação, com a publi
cacão do Codigo do Processo Criminal, ern con
sequencia do qual passou a distribuição dos
processos a ser f e i ta prorniscuamente por nove 
l~scrivães, quando antes apenas existião dons:. 
Ha por bem quH o Donativo de seiscentos mil 
1~éis a favor da Fazenda Publica, que lhe foi 
imposto,. na serventia do sobredito officio, seja 
reduzido da data da publicação do Codigo re
ferido em diante, á terça parte do rendimento· 
(16 mesm'O officio, na conformidade da lei, ve
rificado este pela nova lotaç.ão a que se está 
procedendo. 

Manoel Alves Branco, do· Conselho de Sua Ma
gestade . o Imperador, ~Jinistro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Jusliça, o tenha assin1 
entendido e faca executar.: Pala cio- do Rio de 
Janeiro em onze de Maio de mil oitoeentos trinta 
e cinco, decitno quarto ·de Independencia e do 
Jmperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA •. 

.Tolo BRAUUO MONIZ. 

Jllanocl Alves Braneo. 

IJECRETO de Hl' de Maio de H-{3:5. 

Marcando o numero e vencimentos dos Empregados da Alfandega; 
: · ~las Alagôas. 

·~·A Rcgencia em Nome do Imperador o Senhor' 
Dom Pedro Segundo Ha por ben1 que o numero· 
e vencimento~ dos Empregados da Alfandega das 
Alagôas seja regulado pelo que foi dado a A1-
fnndega da Cidade da Fortaleza pelo Derreto e· 
tat,ena de fi de N·ovrtniJro· dB 18:3,L 

Til 8 
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i\Janocl do Nascimento Castro c Si1Ya, do f.on
flelho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e 
Secretario de Estado dos N cgoeios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thcsouro l)ublico Na
cional, o tenha assin1 entendido c faça executar 
con1 os despachos necessarios. Palacio elo Hio de 
Janeiro en1 dezanove de Maio de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Indepcndencia 
e do Imperio. 

FnANCISC:O DE tnu E SIT."\ A • 

. Tolo llRAULIO l\10;\'JZ. 

Jllmwel do Nctscimento Castro c Silrrt. 

-···. 
DECHETO de 22 de ~1aio de 1833. 

Crcando. mais nm l11~:1r de 1. 0 Escriptur:-~rio na Alfandega de 
Santos, c declarando sómentc alterada nesta parte a tabcl1a 
de 17 de ~ovcmbro de 1834. 

A Rcgcncia c1n No me do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo, attendcndo ao que representa 
o Presidente da I)rovincia de S. Paulo, Ha por 
hem crear mais nm lugar de 1.0 Escripturario 
da Alfandega c Mesa de Diversas Hendas da Villu 
de Santos da rnesn1a Província, ficando nesta 
parte sómcntc alterado o Decreto c tabella de '17 
de Novembro de '183-i .. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, do Con
selho de Sua Magestadc o Imperador, Ministro c 
Secretario de Estado dos Ncgoeios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesonro_, o tenhaassiin 
entendido c fara executar com os dcspaehos nc
cessarios. Palncio do Rio de .Janeiro em vinte dons 
de Maio de nül oitocentos trintil e cinco, dceimo 
quart0 da Independcncia c do Imperio. 

FRA~CTSCO DE l.DL\. E SIL YA • 

.Tolo nruuuo ::\Ioxrz. 
3fttJI(Ji'l rltJ ;vasrimrnto (asi!'n (' Siltrt. 

---
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DECRETO A de ':22 d~,aio de 11830. 

::\Iat·canuo o nmnero c vencimento dos Empregados da Alfan
dega do Rio Grande de S. José do Norte, e da de Porto 
Alegre. 

A Regencia em Nmne do Imperador o Senhor 
Dmn Pedro Segundo Ha por bem que o numero 
e vencimentos dos Empregados da Alfandega do 
Rio Grande de S. José do Norte, e da de Porto 
Alegre na l)rovincia de S. Pedro, se regulen1, do 
·1. 0 de Julho do corrente anuo em diante, pela 
Tabella annexa a este Decreto, deduzindo-se o 
dito vencimento do total reunido da renda de 
ambas as ditàs Alfandegas para o que, no primeiro 
dia de cada 1nez, os lnspectores remetteráõ reci
procamente u1n ao outro a certidão do rendin1ento 
da respectiva AlfandegJ no mez antecedente, a fim 
de se fazer em cada uma dellas a sua folha, que 
será paga pela renda do rnez seguinte na confor
rnidade do Regulamento. Outro sin1 Ha por ben1 
Ordenar que os lnspedores se ent2ndão entre si 
sobre os meios de obviar os extravios no tran
sito das mercadorias entre o Rio Grande e Porto 
Alegre; ficando commulativa a autoridade de 
mnbos sobre os Empregados que nisso formn 
occupados. 

Manoel do Nascitnento Castro e Silva, do Con
selho de Sua lVIagestade o Imperador, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faça executar 
eom .os despachos neeessarios. Palaeio do Rio de 
Janeiro em vinte dous de Maio de mil oitocentos 
trinta e eineo, deeimo quarto da Independeneia 
e do Imperio. 

1i1RANCISCO DE LIMA E SIL YA • 

• roAo BRAULIO MONIZ. 

J~lanoel do Nascimento Castro e Silva. 
LEIS DE 183;). PARTE ll. 10 



-74-

Tabella para a organisação ·das Alfandegas da Provincia 
de S. Pedro, as quaes devem fazer monte eommum da 
renda para déducção de ~~ 0 /o divididos em 4S partes 
que se hão de distribuit• pelos empregados na propor• 
ção seguinte: _ 

ALFANDEGA DO RIO ALFANDEGA I 
GRANDE DE S. JOSE' DE PORTO :ALEGRE. ; 
DO NORTE. I -------------- ,...---- ···-------., I 

Emprega-I rencimen- Emprega-I venci-
âos. tos. âos. mentos. 

Inspector .••.••..••. 1 3,2 1 2,8 
Ajudante ........... 1 2 - -Escrivão ....•....•.• 1 2 1 1,8 

Escripturarios e 
Ajudantes. 

1,os Escripturarios •• 2 1,4 1 1,2 
2.0.8 Ditos •••..••••. 2 1 1 1 
Amanuenses .••••..• 3 0,8 1 0,8 
Thesoureiro .•.•..•. 1 1,6 1 1,4 
Guarda-Mór •••.•••• 1 1,8 1 1,3 
Ajudante .......... 

1 
1 1,2 - -Escrivão da Entrada 

e Descarga ....... 1 1,6 1 . 1 ''.1 
Ajudante .•..••.•• , ~ I 1 ..._ -
Feitores e Conferentes I. 

inclusive Stercome-
tra e Areometra •• .4 1,5 1 1,2 

Porteiro .•••••••.••• 1 1,2 1 1,4 
Guardas do numero. 4 0,8 3 3,7 ---- ----- ----- ---

24 32 13 1ü 
Contractador .das Ca-

patazias .•••..•.•• 1 .......... 1 
Fieis dos Armazeos. ·········· a5osooo ·········· 300~000 Guardas avulsos •••• ·····••tt•• 300$000 ............ 3008000 

! 
·-

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 1835.- Manoe~ do Na8cimento 
Castro e Silva. 

.. ... 
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DECRETO de 26 de Maio de ~1830. 

Fixando o numero e vencimentos dos Empregados da 
Alfandega da Côrte. 

A Regencia mn Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem : 11. o Que na 
Alfandega do Rio de .Taneiro, e do 1. 0 de Julho 
do corrente anno ern diante, se observe a Ta
beBa annexa, ficando sem effeito, nesta parte 
sómente, o Dbcreto e Tabella de ,17 de Novembro 
de ~1834: 2. 0 Que ·os Ernpregados quando irn
pedidos por qualquer n1otivo que seja , excepto 
t;e forem dwmados a serviço gratuito, e1n vir
tude de lei, nün tenhão direito a porcentagem, 
a qual ficará para aquelle que fizer as suas ve
zes: 3. o .Os vencimentos dos Guardas, Contínuos, 
e Correios serão considerados cotno gratificação, 
a que elles só terão direi lo quando esti verern en1 
effeetivo servico, com a rnesma exceptão do ar-
tigo antecedente. -~ ., 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho de Sua Magestade o Irnperador, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da :Fazenda, 
e Presidente do 'fribunal do Thesouro Publico 
I~acional, o tenha assim entendido e faça exe
cutar com os despachos necessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro, vinte seis de Maio de rnil oito
centos trinta e cinco, decimo quarto da Inde
pendencia e do Imperio. 

[/ZU 

FR,\.NCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Jlfanoel do Nascimento Castro c Silva. 



Tabella da ot•gauisaçào da Alfantlega do llio (le .Jaueit'o. 
t ,3 por cento da t•enda divi«lidos em 44 p~H'tes. 

K\IPUE(~ADOS. 

~~str~~;~':·:::::::::::::: :.-.-.·:::::. · ........ . 
4 Frimciros Escriptmarios Ajudantes .•....... 
4 Segundos ditos .............•.......•..... 

t·l Aruanuenscs .•...............•...•..•.... 
1 Thcsoureiro ......•........•...•••....•.... 
1 Guarda-n1úr........ . . . . • . . . . .......•.•.. 
1 Ajudaute ...•.•.•.....•..................• 
1 Esc ri vão da Descarga ....•.•.•...........• 
1 Ajudante ......•.......••...•............. 

11 Feitores, Conferentes interno~, e externos ... 
6 Ajudantes dos Conferentes externos .•....•. 
1 St~reo1netra ....•..•••.•...••.•.......••.. 
1 Ajudante ..•......•.•......... · .•..•....•. 
1 Porteiro .••.............•.....•.. · ...... . 
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Administrado•· das Capatazias, quando for·em 
arreruatadas . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... 

74 Guardas .............•................•... 
3 Contínuos ......•....•....•.............• 
2 Correios ......•.•.••.........•.........•.. 

lVEN~IMENTOs.l 
j I 

! I 

~~-~~cu a- Q 
1 

-. 1 . uo as. {os. : 

I: 4i:O# 
t:oous 

4oog 
300$ 
200$ 
900.; 
\;OOg 
400,S 
800$ 
400$ 
600$ 
200$ 
fiüO:l 
400$ 
400$ 

s 
400$ 
3ong 
300$ 

2,ü 
1,9 
0,8 
0,7 
0,4 
1,8 
l,!.l 
O,R 
1,6 
0,8 
1,4 
O, i 
l,f\ 
0,6 
0,8 

Os Contínuos e Correios, além do scni,;o que lhes é proprio, 
serviráõ para as notiricaçnes, e os ultimas tamhe111 para porteiro~ 
dos leilões. 

Rio de Janeiro em ~ti rle Maio tle 18:-;;:,, 

:llrtnoel d1J Xascimentu Ca~tru c :.,·itro. 

- -···· 



DECRETO de 5 de Junho de '1835 . 

.Manda por á disposic;ão do Consul Geral de Sua l\Ia~estade o 
Rei dos Paizes Balxos Lih. 7.440, 3, 3, ao cambio uo dia do 
pagamento, importancia da liquidação do carregamento da 
Escuna Iugleza Dif'kins, propl'iedade de Knyper Stahls 
&. Comp. 

Tendo-se terminado a liquidação do carrega
n1ento da Escuna Ingleza Dickins, que fôra apre
sada pela Esquadra Brasileira que bloqueou o 
Rio da Prata, e julgada má presa, sendo o seu 
carregamento de propriedade de Knyper Stahls 
t-~ Comp., subditos de Sua Magestade o Hei dos 
Paizes Baixo"s : Ordena a Regencia em 1"'orne do 
Imperador que Manoel do Nascimento Castro e 
Silva, do Conselho de Sua Magestade. o Impe
rador, IVIinistro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Fazenda, Mande pôr á disposi(~.iío de 
C. J. Hylep, Con.sul Geral de Sua dita Mages-
tade o Hei dos Paizes Baixos, o valor de libras ' 
ster1inas sete mil quatrocentos e quarenta, tres 
soldos e einco dinheiros, reduzidas a réis pelo 
cambio do dia do pagamento, emittindo para 
esse fim apolices dH Divida Publica pelo preço 
do mercado do rnesmo dia. Pala cio do Rio de 
.Janeiro en1 cinto de .Junho de rnil oitocentos 
trinta e cinco, decin1o quarto da Independencia e 
do Imperio. 

I tZI 

FHANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO ~10NIZ, 

Jlwwel Alves !Jntnco. 

- ........ 
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DECRETO de 20 de Junho de 183ti. 

Mandando observar nas Alfandegas do Imperio a Tabella junta 
para organisa{,·ão das mesmas. 

A Regencia em Nome do In1perador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por hem que nas Al
fandegas do lmperio se observe a Tubella junta, 
assignada por Manoel do Nascimento Castro e 
Silva, elo Conselho de Sua Mugesladc o Irn pera
dor, Ministro e Secretario de E~~tado dos Nego
cios da Fazenda c Presid(mte do Tribunal do 
ThesoQro rublico l"~aeional ; ficando sem effeito 
as anteriores. O mesn1o l\Hnistro o tenha nssin1 
entendido e faça executar corr1 os despachos ne
cessarios. 1)a1acio do de .Janeiro aos viiHe 
rle Junho de rnil oitoecntos trinta e cinco~ de
cirno quarto da Independencia e do Imperio. 

FRA.NCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

ftfanod da Fonseca Lúna e Silva. 
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Pernambuco. ~bt•anhão. 

-1 por oJo da renda diYi
ditlos em 12 partes. 

Pará. 

6 por 0 /o ua renda divi
tlidos cm16 partes. 

Por·to Alegre. Rio Gr·amlc. c S. José I 
do Norte. 

Santos. 

4 por 0 /o da renda diYi
didos rm 2'2 partes. ,.--- -- ____ ... ---·----..__ 

l ~ 

Ul~~ttlO. 

Santa Catharina. 4 ~ 
A!agúas....... 12 
l'arahyba . . • • . 3 f 
Fo1·taieza . • • . . 1~ 

Sergipe •••.. 10 °/0 

Aracaty .•.•. 10% 

Em 9 partes. 3/.10 por 0 /o da renda 
!lhidirlos em H 

partes. 

1 !l/to por 0 /o da rPnda 
divididos em :29 

partes. 

2 1/11) por 0 /o da renJa 
diütlidos em ::1 

partes. 8 SJw por 0/o da renda d(' nmbas dhididos 
em 38 partes. 

Em 20 parr.es. 

Espirito Santo •. ·1· RioGrandcdoNorte ~-
Pamal~yba. . • • • . z 
Paranaguá. • • . • . o. 

S. Borja....... o:> 

Em 3 partes . 

• --__/'---------I ___ .....____------_·----~---- I -------~I,...~ 1~'------- ,...---____,..~ ______..,____..---...,~~--, ....--·--~ 

~ u3 u3 ~ 
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0 
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....---~I ~ ~--. ~ ----~~ -ª ~-~~ ~ ------~~ ~ ,.-----~-~ -~ ~ ~~ 
YE:'lC~'IE:\TO. 

~ HVi:IMEYJ'O. ~ \F:iCD!E~TO. â 'VF.NCI'.\F.NTO. 2 VE'ICn.tF.NTO. 
~ ~ < ~ 
~ ~ ! ~ ~ 

~ o;,::;:t:.~: ~ ~=::r:~= ~ ·:::r..: ~ :=+=· "" ~ ::... 
~ 

Ordenado.[ Quota. ~ Ordenado •i Quo ta. ª o rdcna do. Quo ta ·I ~ Ordeoado. Quota. 11 Ordenado. Quota. ~ Ordenado "I Quota. a Ordenado. Quo ta. 

•= -~"''""-""-··~··~·,.:r:,.:. ..... "l":"~":~;;;...,;.~,;;;:~'"'"'~~~""":~ir,;~."~"-~~-~;:=~"' -~·- - ·~~,;;::ai,~-"""" • ·,· ~""""'-""'' __ ; ... .,.,..,_ ............ ,,~_~~····'c''''~''''"-""''"'''"'"" 
~~:...,;...":__~~~~~~~,~._~~~:1'\.~~~~~~~.-~'!.~~-~~~~~~.~~~~~~-~~~~~. ~~~~~~~~ 

Inspector ...••.•••.••.•.••.•.•..••..... 

~!~~~~,~~~::::::::::::::. :: : :: :: : ::: ::: : 
Primeiros Escriptnrarios 1\judantes...... 4 
Segundos ditos . • . • . • . • • • • • • . • . • • • • . . . . 4 
An1anucnscs...................... . . . . . J 2 
Thesourciro....... .. . . • . • . . . • . . .. . . . . . . 1 
Guarda-~lór........................... 1 
Ajudante. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Escrivão da Descarga . . • . . . . . . . . • . • . . . . 1 
Ajudante.............................. 1 
Feitores Conferentes internos e externos. 11 
Ajudantes dos Conferentes externos..... . 6 
Stereometra e Areometra ..•.•...••• _... 1 
Ajudante ........... .,.. . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Porteiro •.••............... -- ........•. 
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1 :!tOO~ 

1 :(,008 
400$ 
300.) 
'200$ 
uoou 
nnos 
4CO;) 
80()~ 
400$ 
600,1 
'200S 
üUO~ 
400$ 
4üOS 

'2,0 

19 
o:r-; 
0,7 
0,5 
1,8 
1,9 
o 8 
1:5 
0,3 
1,4 
o ~ 
1 '4 
o:G 
ü,S 

L 
a 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 

44 I B7 

1:000S 

7001? 
400$ 
300$ 
200~ 
6008 
(i00$ 
4COS 
5008 
1rlOR 
400~ 
200$ 
400~ 
30üS 
4oo$ 

2--

1,8 
0,8 
0,7 
o, 1 
1 2 
1 ;3 
0,8 
1-
0,8 
1-
0,4 
1-
0.5 
0,8 

8008 
........... 

1 6008 
3 400~ 
4 sons 
6 2una 
1 b008 
1 500S 
1 3ü0$ 
1 soes 
1 300$ 
7 4008 
2 ~008 
1 400S 
1 2008 
1 3UOH 

'29 I 32 

1,7 

1,1 
0,6 
0,5 
0,3 
1-
1,1 
0,7 
O,fl 
0,7 
0,8 
0,3 
0,8 
0,5 
0,7 

GOC~ .......... 
1 H10S 
2 i:''O$ 
3 ~00$ 
4 150$ 
1 400$ 
1 4008 

350~ 

51 300$ 
2 150$ 
1 :illUfl 

3CO~ 

21 I ~3 

1 'i) ,_ 

o,s 
0,5 
0,4 
0,3 
ü 6 o;1 
0,6 

0,6 
0,3 
O,G 

0,5 

!JOO$ 

1 400$ 
1 300~ 
2 200$ 
3 1508 
1 3003 
1 300$ 

300$ 

41 300# 
1 150$ 
1 300$ 

250S 

12 I 18 

2,2 

1,2 
0,8 
0,6 
O,á 
1,1 
1,2 

1-

0,9 
o,.'l 
0,9 

0,8 

1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
I 

1G I 30 

800.~ 
tiO O$ 
GOO~ 
400S 
300,1/ 
200$ 
HJO,~ 
500~ 
350$ 
400$ 
3008 
400$ 
200H 
40U,q 
250$ 
;{OU$ 

1,~ 
l,oJ 
1 .., 
o:7 
0,() 
0,1 
1-
1-
0,8 
0,8 
0,6 
0,9 
0,4. 
0,9 
o 5 
o:o 

::?2, 1 

1 
1 
1 
'2 
3 
:~ 
1 
1 

3 
1 
1 

'20 

soo~ 
[)00$ 
60(}$ 
400$ 
300$ 
~o os 
400S 
500~ 

400$ 

400fl 
200$ 
400H 

:::o os 

1,6 
1' ;{ 
] ,2 
0,7 
O,f\ 
o,± 
1-
1-

o,s 

0,9 
t) 4 

<Ú 
0,6 

1 
2 
1 
1 
1 
l 

1:1,9 I l':> 

8001~ 

600$ 
4008 
3~10$ 
250S 
50 0S 
!..OOS 

400H 

400S 
2!JO$ 

300$ 

4-

'2-
'2-
1-
1-
:2·
'2-

2-

2-
1-

1-

n 1 11 

700fi 

fiO"'~ 
4008 
3á0~ 
2:~rs 
500$ 
500$ 

4oos 
4008 
2:-)o~ 

300# 

4-

2-
2-
1-
1-
2-
2-

2-

2-
1-· 

1-

::?0 I G 

500$ 

40().$ 
350$ 
3üOS 
~:..os 

250$ 

2,6 

2,4 
1-
1.-
1-

soog 

400S 
3503 

200$ 

1-

1-
0,5 

0,5 

:~ 

Administrador das Capatazias qnando não 
forem arrematadas ............••...•. ..... ~õüs· 30fl$ I • • • • •, I • • ·, 2;J0fl ~ • • • • • • I • • •" <;>E)OH ~50~ ~I' 

400$ 300~ 
200fl .......... 

300$ 
Guardas .••••...•.....•.•..••.•.••••.•• I 80 ~00$ 400$ 

Gratificação quando emharcados 320 reiS 
diarios ....••........••.....••.....•. 

Contínuos ...•.•.......... • . · · · · · · • · · · ·I 3 
Correios............................... 2 

300$ 
3\JlJ$ 

':1 
1 

3001 
300S 

300fJ 
tiO O$ 

snos 
3[)0~ , • ~oos 1······1 1 1 20il;ll 1 1····1 21lOS 1·· .. ··1 t 1 ''"i 1······1 1 1 "os i· .. ···j 1 1 !'OS 1 •••••• 1 t 1 !SOS 

I ' NiEiili"R! • sm ' ' • •5ê!!!!i."õí u • • e ~·~~,;;;;;;g.Mii!ii;a-::.;:;::;-;q.;.::p:.;w-.;-eu~""""""Z"M' 

Á excepção da~ Alfandegas do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ma
ranhão e Paró, todas as outras serviráõ tamhem de Mesas de Diversas Rendas. 

Os por cento que se hão de dividir pelos Empregados desit;nados na 
Tabella, serão deduzidos daquellas rendas sómente que são proprias de Al
fandega eomprehendidas no Modelo n.o 4 do Regulamento, a que se adcli
cionara o seflo dos Despachos, não se comprehendendo as multas por in
fracção do mesmo Regulamento, nem alguma das rendas que se arrecadão 
pelas Mesas de Diversas Rendas. 

Nas Alfandegas a que se não da Thesoureiro accumulará este lugar o 
Inspeetor, e na Filial de S. José do Norte sirvi-lo-ha o Ajudante do Inspector. 

Os Eseripturaríos e Amanuenses serviráõ de Guarda-Mór, de Escrivüo 

~~•·ornpilnhil o Derreto cte ~n rle Junho, p<lgina 78. 

da Descarga, e de Feitores; e o Porteiro de Conferente, onde niw houver 
estes lugares, n de Administrador das Capatazias se nào andarem arrema
tadas, ou faltar este Emprego, e se não fôr mais conveniente encarrega-las 
a outro Empregado. Os Contínuos e Correios, além do serviço que lhes ó 
proprio, scrvirúõ para notificações; e os ultimos tambem para Porteiros dos 
leilões, que se fizerem na Alfandega em virtude do Regu1amento_ 

Os Empregados, quando impedidos por qualquer motivo que seja, excepto 

Correios, será considerada gratiflcaçfw, á qual só terão direito quando es
tiverem em exercício , excepto se f'orem chamados a serviço gratuito em 
virtude de Lei. 

Na Alfandega de Santos, e nas outras das seguintes columnas da Tabella, 
onde não fôr bastante, em circumstancias extraordinarias de serviço de en~ 
barque, o numero de Gu~E·cL:; eJ'eetíwts, chamar-se-hão de fóra supranu
merarios a quem se p;.lg~lí\~ uma gr:1üficação nos dias em que estiverem 
embarcados. se forem chamados a serviço gratuito em virtude de Lei, stí rer.eheráü o 

ordenado se a clle tiverem dirêito, passando a quota ou poreentagem, par:1 
o que fizer as su2s -vezes , sendo este de difl'erente clnsse, e não poderá 
0c.cumnlar oulr~ qrw!a. ?•Í('\;ldP do yencirnento dos Gurtrdas, Conl1nn(lc. t' 1 e 

Rio de Janeiro, 20 de Junhu de 18315.- Manncl do iVasciJntí?.to Castru 
8ili'lf.. 
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DECRETO de 30 de Junho de ~1 835. 

Confirma a cessJ.o do privilegio para a navegação dos rios 
das Velhas e de S. Francisco, feita por Guilherme Koplí:e' • 
a José Peixoto de Souza, e approva as novas condições 
propostas pelo cessionario. 

A Regeneia em Nome do Imperador o Senhor 
Dorn Pedro Segundo, Attend(jndo _ao que 1he re
presentou José Peixoto de Souza na qualidade 
de possuidor do privilegio exclusivo da navegaçáo 
por barcos de vapor no rio das Ve1has e no de • 
S. Francisco, que fora. concedido à Guilherme 
Kopke por Decreto de 14 de Nove1nbro de 1834, 
sobre a neces üdade de seretn alteradas as con
dições -do referido privilegio' a fim de poder 
forrnar-se a emnpanhiü de capitalistas que deve 
pôr etn aetividade a .mencionada navegação: Ha 
por bem, Tendo ouvido sobre este -importante 
objeeto o Conselheiro Procurador da Corôa, So
berania é .Fazenda Nacional, Confirmar a favor 
do dito José Peixoto de Souza a transferencia do 
mencionado privilegio pelo espaço de 1 O arinos, 
que principiaráõ a contar-se do dia ein que co
meçar aquella navegação; e Approvar as condições 
que ora para esse effeito baixão com esíe, assig
nadas por Joaqúim Vieira da Silva e Souza, lVlí
nistro e Seeretario de Estado dos N ogocios do 
Imperio, que assim o tenha entendido e faça.. 
executar com os despachos necessarios. Palació 
do Rio de J«neiro em trinta de Junho de mil 
oitocentos trinta e cinco, decimo quarto da In
dependencia e do hnperio. 

FRANCISCO DE 1Il\1A :E SILVA. 

Jolo BnA.ULIO lVIoNIZ. 

Joaq'ldm Vieira da s-ilva e Sou:a. 
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Condições com que se acha t~onfh••nada a t'avot• de José 
Peixoto lle Souza a trausfe.·encia do Jlrivilegio excha· 
sh'o da na,·il"ga-:ão por bar•eos de va1•ot• no ••io tlas 
Velha~ e uo de S. l<'•·anciseo, e a lJUt' se ••efere o lle· 
ereto desta data. 

~1. a O ernprehendedor ou a con1panhia que se 
formar para este efl'eito, destinara un1 harco de 
vapor para navegar) corn a constancia e regula
ridade possíveis, a vista dos fretes e passageiros 
que;; puder conseguir, entre I)iranhas ou outro 
ponto conveniente ao pé da Cnehoeira de Paulo 
Affonso, e os portos da Bahia ou de Pernambuco, 
e portos ou pontos intermedios na costa do mar 
Allantico, igualmente estabelecerá outro IJ!rco de 
vapor acima da dita cachoeira , para navegar 
tarnbcrn, corn a n1esma eonstancia c regularidade, 
entre a Vargem Hedonda ou cmlro ponto commodo 
na cabeceira da di la caehoeira, e na barra do rio 
das Velhas, subindo este rio, e no de S. Fran
cisco, acima da dita barra, sernpre que a agua 
seja sufficiente. Estes barcos hão de toem·, de 
ambas as margens destes rios, en1 todos os pontos, 
em que o en1prehendedor ou a companhia souber 
que existem generos ou passageiros, que en1barcar 
ou desembarcar; nws poderá estabelecer maior 
numero de barcos de vapor nestes rios quando, 
o augmento do commcrcio assirn o exija. Os 
preços porén1 dos fretes c pass.:~gens serão fi
xados etn uma Tabella, e ccnnmuntcados aos Pre
sidentes das ProYincias, a que possa interessar a 
1nesma navegação, dous n1ezcs antes de se pôr 
esta e1n pratica, a fim de lhes darem toda a 
publicidade. Bcn1 entendido que o privilegio 
exclusivo não se estende á navegacüo fora da 
barra do rio de S. Francisco. " 

2. a Se forem insufficientes os precos fixados 
para os fretes e passagens, podera o "elnprehen
dedor ou a eompanhia augmenta-los uma só vez, 
com tanto que o acerescin1o não exceda á terça 
parte, e nesse caso. dous mezes antes de veriii
car--se a altm·aeào dos precosJ será esta conunu
nicada HOS mesmos Presidentes das l)rovincias, 



Quando porém se j u!gue conveniente augmenta
los nwis de uma vez, e além da terça parte do 
estabelecido, não poderá esta medida adoptar-se 
sem autorisaeão do Governo Geral, á vista de 
n1otivos taes, u que evidentemente mostrem a im
possibilidade da continuação da en1preza, quando 
ella se não conceda. Se esta alteração tiver por 
objecto diminuir os precos , poderá desde logo 
ser posta em pratica, todas as vezes que assirn 
convenha, sendo depois communicada aos Pre
sidentes das Províncias; no caso, porém, de aug
mento dos preços, serão contados os dous 1nezes 
desde a data em que elle se publicar por cditaes 
em cada um dos pontos de en1barque. 

3. a O emprehendedor ou a companhia esta
belecerá dentro de dous annos , contados desta 
data, a navegaeão por barcos de vapor no rio de S. 
Francisco, e tambem no rio das Velhas, nos tempos 
em que este rio tiver suf!iciente agua, e conser
vará sempre em actividade ao Inenos um barco 
de vapor na parte do rio de S. Francisco supe
rior á cachoeira de Paulo Affonso, c outro na 
parte inferior. E faltando a esta condição por 
espaço de seis mezes em qualquer anno, será 
revogado este privilegio, não se provando sinistro, 
ou outro inconveniente de força maior imprevisto. 

4. a Os barcos de vapor darão passagem gra
tuita para os portos da sua naveg:ação aos esta
fetas dos correios, ás paradas extraordinarias 
que as autoridades tiverem de enviar, e ás mais 
pessoas em servico effectivo do Governo, não 
excedendo porém" o seu numero a quatro pes
soas ao mesmo tempo, além dos estafetas ordi
narios dos correios. E da mesma sorte conduziráõ 
quaesquer generos e petrechos da Nação uma vez 
que o seu peso não exceda en1 cada viagem a 
vinte arrobas. O frete do excesso será pago pela 
tabella de que trata a condição 1 . a 

5. a O emprehendedor ou a companhia afian
çará na Thesouraria da Província de Minas Geraes 
o exposto nas presentes condicões, antes de se 
pôr em pratica esta navcga~fto,~ e ficará sujeito 
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às I eis e regula1nentos administrativos e policiaes" 
bem como ao pagamento dos direitos que se achão 
estabelecidos, ou que para o futuro geralmente
se estabelecerem. 

Pa1acio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 
1835. -Joaquim l' 1'cira da Silo a e Souza. 

aa•-

DECRETO de 6 de Julho de 1833. 

Manda pôr á disposição do Consul Geral de S. M. o Rei d·a 
Suecia a quantia de vinte contos de réis, importancia da 
liquidação do bergantim Sueco Swathan . 

. Havendo-se ultimado a liquidação do llergan-· 
ttm Sueco Swathan, represado pela Esquadra 
brasileira que bloqueou o Rio da Prata, Ordena 
a Regencia em Nome do Imperador, que Manoel 
do Nascimento Costro e Silva, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda e Pre
sidente do Thesouro, Publico Nacional, mande 
pôr á disposieão de Lourenço 'Vestin, Consul 
Geral de S. ~i'. o Rei da Suecia, a quantia de 
vinte contos de réis, importancia da dita liqui:
dação, emittindo-se para esse firn apolices da. 
Divida Publica na razão, do preço corrente, 
e vencendo juros desde o primeiro de Janeiro 
do anno presente. Palacio do Rio de Janeiro em 
seis de Julho de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperioo· 

FRANCISCO DE LIMA E SJL V A. 

JOÃO BRAULIO MONJZ. 

JJ;Ianoel Alves Branco. 

--
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DECB.ETO de ,1 O de Julho de '1833. 

Encarregando ao Desembargador Manoel Antonio Galvão, e aSa
muel & Phillips para ajustai'em diversas contas pendentes 
entre os Governos Brasileiro e l~orlugucz. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Ha por ben1 encarregar ao 
Desembargador Manoel Antonio Galvão, Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario doMes
mo Augusto Senhor junto a S. M. Britannica, e a 
Samuel & Phillips, agentes commerciaes do Go
verno Imperial na Praça de I .. ondres, de con
junctamente ajustarem com as pessoas para esse 
fim nomeadas por S. M. Fidelíssima a Rainha 
de Portugal, as seguintes contas pendentes entre 
os dous Governos ; a saber : 1 . a do atrazo do pa
gamento do juro, e amortização do Emprestimo 
Portuguez, que pela Convenção addicional ao Tra
tado de 29 de Agosto de 1825 passára a cargo 
do Brasil: 2. o do saldo das 600.000 ;L estipuladas 
na mesma condição: e 3.a, finalmente, das des
pezas, e supprimentos feitos pelo Governo Bra
sileiro de conta de Portugal. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do ·Thesouro Publico 
Nacional, o tenha assim entendido, e faca exe
cutar e expedindo as necessarias ordens" e Ins
trucções. Pala cio do Rio de Janeiro em dez de 
Julho de mil oitocentos trinta e cinco, decimo 
quarto da Independencia e do Imperio. 

FRANCISCO DE l.IMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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DECRETO de 27 de Julho de 1835. 

Conc·ede licença a Antonio Fernandes da Silveira para formar
uma Companhia para a mineração de metaes e pedras pre
ciosas nas serras de Itabayana Grande e Caninde da Provín
cia de Sergipe, sob as condições que se estabelecem. 

A Regencia em Nome do Imperador 0 Senhor 
Dom Pedro Segundo, Attendendo ao que repre .. 
sentou Antonio Fernandes da Silveira, Ha por 
bem conceder-lhe licença parà formar uma Com- · 
panhia de nacionaes e estrangeiros, que se em
pregue na extracção de mctaes e pedras preciosas 
(a excepção de diamantes) nas serras de Itabayana 
Grande e Canindé, Provincia de Sergipe, debaixo 
das condições, que com este baixão , assi~nadas 
por Joaquim Vieira da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperío ,. 
que assim o tenha entendido e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio der Rio de Ja
neiro em vinte sete de Julho de mil oitocentos 
trinta e cinco, decimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E 811 VA. 

'JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Joaquún Vieira da Silva e Souza. 

Condições com que se concede a i\.ntonio Fernandes da 
Silveira licença para formar uma Companhia de mine~ 
ração, e a que se refere o Decreto desta data. 

1 . a Fi cão concedidas á Companhia na serra de 
Itabayana Grande duas mil datas de terra seguidas,. 
de quinze braças quadradas cada uma, para os 
trabalhos de sua mineração, ~ outras tantas pela 
mesma fórma na serra de Can1ndé. Umas e outras 
datas devolveraõ aos proprios nacionaes, findo o 
prazo da mesma Companhia, ou quando esta por 
qualquer dos motivos nas presentes condições 

·-f 
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especificadas tenha caducado. A medição e demar
cação destas datas serão promovidas pela Com
panhia, feita á expensas suas, e concluídas no 
mais curto espaço de tempo possível depois de 
terem principio os trabalhos mineralogicos. 

2.a E' permittido á Companhia rotear, cultivar, 
e aproveitar, corr1o simples usufructuaria, aquella 
parte do terreno das immediações de Caja e Rio 
Real que estiver devoluta, e inculta, e fôr precisa 
para manutenção da fabrica de rnineração, com
tanto que não exceda a tres mil braças quadradas 
em cada um dos ditos lugares, ficando todavia 
sujeita a qualquer deliberacão que a Assembléa 
Geral Legislativa haja de tomar em medida geral 
ou especial a respeito do mesmo terreno. 

3.a Quando por qualquer motivo cesse ou ca
duque a Companhia, e os terrenos devão voltar 
aos proprios nacionaes, o Governo não fica obri
gado a indemnisação alguma pelas bemfeitorias 
que possão existir tanto nos de mineração, como 
nos de cultura. 

4. 8 A Companhia começará os trabalhos da mi
neracão dentro de dous annos contados da data 
da presente concessão, sob pena de esta caducar; 
e durará por quinze annos contados da data em 
que tiverem principio os mesmos trabalhos. Na. 
mesma pena incorrerá a Companhia , quando, 
postos os trabalhos em andamento, por qualquer 
motivo se suspendão por aquelle numero de 
annos. 

5.a A Companhia pagará dos productos da sua 
mineração um quarto por cent'O dos direitos , 
além dos que actualmente se pagão, ou para o 
futuro se estabelecerem. Quanto aos productos 
da lavoura, a Companhia pagará os impostos or
dinarios, que , tem, ou vierem a ter lugar a res ... 
pci~. • . 

6.a A Companhia será obrigada a apresentar os 
seus livros e papeis á pessoa, ou pessoas que o 
Governo Geral ou Provincial nomear para conhecer 
da exactidão do pagamento dos impostos a que 
fica sujeita. · 
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7 .a Finalmente a Companhia fará esgotar os 
pantanos e lagoas existentes nos terrenos, ou 
nas suas immediações, de que se aproveitar na 
sua mineração e cultura. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 27 de Julho 
de 1835. 

Joaquim Vieira da Silva e Souza. 

-·-
DECRETO de 26 de Agosto de 1835. 

Proroga até o dia 20 de Setembro a sessão da Assembléa 
Geral Legislativa. 

A Regencia em N orne do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem prorogar até 
o dia 20 do futuro. mez de Setembro a presente 
sessão da Assembléa Geral Legislativa. 

Joaquim 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 vinte seis de Agosto de mil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Joaquim Vieira da Silva tf Souza. 

-·-
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DECRETO de 27 de Agosto de 1835. 

Eleva a· 600$000, annuaes .&. ordenado do Professor Ga cadefr a 
de' Pbilosepliia do Curso Juridko de S. Paulo. 

A· ªegencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Tendo em vista as Reso
luç~s da Assembléa Geral Legislativa de 25 de 
Jtnlho de 483f, de 11 de Novembro do mesmo 
anno, e de 46 de .Junho de 4 832, e Attendend o 
a- quê é diminuto o ordenado de 480$000 réis 
com que foi creada a cadeira de Philosophia Ra
ei&nar e Moral do Curso Juridico de S. Paulo : 
lia :f!Or bem elevar o referido ordenado á 'quan.:.. 
thr de~ 6QOIOOO annnaes .. 

. ToátfUim. Viei_ra da Silva e Souza, Ministro e 
Secretario de. Estado. dos Negocios do Imperio,. 
o tenha: ãssfm entendido e faça exeeutar com. os 
dospachdso necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete de Agosto de mil oitocentos trinta 
e ducQ, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio .. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOÃO BRAULIO MONIZ. 

Joaquim Vieira da Sil-va e Sou:tcc. 

··-
DECRETO de 9' de Setembro de !f83't~. 

Manda executar o. Reg1:1Ianrento organisado para as Adminis
trações dos Correios' da Côrte, e das Províncias da Bah_ia, 
Pernitmbuco, Maranhão, Para e S. Pedro, na parte relat1va 
ao reéebimento e entrega das cartas. 

A Regencia,. solicita em ~T~move:r: a cdm~o.· 
didade dos povos, e em faCilitar con1 especrah~ 
dade, ·e estender as relações do commercio, as 
qu,aes muito concorrem para o augmento, civi ... 
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lisação e prosperidade dos Estados : H a por bem. 
em Nome do. Imperador o Senhor Dom Pedro 
Segundo, qu~ nas Administraç~es geraes dos C?r
reios nesta Ctdade, e nas Cap.ttaes das Provtn
cias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, e 
S. Pedro se observe, no recebimento e entrega 
das cartas, o Regulamento que. com este baixa, 
assignado por Joaquim Vieira_ da Silva e Souza, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio; ficando poré_in as dispQsições do 1 . o 

período do art. 4. o, e do 4 • o -período do art. 
8.0

, as do art. 12 relativas ao augmento do porte 
nas cartas recebidas -de fóra, e a fixacão do que 
dev.em pagar as cartas retiradas <.Ias_éaixas _dos 
districtos, as do art. 4 4 sobre _ ~os dous novos 
seguros, e finalmente ás dos arts. _ 16 .e 17 de
pendentes d!i a.pprovação da Assembléa Geral Le
gislativa. 

O mesmo Ministro .~e Secretario de Estado o 
tenha assim entendido e faça executar_ com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em nove de Setembro de mil oitocentos 
trinta e. cinco. 

FRANCISCO DE LIMA E Sit VA. 

JOÃO BRAULIO Mo~rz.. 

Joaquim l'ieirci da Silva e Souza. 

Regulamento a que se toefere o Decreto des'ta data para 
a reeepçAo e entrega das cartas. aas .. Admlnlstra~ões 
•os Correios, que abaixo se deolarão. 

Art. ~ . o As cartas, que se receberem -nas Admi
nistrações geraes ._ dos Correios . da · Côrte e das 
capita:es dàs Províncias da Bahia, Pernambuco, 
Maranhão, Pará e S. Pedro, serão entregues nos 
domicilias das pessoas, a quem taes cartas se 
dirigirem. 
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Art. 2. o- Para facilidade da entrega das cartas, 
de que ttnta o artigo ãnlecedcnte, di vidir-se-ha 
cada uma daquellas Cidades no conveniente nu
mero de districtos, c para cada um (lclJes se 
nomeará um Correio. 

Art. 3. 0 Em cada districto se collocarúô na eon
Yeniente distancia entre umas e outras pelo menos 
qtHftro caixas, onde os respectivos 1noradores, c 
as pessoas que passaren1, possão laBcar as eartas 
que quizerem dirigi:t; pol~ via do Correio. Estas 
caixas ficaráõ de tal modo ligadas ás portas das 
casas onde estiverem coHocadas, que por uma 
pequena- fenda praticada nas mesn1as portas se 
possão introd!IZir as cartas a qualquer hora do 
dia ou da noite. Na parede superior á porta 
cada utna destas casas terá escripto em granf]es 
caracteres ron1anos a legenda ~Correio;.._, con1 
o numero do districto, para que o publico tenha 
delles o preciso conhecimento. · 
- Art. 4..0 A,s caixas, de que trata o artigo ante-
r..,edente, serão numeradas, e fechadas á chave, 
a qual estará sempre na mão do Correio do res-
pectivo districto. -

Art. 5: o Os nlOftHlores das easas, onde csti ve
rem collocadas as caixas, pereeberáõ pelo cui
dado e guarda deHas a quantia de cinco réis 
em cada urna carta que nas mesmas caix;)s se 
ael1ar, ·1nas, quando presr,indão deste beneficio, 
gozaráõ dos privilegios que competem' aos cn1-
pregados dos Correios. Esses n1oradores. ou 
pessoas por elles autorisadas, assistiráõ sen1pre 
á aoortura das- caixas, e carimbaráõ co1n uma 
chaneella, que contenha o numero do districto 
e o da caixa, todas as cartas que forem dalli 
retiradas pelo respectivo Correio, de quem co
hraráõ um recibo, que d~clare o numero das 
cartas achadas, e da caixa, e a hora, dia, mcz 
e anno em que fizerem entrega dellas, para co
brarem con1 esse documento . a gratificação , de 
que se 'rata no princípio deste artigo, nas admi
nistra;ções respectivas. Nestas achninistrações h.a.
verá tambem chance lias com o. nome da cidade, - . 
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e dia, mez, e anno do recebimento , para com 
ella ie carimbarem todas as cartas , e propor
cionar-se ao publico o conhecimento do tempo 
que mediou entre aquelle recebimento, e a en
trega das cartaS-ás pessoas a quem forem dirigidas. 

Art. 6.0 Os Correios dos districtos usaráõ do 
uniforme que o Governo lhes designar, e trarão 
cingida a cintura uma bolsa com as cai'tas que 
houverem de-'- distribuir,· ·e out-ra a tiracollo, fe
chadas, e só com uma abertura para a introduc
ç;(}o das cartas que em caminho 9uizerem ~e!la 
lancar; A chave desta bolsa existirá na adminis
traÇão, onde sómenle terá. lugar a sua,abertura, 
para se .tirarem as cartas existentes. Os.Cotreios 
trarão tambem campainhas para seJ~wrem an
nunciar nas casas, onde tiverem de entregar cartas, 
e nas ruas, para que, advertidos os moradores, 
possão estes introduzir nas bolsas i\S cartas que 
quizeretn remetter, a alguenr. 

Art. 7. o Será da attribuição dos Administra
dores a nomeação dos Correios, a qual· deverá 
sempre recahir em indivíduos bem ,:procedidos, 
e que saibão ler, escrever, e contar-alguma co usa, 
preferindo--se sempre ôs pàis de familia. .Cada 
um dos Correios prestará uma fiança de cincoenta 
e cinco mil t•éis, para assegurar á administração 
o . importe das cartas que se lhe confiarem. 

Art. 8. o Cada um dos Correios terá. o · venci
mento marcado no Regulamento de 5 de Marco 
de ~ 829, além da gratificação de cinco réis pÓ r 
cada uma carta que entregar, quando se não 
julgue mais conveniente dar unicamente os vinte 
por cento dos productos dos portes das cartas , 
marca. dos no art. 58 do dito Regulamento. 

Suas obrigações serão as seguintes: 
§ 1 . o Comparecer diaria.mente na administração 

ás oito horas da manhã, e ás lres da tarde, a fim 
de entregareJn as cartas que retirarem das caixas, 
e as que trouxerem nas bolsas, e receberem as 
que lhes forem distribuídas para levart!m aos 
domicilios das pessoas a ·quem pertencerem , e 
cobrarem o seu porte em dinheiro , ou sendo 
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J>essoas delles conhecidas, em cedulas soluveis 
tonas as sem·ànas. Os Correios dos districtos mais 
fôngtn~s eompareceráõ sómente na reunião da 
rrnínhâ, ·o·qtteosAdministradores reguhiráõ con1o 
ftjf'1fftfis oon verrient-e. 

··§ · 2. O' 'Rêc~tlel~ ·-todas as cartas que etn caminho 
se· lhes d'erém , as quaes n1eltcbíõ imrrmdiata
tlte'nte dentro da bolsa para isso destinada , e 
serão. entregues na· administração logo que a ella 
mttem. -
· ~~ S.t>' ·A,firfr~'ãs caixus conocadas nos respectivos 
· districtôs ·na presença dos donos das casas , ou 
das pessoas por ~Ires anto-rrsadas; e passar-lhes 
os re·eibos de ·que· trata o art. 5. 0 

:§. Í. 0 Tomar o mais exaclo conhecirnento de 
todos· à!r moradores··cto seu -districto~ para cer
téza, e regulutidade da entrega .. :das cartas que 
se ~~ dirigirem, pQdendo para esse effeito de
precra.r dos lnspectores· dos quarteirões os pre
cisos esclarecimentos. 

§ ã. 0 ltéstituir à adntinistra:cão todos os sab
baâos as· cartt:ts, cuja ·entrega" não se tenha po
dido· vcriUcar , ou por se não encontrarem as 
:pessoas tlqttem ellas forem dirigidas, ou por estas 
a tejcihirem, havendo r-r maior cautela em que 
taes cartas c voltem intactas, e ·sem o menor in
dicio de se ter por qualquer fórma violado o 
segredo dellas, sob pena de serem processados 
na conformidade da lei p-or qualquer abuso a 
semelhante respeito. 
· § 6.° Finalmente prestar contas das cartas, que 
lhes forem carregadas ·na administracão, todos 
os sabbados, _ ou quando lhes forem" exigidas 
pelos Administradores, cujas ordens serão obri
gados a cu:mprir, ainda quando os desviem por 
motivo de serviço mais urge'nte daquelle que 
acima fica prescripto, uma vez que não haja en
trega de cartas, que os impeça de comparecer 
na mesma· administracão antes das horas indi-
cadas. . .. 

Art. 9. 0 Os Administradores deveraõ desQe logo 
püb1icar por todos os jornaes qne hotn;er, ou 
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por cdünes nfl1xados cn1 todas as praç;ast e lu
gares publicos, o melhodo de passarem as ~arlas 
a. s~r en\regues nas proprias cas.as. das pessoas 
a quém s~ dirigirem, recomm~ndando que -nos 
sobscriplos se declaren1 as .ruas, e os numeras 
das. casas em que essas pessoas resid-e-m. Seme
lhantes publicuções se farão pelas Legações e 
Consulados br&sileirosJ para se facilitar a entrega 
das cartas vindas de. pai.zes es.trangeires .. 

Art. 1 O. H a verá em cada uma das Adminis
trações um ou mais livros por ordem aiphabe
tica exposto .ao publico, a firn de que as pessoas f 
que o quizerem fazir, possão nelle escrever o& 
seus nome~ e . moradias, para m·aior certeza, o 
facilidade da entrega _.das· cartas que. lhe formn 
dirigidas, emqu~nlo os seus correspondentes as 
não tiveren1 sabido. 

Art.. tL As cartas dirigidas aos estrangeiros, 
de quem não haja . conhecimento, ou cuja resi-:
dencia se ignore, serão pelo Correio levadas· ás 
c: usas . dos Consules das rcspecli v as Nações, par a 
que, obtendo delles as convenientes declarações, 
pos~ão ser_ pnlregues-. a seus elo nos,. w caso de 
não q1uereren1 ps.roesmos. Col}sttle.sencarregar~se 
de lh',as remeller, 'ficando r.esponsavcis pelo pa
gamento do pode.,. segundo o con~ract6 que n~ 
zcretn cmn as administracões nà fónna do art. 
i5S do citado Hegulamento". . 

Art. t2. Todos os dias ás 8 ltoras da .manlH1 
e ús tres da tarde se fará a dislribukão das 
carlas .recebidas na administração, quer "do dis
tricto da Cidade, quer de outras partes, pola 1na-.: 
neira seguinte :-,-Feito .o processo marcado pelo 
Hegt114rn~nto de -~ 8':?fl, desde o art. 38 até o art. 
4-2, postàr-so~ltão todos os t~orrsios entregadore~ 
cl e cartas em roda de uma nlc~l, em cuja . ca
hece,ira. ~tará presente o offitia.l a quen1 perten
cer o exame da~ nwlus recebidas de fóra, e das 
cnrlas dos districtos da Cidade, c á yisla do Adnü .... 
nistrador, ou· de quem suas vezes fizer, e do 
1hesoureiro na Admínistraç~io do Rio de .Jonein1. 
irá o mes1n0 ofikial lendo os sobscdplos de todas 



as earias, c cada un1 dos dilos Correios tomando 
para si as que n_ertenccrem ao seu districto. Findo 
isto o Contador ~no Rio de Janeiro, e os Ajudantes 
dos Administradores nas outras Cidades, toma
l'áõ nota d:-1 importancia das cartas que cada 
Cort·cio levar, para lhe fazer a competente carga, 
accrescentando-se vinte réis em cada uma, que 
pelo Correio fôr entregue no domicilio da pes
soa a quem fôr dirigida, uma vez que não seja 
dos assignantes de que trata o art. 53 do Regu
lamento de 1829, a respeito dos quaes fica sub
sistindo a disposição desse mesino artigo; e quanto 
ús outras retiradas das caixas dos districtos pela 
quantia d~ quarenta réis, que será o porte flxo 
de cada. uma de taes cartas, qualquer que seja 
o seu peso ou volume, e o districto d'onde venhão, 
en1quanto se não derem outras providencias a 
respeite. Destas cartas organisar-se-ha todos os 
dias a competente faclura, ú Yista da qual se 
fará a carga ao Thesoureiro na Côrte, e aos Admi
nistradores-~,nas -outras Cidades; e de todas as 
(l!Je ex~ed-e'éem ao peso de oito oitavas, só serão 
encaminhadas aos seus destinos aquellas, cujo 
pot·h~ ,ror pago pelos portadores no acto de as 
lan~ftrem ·'no Corr~io. Nos Domingos, Dias Santos1 

ou de -Festividade Nacional far-se-ha a distribui
<,;ào só~n1e de manhã. 

Art. 18. No fim de cada mez formar-se-ha 
uma li &ia das cartas que se houver restitui do ás 
ndininistrações, por se não saberem as residen
eias; e não so houverem encontrado as pessoas, ou 
estas as tiverem rejeitado. Esta lista ficará ex
posta ao publico por espaço de un1 anno, pra
ticando-se depois a respeito de taes cartas o 
que delennina o art. 56 do llegulamento de 182U, 
se nesse tempo não ti verem sido procuradas, c 
entn~gues a seus donos, precedendo a convenien
te w~riücat:ão da identidade da pessoa pelo tes
lenlunho de algurn dos empregados da adminis ... 
tnJ1;;.üo, ou de duas pessoas (ide dignas, e conhe .. 
Lidas 11elln. 

Art. I L Akm do seguro ora cxislcntc, haYrrú 
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mais dous, um de certa e determinada quantia, 
que pagará os por cento que se convencionar 
com as administrações, conforme o lugar para onde 
se determinar, e outro de carta recommendada, 
que pagará 400 réis ; devendo ambos ir con1 porte 
pago. Por todos estes seguros responderáõ as admi
nistrações onde forem feitos, excepto nos casos es
pecificados no art. 85 do Regulamento de 1829 : 
entendendo-se que no de extravio de carta recom
mendada, será a administracão responsavel pela 
metade da quantia que presentemente se dá pelos 
seguros existentes. · 

Art. 15. Para serem d'ora em diante entregues 
as cartas seguras na fórma acima declarada, a 
administração dirigirá aos donos dellas um bilhete 
impresso que será entregue pelo Correio do rlis
tricto, concebido nos seguintes tern1os :-0 Admi
nistrador do Correio Geral de ..... roga ao Sr ..... 
queira chegar a esta administração para receber 
uma carta vinda de ..... Correio Geral de ..... . 
(o nome da Cidade) em ..... (o dia e mez) de .... . 
(o anno) :-Logo que o dono da carta compá.recer 
em consequencia deste aviso, far-se-ha entrega 
della, assignando primeiramente recibo, ou livro, 
em que se devem lancar as cartas recomn1endadas, 
sendo o dito dono pessoa reconhecida do Admi
nistrador, ou de qualquer empregado da admi
nistração; não o sendo, deverá o dono apresentar 
duas pessoas fide dignas, e conhecidas. della, que 
verit1quem a sua identidade, assignando como tes
temunhas o mesmo recibo ou livro. O methodo 
da escripturacão deste livro será dado pelo Admi
nistrador do "correio Geral da Côrte. 

Art. 16. Os periodicos serão como até agora 
francos de -porte, ficando sómente sujeitos ao pa
gamento da cinco réis por volume ao Correio do 
districto, na fórma do art. 6.0 do presente Regu
lamento ; porém não serão remettidos aos seus 
destinos uma vez que as pessoas, que os enviarem, 
lhe não tenhão cortado inteiramente as tres margens 
brancas exteâores. 

Art. ·17. O Croyerno fie a nnt.orisarlo a ignnlar .os 



- g:;-

portes tanto düs eartas, como dos periodicos re
cebidos de: paizcs estrangeiros, aqunlles que nesses 
paizes se exigirem pelas cartas c pcriodicos que
forem rernettidos do Imperio, estabelecendo-se 
assim uma verdadeira reciprocidade. 

Palacio do Rio de Janeiro ern 9 de Se lembro de 
~ts~n. 

Joaquim ricú·a da Silca c Sou%a. 

-~-

DECrtETO d{~ ! G tk Setembro de- ,I 8T>. 

Prmog·a a sessão d~r AsseJHhlt~a Ceral l..t•gislaliva al6 o dia 1 
de Oniuhro. 

A Regencia em Non1e do In1peradoe o Senhor 
1>on1 Pedro ~egundo Ha por bem prorogar até 
o dia .t do futuro mez de Outubro a presente 
~essão da Assembléa Geral Legislativa.-

Joaquirn 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 dezaseis de Setembro de mil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

{i'RANCISCO DE LIMA E SILVA . 

• JOÃO BRAULIO l\IONIZ. 

Jnnquim J'it~ú·a da; Silva c Souzct. 

---
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DECRETO do 20 de SetemLro tle ~183:>. 

Prorog:-t a s;:ss5o d;l Asscmbl1~a Ger:ll I .. egi~lativa ::tté o dia 20 
de Outubro. 

A Regencia em Nome dt) Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Ha por bem prorogat att~ 
o dia 20 do futuro mez de Outubro a presente 
~essão da Assen1bléa Geral tegislati r a. 

Joaquim Vieira da Silva c Souzn, l\li·r1istro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, o 
tenha assitn entendido e flwa e:\ccntar eom os 
despachos neccssarios. Palaei~1 do Hio de Janeit'O 
em vinte novo de So.tembro de nlil oitocentos 
trinta c cinco, dccimo quarto ll<l Indepcndcneia 
c do Imperio. 

FnA~Cisco DE Lnu. E SILY.L 

.Tolo Btu.uuo l\lo:\"rz. 

Joaquim l'ieúa da Si!tNtt' Sou:a. 

- --·-
DECRETO de G de Outubro de 183~1. 

Dando instrucç·ões para a 1Joa exccuç-fto da Resolução Legis
lativa de 17 de Setembro do conenlc anno. 

A Regencia em rNome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo, para bem se executar aRe
solução de 17 de Setembro do corrente nnno, 
Decreta: 

Art. 1 . o Todos aquelles indivíduos, que na 
Provincia de S. Pedro tiverem passado letras, 
ou quaesquer obrigações de donativos feitos para 
as dPsprzas da ultima gnerra, f' que não tc·ndo 



ainda satisfeito, no todo ou cn1 parte, estiverem nas 
eircumstancias do artigo uni co da Resolução de 17 
de Setembro deste anno, serão admittidos a jus
tificar, que as suas propriedades forão damnifi
cadas pelo inimigo no tempo da sobredita guerra, 
para serem exonerados. 

Art. 2. o Estas justificações serão feitas, ou di
rcctamente perante os Juizes Territoriaes do do
micilio dos doadores, ou da Capital da Província, 
com audiencia do Procurador Fiscal, na confor
Inidade dos arts. 90 e 92 da Lei de 4 de Outubro 
rle 1831, no caso de não terem sido ainda de
Inundados ; ou por n1eio de en1bargos nos res
pectivos processos, quando as referidas letras, 
ou obrigações se acharen1 ajuizadas, e as causas 
ainda actualmente pendentes. 

Art. 3. o As sentenças, que se proferirem em 
um e outro caso, sendo de exoneração, serão 
appel1adas ex-officio para a Rela{;ão do districto, e 
os processos ultimados serão entregues aos jus
tificantes, sem dependencia de traslados, para 

'"l elles requererem á Thesouraria da Província, 
\ 1 ue essa exoneração se lhes faça effectiva, dando-
',-;e-lhes a competente quitação. . 

Art. 4. o Este Decreto será publicado pelos pe
riodieos, que houver na· Província , e por 
editaes em todos os Tennos della, de c] arando-se 
aos que se aeharem eon1prehendidos no art. 1. o, 

que devern proceder ás justincações no prazo 
de quatro mezcs contados do dia da puLlicar,üo 
en1 eada un1 dos Termos, c na fúnna do art. 2. o; 
sob pena de proseguirem as exeeuções jld eome-
(;adas, e do se ajuizaren1 as letras e obrigações 
(los que ainda não ti verem sido demandados, 
para o que o Inspeetor de Fazenda da Província 
expedirá as ordens necessarias. 

Art. 5. o Os que forCin omissos~ e deixando de 
obedeeer á intimação der01n causa a se começarem, 
ou seguiren1 os processos, na fórma do artigo 
antecedente, não fiearáõ privados do direito de 
oppôr seus embargos com a n1ateria da justifi
cação: mas neste caso para os embargos lhes scren1 

I..ET~ DF. 183:> P.\TITF. H 1 ') ·~ 
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admittidos pagaráõ primeiro todas a~ custas, a que 
tiverem dado causa. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, o tenha assim entendido e faca executar 
com os despachos necessarios. Palació do Rio de 
Janeiro em seis de Outubro de mil oitocentos trinta 
e cinco, -decimo quarto da Independeneia e do 
Jmperio. .. 

FRANCISCO DE LIMA E Sn.Y,\. 

Jllanoel do Na.~f!únento Ct{S/I'n c Sü1xt. _._._ 
DECRETO de 17 de Outubro de 1 ~:1:L 

Proroga até o dia 21S do corrente mez a sessão da Assembléa 
Geral Legislativa. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Do1n Pedro Segundo Ha por bem prorogar até o 
dia 25 do corrente mez de Outubro a presente 
sessão ordinaria da Assembléa Geral Legislativa. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justica, 
encarregado interinamente dos do Imperio," o 
tenha assim entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palacío do Rio de Janeiro 
em dezasete de Outubro de mil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo .. 

••• 



DECRETO de 18 de Outubro de 183:S. 

Revoga a Tabella das ajudas de custo dos Presidentes das 
Provincias, que acompanhou o Decreto de iõ de Abril 
deste anno. 

O Regente en1 Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Attendendo a que as ajudas 
de custo, que, na conformidade o art. 4. 0 da Lei 
de 3 de Outubro do anno passado, compete ao 
Governo arbitrar aos Presidentes das Províncias 
para despezas de viagem, devendo variar con
forme as circumstancias que occorrerein, nãu 
podem por isso mesmo subordinar-se a uma 
regra fixa, convindo que sejão determinadas por 
actos especiaes : Ha por ben1 que fique serrt effeito 
a Tabr,lla que acompanhou o Decreto de 15 de 
Abril do corrente anno , 1narcando as referidas 
t:tjudas de custo. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, 
encarregado interinamente dos do Imperio , o 
tenha assin1 entendido e faca executar com os 
despachos necessarios. Palacfo do Rio de Janeiro 
em dezoito de Outubro de Inil oitocentos trinta e 
cinco , decimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

DIOGO A~TONIO l1'EIJÓ. 

Antonio PauHno Limpu de Abreu. 

____ .......... 

DECRETO de 2 de Novmnbro de ~1833. 

Ordenando que em todas as Provineias do Impcrio se proceda 
ao recrutamcnlo de -i.040 indivíduos. 

Ur~indo a necessidade de elevar-se a forçá do 
, Exercito ao seu estado completo, para occorrer 

de prompto á segurança e lranquillidadc do 
Imperio infelizmente assaltada em alguns pontos 
por feroz anm·ehi;\ : o Regente en1 Nome do liH-



perador o Senhor D. Pedro Segundo, mn cónfor· .. 
midade da Carta de Lei de seis de Outubro deste 
anno, Ha por bem determinar que em todas as 
Províncias do Imperio se proceda ao recrutamento 
de quatro mil e quarenta indivíduos r dando cada 
uma das Províncias o numero de recrutas designado 
na tabella que baixa com este Decreto assignada 
pelo Coronel Manoel da Fonseca Lima e Silva, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Gúerra, o qual assim o tenha entendido e, faça ex e
catar, expedindo os despachos necessarios. Paço em 
dous de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ÁN'l'ONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca L-ima e Silva. 

'J'abella que designa o nuntet•o de rec1•utas que tem tlc 
dar rada uma das Provincias do lmperio, na confor• 
midade do Dêereto de$ta data. 

Pará._·--· . " ._ ............................ . 
~laranhão ................• · ........ ~ .. . 
Piauhy .. < ••••••••••••••••••••••••••••• 

Ceará ................................ . 
Rio Grande do Norte ...•............... 
Parahyba ............................. . 
Eernamàuco ....• ,· ... o'O ••••••••••••••••• 

Alagoas .............................•.. 
Sergipe ................ · ..•..•.... ~ . . . . . 
:Bahi& ................................ . 
Espírito Santo ........................• 
Rio de Janeiro ........................ . 
S. Pat1lo ... '· ..................•......... 
Santa Catharina ...................... ~ . 
S. Pe,dro·~ .... ·-· .... '· .... -.. _ ..... _, ............ _. 
Minas Geraes ......................... . 
Goyaz ......•................... ' ... · ... . 
M:"\' '~G.' ato rosso . . . ... ~ .••......... i ••••••• 

120 
160 

80 
320 

40 
200 
520 
200 

80 
520 
40 

320 
360 

40 
430 
800 

80 
4·0 

4·0~-0 

Paço em 2 de Novembro de 1835.- Man()Cl 
ila Fonseca Lúna e Silva. 
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DECRETO ue 20 de Novernbro de 118::5~. 

Estabelece o modo de proceder-se ao recrutamento. em todo 
. o Imperio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, em Yirtude da Carta de Lei 
de seis de Outubro deste anuo, decreta: 

Art. 1 . o Os Presidentes das Províncias, por edi
taes publicados- em todas as povoações, farão 
saber; que todo o Brasileiro, que quizer assen
tar praça voluntario, gozará das seguintes van-:. 
tagens: 1.a servirá sómente quatro annos: 2.a 
perceberá n1ais meio soldo, e no primeiro anno 
sessenta mil ·réis de_ gratificacão, pagos quinze 
mil réis cada tres n1ezes: 3.a sêrá conduzido solto 
para o quartel, e tratado com a consideração de
vida ao cidadão, que . voluntario s·e presta ao 
serviço da Patria. Os que já obtiverão. baixa, e 
os que a devem obter, querendo continuar no 
serviço, terão, em lugar de meio soldo, de mais 
quantia_ igual ao soldo que vencem. Só se acei
taráõ voluntarios dentro de quinze dias, con
tàdos daquelle em que o edital fôr publicado 
na~.--· povoação onde residir, ou achar-se o apre
seütante. 
~O mesmo edital declarará que, findos os quinze 

dias·, proceder-se-ha a recrutamento forÇado, e 
o recrutado servirá por seis annos; receberá só
nlente o soldo simples, será conduzido preso ao 
quartel, e ne1le conservado em segurança, até 
que a disciplina o constitua em estado de se lhe 
facultar maior liberdade. 

Art. 2. o Os Presidentes no recrutamento farão 
admittir as isericões 1narcadas nas Intruccões de 
dez de Julho dê mil oitocentos e vinte dous, e 
observar tudo quanto nellas se determina até o 
artigo dezasete inclusive; COIU a differença de que, 
não tendo lugar o artigo quinto, pela extincção 
das Milícias, ser á a sua doutrina substituída pela 
que dispõe a Lei de vinte cinco de Outubro de 
rnil oitoc.entos .trinta. e dous sobre as Guardas 
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Nacionaes; c que os casados, de que trata o ar·· 
tigo seis, sómente serão exceptuados quando vo
luntaria e legalmente não se tenhão separado de 
suas n1ulheres, não recebendo estas protecção 
alguma dos n1aridos. 

E nos artigos quinze e dezaseis, o que diz res
peito a Commandantes de districtos, deve ser 
applicado ás pessoas encarregadas pelos Presi
dentes do recrutamento; e a respeito do uso de 
correntes e algemas, terá lugar só mente nos casos 
em que tal segurança se faça necessaria, segundo 
a qualidade dos recrutas. A relação, ordenada no 
artigo dezaseis, será remettida na Côrte á Secre
taria de Estado aos Negocios da Guerra e nas 
l)rovincias aos Presidentes, para por cllas se fa
zer responsavcl o que houver faltado ús leis, ins
trucções e regulamentos. 

Art. 3.0 Os Presidentes poderão empregar para 
receber os voluntarios, e proceder ao recruta
n1ento, militares, guardas nacionaes, paisanos, c 
quaesquer empregados civis, que lhes mereção 
confiança; arbitrar-lhes gratificações, d'tirante a 
incumbencia; e puni-los , quando negligentes, 
com a falta de pagamento da gratificação arbi
trada, e n1ulta até duzentos mil réis, precedendo 
só mente audiencia da parte, e as necessarias in
formações para conheciinento da verdade. 

Art. 4. 0 Os empregados na recepção dos volun
tarios, e no recrutamento poderão exigir o com
parecimento dos Juizes de Paz respectivos, ou de 
Inspectores acreditados por estes, no dia do 
exame dos recrutas, para informarem sobre as 
suas c}rcumstancias , cuja relação determinada 
no artigo segundo deve ser tambem por elles 
Juizes ou Inspectores assignada ; sendo porém 
livre ao encarregado do recrutamento apartar-se 
da informação do Juiz, ou lnspector, quando por 
outros meios certifique-se do contrario. 

Art. 5. 0 Os Presidentes poderão impôr a pena 
até tres mezes de prisão a todo aquelle que occul
tar, aconselhar, ou proteger a fuga, ou occulta
mento da pessoa. destinada para o recrutamento, 
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c bem assim ao que recrutar indivíduo que ma
nifestamente não tiver os ·requisitos das instruc
ções, ou pelas mesmas estiver isento, precedendo 
sómente audiencia da parte, e as informacões 
necessarias para o conhecimento da verdade ... 

O Coronel Manoel da Fonseca Lima e Silva, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Guerra, o tenha assim entendido e o faca executar 
com os despachos necessarios. Paçô em dous 
de Novembro de mil oitocentos trinta e cinco, 
decimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEI.TÓ. 

Jl!onocl da Fonseca Lima c Silvct, 

---·---
DECRETO de 4 de Novembro de 1833. 

1\Iandando executar o Regulamento expedido para a execução 
da Lei de 6 de Outubl'O de 1835. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por ben1 que, na execução 
da . Lei de 6 de Outubro de 1835, se observe o 
Regulamento, que com este baixa, assignado por 
Manoel do Nascimento Castro e Silva, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Fazenda e 
Presjdente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional. 

O mesmo Ministro assim o tenha entendido e 
faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatro de Novembro 
de mil oitocentos trinta e cinco, decimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel d'J Nascünento Castro e Silva. 
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n.-gulameuto l'a1•a n e-:t:f'cnç:io da Lei tlc G tle Outubro 
tle t83:i. 

CAPITULO I. 

Numeração das Notas. 

Art. 1. o Esse servi co será feito no Thcsouro 
Nacional pelos scguültcs empregados. 
1 Director, con1 a gralificaç.ão men-

sal de .... · ..................... . 
1 Ajudante do dito ............... . 
4 Fieis do Director, cada un1. ..... . 
1 Escripturario ................... . 
Chefes de Secções daNun1eraç.ão, cada-

un1 ............................ . 
r'umeradores a cinco réis por notas 

que nurnerarem ................ . 

1'j0$000 
100HOOO 

6G&ooo 
83~~000 

GG$000 

1 Continuo que servirá de Porteiro.. 331~000 
Qualquer outro vencimento que lenhão pela 

Fazenda Nacional os nomeados para este serviço 
cessa cmquanto nelle estiverem 01nprcgados ; 
menos o dos aposentados. 

Art. 2.° Cada Seccão de Nun1eracão terá um 
Chefe, e 20 numeradores, e haverá o numero ·de 
Secções que o Presidente do Thesouro determinar, 
sendo Chefe de Seccão de nun1eraeão das notas 
de 1 0#000, e dahi opara eima, o s·eu Ajudante. 

Art. 3. 0 O Director, Escripturario , Chefes de 
Secções, Nun1eradores e Continuo serão nomeados 
pelo Presidente do Tribunal do Thesouro: o Aju
dante e Fieis do Director o serão por este con1 
approvação do mesmo Presidente. 

Art. 4. 0 Ao Director compete a inspecção de 
todos os trabalhos da Reparticão e lhe serão 
subordinados todos os empregados de lia. Os 
Chefes de Secções inspcccionaráõ , debaixo das 
ordens do Director, os trabalhos da respectiva 
Secção. 
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- Art 5. 0
- O Director, por meio do seu Ajudante 

e Fieis, receberá do Thesoureiro Geral do The
souro Publico, em virtude de ordens do Inspector 
Geral do mesmo Thesouro, a pedido do Director, 
as notas que forem necessarias para a numeração, 
e depois de contadas as irá entregando aos Chefes 
de Secções, para as distribuírem pelos Numera
dDres-, passando uns e outros recibo em proto
collos, os Chefes de Seccões ao Director, e os Nu
meradores aos respectivos Chefes. 

Art. 6. o Os Chefes de Secções não entregaráõ 
a um Numerador mais de um volume de 500 
notas por êàda vez, e sem que este o entregue 
numerado não o encarregaráõ de outro. 

Art. 7. o Haverá na Iteparticão os cofres que 
fÇ>retn precis0s para a guarda" das notas a cargo 
do Director, o qual terá uma das chaves delles, 
e as outras o seu Ajudante e Fieis. 

Art. 8.° Findo o expediente do dia, os Chefes 
de Secções entregaráõ ao Director os volumes de 
·nota~f,rue houverem numerado; os não concluidos 
serão recolhidos a um dos coti·es de que o Di
-têetor terá uma chave, e as outras os Chefes de 
seccões. -

Art. 9 .-o- As notas de cada valor serão nume.-. 
radas em series de 4 a 400.000, quando as classes 
excederem dest~ numero, e nas outras até o ma
ximo onde chegarem, tendo por cima do numero 
a designação da serie, deste modq 1.a"S. ~2.a S. 
O talão de cada nota terá o mesmo numero della, 
e· a designação .da set'ie pO'r~btti:x<J. 
~ -Att'. ·1.0. O Director fará nurnerar "as_ notas ·de 
cada valor na proporcão que lhe fôr indicada 
pelo lnspector Geral, é as irá entregando á Di
recção de Assignatura da Côi;te e Provincia d9 
Rio de J~aneiro, e enviando--para as- Thesourarias 
das 01Hras Próvincias conforme as ordens que 
receber do ~pesmo Inspector; e este as ma~dará 
remetter a miüdo (quando se offerecer :via se
gura ) para que as operações de numeração, 
assignatura , e substituição ~ se possão f~zer. si~ 
multaneamente, tendo em vtsta que as pri-m-elrds 
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:remessas se componhão de notas maiores , , de 
.mistura com as de pequenos valores, para que 
,postas logo em circulação facilitem as transacções 
miudas, e se retirem da circulação os conhe
cimentos. 

;· Art. 11 . As remessas serão acompanhadas de 
.guias assignadas pelo Director, em que este de
..clare a quantidade de volumes, e de notas, os 
oSe-us numeras, series, e valores, a importancia das 
de cada valor, e sua somma total. Outra igual 
;guia remetterá á Contadoria de revisão, onde será 
guardada, feita a competente escripturação. As 
:guias irão numeradas, tendo as de cada Província 
sua numeração especial. 
, Art. 12. As notas que se remetterem para a 
direcção de assignatura, . na Côrte, irão pegadas 
fiOS talões, nos seus respectivos volumes ; as que 
se remetterem para as Províncias serão cortadas 
dos talões, e emmassadas em volumes de 500, e 
depois de bem acondicionadas serão remettidas á 
disposicão dos Inspectores das Thesourarias, acom
panhadas de ordens do Presidente do Thesouro, 
e . da guia do Dir~ctor, cobrando-se recibo do por- · 
tador; e serão guardadas nos cofres das mesmas 
l'hesourarias: os talões irão para a Caixa da Amor
~izaeão, ünde se guardaráõ com os que ficarem 
das .. notils cortadas para, a substituição do papel 
e troco do cobre, na Côrte e :Prov1ncia do Rio 
de J aueiro. 
. ·Ad. d 3. Todo o recebimento e entrega das notas 
pelo Director e seus ajudantes será escriptura:do 
pelo Escripturario desta Directoria em livros pro
prios , pelo modo exemplificado nos modelos 
n.<hS !1. aw5. sendo as entregas legalisadas com re
~ibo de quem receber as notas. 
: Art. 14. O Director, á proporcão que se forem 
inutilisando as . notas, as irá mandando marcar 
çom o signete de-Inutilisadas. 
~ Art. 15. No primeiro dia de cada semana, o 
Direetor enviará ao Inspector Geral um mappa que 
demonstre a quantidade de notas de cada classe 
de valores, e sua importancia em réis, recebidas 
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do Thesoureiro Geral, e remettidas a cada urna. 
das estações de assignatura desde o principio da 
operação, as que se numerárão na semana an-
tecedente, as que ficárão mn ser nun1eradas, por· 
numerar, e inutilisadas, e as que acontecer ex...;; 
traviarem-se, tudo de modo que se aprese.nte o 
estado da operação desde o principio della, e o 
progresso que teve na semana antecedente, mo~ 
delo_ ll. 0 6. 

Art. 16. O Director e seus Ajudantes, e os Nu-: 
meradoresJ são responsaveis pelo custo de 23 réis 
de cada nota que estragarem, e pelo valor das 
que se extraviarem de seu poder. 

ArL 17. Finda que seja a nu1neração, se to
mará conta no· Thesouro Publico ao Director, e 
em pre~ença do Tribunal, d-0 dito Director, e dQ 
da assignatura, e substituição na Côrte,. e seus 
Adjuntog, se procederá a queima das notas inu-:-
tilisadas, lavrando-se de tudo os competente~ 
termos, em duplicata~ archivando-se um na Se-:
cretaria do Tribunal, e remettendo-se outro. á 
Caixa da Amortização~ onde será guardado. 

CAPITULO li... 

Assignatúra das Notas. 

Art. 4 8. A Direcção "'deste s·erviço, na Corte e 
Provincia do Rio de Janeiro, será n~ casa que 
para isso se acha preparada no edificio onde 
está aCaixa da Amortização, debaixo dainspecção 
de um lJirector, que será o Inspector da mesma 
caixa, servindo em seus impedimentos o Contador 
da dita, e como Adjuntos, da classe dos pro ... 
prietarios e Negociantes respeitaveis, os membros 
da Junta Administrativa da sobredita Caixa; e 
haverá para o seu expediente um Thesoureiro, 
quatro Ajudantes do dito, um 1. o Escripturario. 
um 2. o, um Porteiro e um Continuo-. 

T 13~ 
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Art. 1 g. O Director c seu substi luto, bem como 
os n1emhros Adjuntos, não receberáõ por esta 
commissão estipendio algum ; mas o Governo 
terá muito e1n consideracào, c como relevantes, 
os serviços que nella prêstaren1. 

Art. 20. Um dos Ajudantes, por turno diario 
ou semanal, ou como lhes fOr mais comn1odo~ 
terá, en1quanto durar o processo da assignatura, 
11ma das chaves dos cofres onde se guardare1n 
as notas novas antes c depois de assignadas ; 
e quando principiar a substituição deverá ter 
tambem um,a das chaves de todos os cofres que 
serviren1 nesta operação ; c terão por dever as
sistir a abertura dcl1es quando principiarem os 
trabalhos, c igualmente ao balanco qu.e diaria
nlente dev;.crá preceder ao seu enêerrarnento. 

Art. 2'1. O Thesourciro e mais empregados se
I'ão non1caclos pelo Presidente do Tribunal ; os 
Ajudanles do Thesoureiro serão por este nomea
dos, c approvados pelo mesn1o Presidente. 

Art. 22. O Thesoureiro vencerá uma gratifica
ção mensal de 200~000, os seus Ajudantes de 
1 00 1~000 cada um, o 1. o Escripturario 100$000, o 
2. o 66$000, o rorteiro 40$000, e o. Continuo 
:33$000, cessando qualquer outro venCimento na 
fórn1a do art. 1 . o . 

Art. 23. Os assignatarios das notas serão pes
soas de notoria probidade: na Côrte e Provin~ia 
do Rio de Janeiro serão nomeados pelo Presi
dente do Thesouro, e nas mais Províncias pelos 
Presidentes, tendo prefcrencia os que se pres
tarem gratuitamente a este servico, o qual lhe 
será tido pelo Governo como 

6

relevante. O~ 
Empregados de Repartições extinctas, que tam
·bem se quizermn prestar, perceberáõ, além do 
.seu ordenado, uma gratificação de 3 réis por 
cada assignatura, tendo prcferencia aquellcs in
dividuas que em outro tempo fizcrtto este ser
viço gratuitan1ente. 

Art. 21 .. As Notas terão un1a só assignatura, no 
claro inferior da frente, dentro da tarja, sendo 
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usar o assignatario. ._ 

Art. 23. O Thcsoureiro uesta Direcçflo, por si 
e pelos seus Ajudantes, receberá do Director da 
numeração as Notas nun1eradas, e as distribuirá 
pelos assignatarios, segundo as ordens que re
ceber do Dircctor, o qual tcrú cuidado mn que 
cada utn de1les assigne Notas de llm n1esrno va
lor, e sendo possível da mesma scrie. 

Art. 26. Os assignatarios, quando receberetn as 
Notas, assignarúõ reeibo~ qno lhes scrú restiluido 
quando as entregarem ; c terão a mcsnta respon
sabilidade do art. 1 ü. Os reei bos serão impres
sos, con1 os claros nccessnrio~,, que scrüo cheios 
por um dos Escripturarios. 

Art. 27. O Inspcctor Geral do Thesouro parti
eipará ao Dircctor a quantidade e valor das No
tas, que de prcfercncia se devem assignar, para,. 
na Côrto o Província do Rio de Janeiro, serem 
empregadas successi vmncntc nas diversas substi
tuições, de Cedulas, Cobre, c Notas do extincto 
Banco, tendo em vista que na primeira substi
tuição se ha de mnittir relativan1ente n1aior quan
tidade de Notas de 1$000 c 2$000. 

Art. 28. Concluída a assignatura das Notas que 
tiverem de ser empregadas e1n cada un1a das opera
cões, se formaráõ listas dos seus numeros, series, 
valores, e J}SsignatariOS, cpmo mostra O modelo 
n. o 11 , as quaes serão assignadas por todos os 
ditos assignatarios, e remettidas ao Thesouro Na
cional, e a cada uma das Thesourarias Provin
ciaes, onde serão encadernadas e guardadas pelos 
Thesourciros, para servirem ao exame das Notas 
circulantes. Pelas listas remettidas ao Thesouro 
Nacional se formará a final uma lista geral, que 
será impressa e distribuída pelas Províncias. 

Art. 29. Finda que seja a assignatura total das 
Notas, o Thesoureiro ficará com dous Ajudantes, 
que serviráõ einquanto durar a substituição de 
que trata o capitulo seguinte. 



- HO-

CAPITULO III • 

Substituição do papel. 

Art. 30. Esta O}:leração, no Município da Côde, 
e na Província do Rio de Janeiro, será feita 
pela mesma Direcção de assignatura de que 
trata o capitulo 2. o, com o mesmo Thesoureiro, 
e dous Ajudantes, e mais dous empregados para 
receberem das partes o papel circulante, e dar
lhes em tyoco Notas novas : serão escolhidos para 
este mister pessoas peritas no conheciinento do 
papel verdadeiro, e vencerá cada um delles a 
gratificação n1ensal, de 100SOOO, e n1ais 30$000 
para quebras, na forn1a do art. 1 . o 

Art. 3·1. Um dos Adjunctos presidirá este acto, 
e na sua falta ,presidirá o Director, ou seu im
inediato. 

Art. 32. A substituição terá principio logo que 
estiver assignada u1na quantidade tal de Notas, 
que possa ir alimentando diariamente o troco ao 
passo que ellas se forem assignando, e princi
piará: 1 . o pelos conhecimentos, e quaesquer 
calitelas emittidas por falta de cedu las : 2. o pelas 
cedulas, precedendo editaes do Direclor, affixa~ 
dos nos lugares publicos, e transcriptos repeti
das vezes nos periodicos . 

Art. 33. Concluída a assignatura de uma somma 
e1n notas igual a que se emittio em cedulas , e 
á dos conhecimentos que ainda se não hajão 
substitui do, o Director o participará ao Presidente 
do Thesouro, e por orden1 deste annunciará, na 
fórma declarada no artigo antecedente, com an ... , 
ticipação de seis mezes, o prazo em que. deve 
terminar o troco de valor por valor igual ; do 
qual prazo em diante o respectivo papel só será 
trocado durante dez mezes com o desconto--de dez 
por cento em cada mez até ficar sem valor algum, 
na fórma do art. 5.0 da Lei. 
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o Art. 34. -A substituicão das Notas do extincto 
Banco será feita pela "mesma fórma · determinada 
no artigo antecedente, depois que houver termi
nado a dos conhecünentos e cedulas, e o troco 
do cobre, e que se houver assignado a somma 
de Notas necessarias para se dar principio á das 
Notas do Banco. -

A1•t. 35. A substituicão das Notas do extirrcto 
Banco será dividida êm dous prazos : 1 . o para 
.as Notas de 1$000 a 50$000, e 2. 0 para as maiores 
de 50$000 ; podendo principiar o segundo prazo 
antes de findar o primeiro, se já estiver assignada 
samma necessaria para este, e para se entrar no· 
segundo não h a vendo inconveniente. 

Art. 36. O Thesoureiro entregará diariamente 
aos trocadores em Notas novas as quantias que 
forem necessarias para o troco , e no fim do 
.expediente de cada dia, os trocadores em presenca 
do Director e do Adjunto, que estiver de turno, 
entregaráõ ao Thesoureiro o papel recebido das 
partes, e as Notas novas que sobrarem do troco, 
.de maneira que todos os dias fique saldada a 
conta dos trocadores. 

Art. 37. Os trocadores, logo que tiverem feito 
.o troco, darão um golpe de tesoura no papel que 
houverem recebido das partes, e depois de marcado 
com o sinete de- inutilisado- assim o entregaráõ 
ao Thesoureiro, o qual examinará se é verda
deiro, e no caso de duvid~ recorrerá aos talões 
que se a chão na Caixa da Amortização ; respon
dendo os trocadores pelo valor das notas que 
neste acto se reconhecerem falsas, as quaes serão 
cortadas na fórma do artigo seguinte. 
. Art.' ·38. O pap·el falso que vier ao troco, será 
logo cortado pelos trocadores em duas metades, 
dando uma ao portador (se este duvidar da fal
sidade ) . para com ella poder justificar que é 
;verdadeiro ( se assim o entender) ; a metade que 
se entregar ao portador será a inferior da nota, 
conhecimento ou cedula, na qual o trocador lan
cará o numero della que se achar (se o não 
Íiver) na parte superior que fica, sendo esta 
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.entregue ao Thesoureiro, findo o expediente do 
dia ; e na nwtade que flca será posto o sinete 
de- falsa. 

Art. 39. O papel falsificado será pago pelo valor 
verdadeiro com qne foi emiUido (_ ou pelo da 
Nota, cedula, ou conhecimento de n1enor valor, 
(fuando não seja possível conhecer-se o verda
deiro), e com elle se praticará o mesmo, · que 
a respeito do falso se dispõe no artigo antecedente, 
lançando de mais o trocador na metade que entre
gar a parte, e na que flcar o verdadeiro valor, 
ou aquelle por quem foi trocada, n1arcando-se 
{ & que ficar ) corn o sinete de - falsi11cada. 

Art. 40 .. Findo o prazo da substituição, os por
tadores do papel falso ou falsificado, perdem o 
direito a reclarnação , e o papel será queimado 
con1 as solen1nidades prescriptas no art. 50. 

Art. 4'1. Os talões das notas novas serão guar
dados na Casa da Caixa da An1ortizacão. 

Art. 42. l)ara a guarda dos valo1:es á cargo 
do Thesoureiro haverá cofres de tres chaves, 
d~s quaes terá unm o Director, outra o Thesou
reiro, e outra o membro adjunto que estiver de 
se'rvico. 

Art~ 43. O Thesoureiro guardará em cofres dis
tinctos : 1.0 as notas novas ainda não assignadas, 
recebidas do Director da numeracão : 2. o as 
assignadas: 3. 0 o papel substituido; 4. 0 o papel 
falso, falsificado, e o novo que aconteça inuti
Jisar-se, o qual será logo marcado com o sinete 
de - inutilisado. 

Art. 44. O Thesoureiro e trocadores são res
ponsaveis pelos valores que tiverem a seu cargo. 
O Thesoureiro é responsavel . pelos seus Aju
pantes. 

Art. 45. As operações desta Direcção serão es
cripturadas pelo modo que vai exemplificado 
~os modelos n. os 7 a 12, devendo todo e qual
quer recebimento de valores legalisar-se com a 
assignatura de quem os receber . 
._ Art.. 46. No principio de cada semana, o Di
rector remelterú ao Inspeetor Geral do Thesouro 
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Pttb1ieo Naeional um m:rppa que demonstre a 
quantidade e valor das notas recehidas do Di-
1·ector da nun1eracão na semana antecedente; as 
distribuidas pelos assignatario~ , as r~ebidHs 
destes, as emittidas em eada uma das substi
tuições, as qne por algum rnoti vo se inulilisárüo, 
as que· fieão em cai~a, e a quantidade c valor 
do papel eireulante snhstituido, tudo de ni6do 
que upresfmle o estado das operaf;ôes desde o 
principio d~llas, e o progresso que tiYerão na 
semana nntererlentc, modelo n. 0 '1:1. · 

Art. 1·7. O papel substituido será entrcgue·pelos 
tt·ocador{'s ao Thesonreiro , classificado p{'los 

'seus ·valorc~ .. e. assin1 será esel'ipturado e gu:w
dadoJ ützendo-se diarirunente utn 1nappa .como 
do mode!o n. ú ~14. Fitúios os pruzos de cada 
substitui~:ifo, Pm ·presença do Tribunal do The
souro, do Direetor, Adjunto~, e dos mais Einpn'
gados, serú q1wimado em lugar publieo corn o~ 
seus talües, lavf'ando-se termo, em duplicata desse 
acto, no qual s~ desc:·everá por e~tr~nso a quan
tidade e Ü11pOt"tancia do papel de eadn elasse f~e 
valores, guardaudo-se um dos dilo3 terrnos r: a 
Ci~ixa do Ãrnortização, c o outro nn Scetctariu dv 
dHo 'fribuual. · · 

Art. 4.8. Nas Provindas os Presidt'nt,\s. precr
U€ndo informaf;ào dos Inspeetores das 'fheson
r;:trias, nomraráõ os Oii·ectnres. c sens·.~judante~,. 
Tltêsourei'ros e· tnni'S· Ernprégacios net~essnriospara 
eftectuar as oper~n·üf1s (i/t assignatura c substi
tuição, de um moõo ·analogo áo disposto neste 
(~apHtilo e no antecedente. relativamente a 'Oi
retQão da nssigr}atura e substituiçào na Côrtc e 
llroYineia do 1\io d·~ Jdneiro, dando parte ao 
Presidente do Thesoufto fias gratiflca~;õPs que al'
bitrarenl; devendo taes Empregados ser pessoas 
de·. toda a .confiança , e tendo ~m vista que . as 
aitel"ações aeCidentaes, a que a neeessidarle obrigue, 
offeretfão as garantias indispensaveis a taes ope
racões" 

Ârt. HL O papel aclualmente circulante no lm
·perio, de que trata o art. 11. a da lei, só poderá 
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ser substituído nas Capitaes das Províncias onde 
foi emittido, por ser nellas que existem os ta
lões para a conferencia ; guardando-se na sua 
substituição a precedencia determinada no art. 4-. o 
da mesma lei. 

Art. 50. Findas as substituicões dos diversos 
pap.eis nas Províncias, os Jnspectores das The
sourarias remetteráõ (com os seus talões) ao The
souro Nacional, não só os substituídos, como os 
conhecimentos, e cedulas qne se achão em ser 
de sobra do primeiro troco do cobre, e ahi, de
pois de balanceados, serão queimados, com as 
solemnidades do art. 47, lavrando-se desse ucto 
os competentes termos, em duplicata, dos quaes 
se remetterá um á Caixa da Amortizacão, e outro 
será archivado na Secretaria do Tribuêtal. 

CAPITULO IV. 

Do troco da moeda de cobre. 

Art. 51. Esta operação, no Município da Côrte, 
far-se-ha na Casa da l\loeda, e será presidida 
pelo Provedor da mesma casa sob a Direcção 
do Inspector Geral do Thesouro, e nas Provin
cias . sob a Direccão do Inspector da Thesouraria 
resp~ctiva; sendÔ presidida nas Capitaes (menos 
a do Rio de Janeiro, que não será ponto de 
troco) por um Empregado Publico de notoria 
probidade, e publico conceito, nomeado pelo 
Presidente: nos outros pontos de troco das Pro
víncias será presidida pela autoridade, ou pessoa 
que o 1nesmo Presidente designar. Os Presidentes 
do troco não perceberáõ gratificação alguma, 
mas o Governe terá em muita consideração, e 
como relevantes, os serviços que prestarem nesta 
commissão. 

A,rt. 52. Os pontos de troco nas diversas Pro
vindas serão os mesmos em que se fez o deter-
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minado .pela Lei de 3 de Outubro de 1833, ou 
os que o Presidente, consultando o lnspector da 
Thesouraria, julgar necessarios para commodi
dade publica, sendo todavia os 1nenos que fôr 
possível. 

Art. 53. Em cada um dos pontos do troco ha
verá um Thesoureiro e um Escrivão, nomeados 
pelo Director, com approvação, na Côrte, do Pre
sidente do Thesouro, e nas Províncias, dos :res
pectivos Presidentes. Nas Capitacs das Provincias 
será Thesoureiro o 1nesmo da Thesouraria, se 
nisso não houver inconveniente, e Eserivão um 
dos empregados da Thesouraria. _ 

Art. 54. Na Côrte o Presidente do Thesouro, 
e nas Províncias os Presidentes, arbitraráõ gra
tificações razoaveis ao Thesoureiro e Escrivão do 
troco, dando parte os Presidentes das Provín-
cias ao do Thesouro, para resolver o que lhe 
parecer conveniente. 

Art. 55. Se a ailluencia de concorrentes ao 
troco exigir que o Thesoureiro e o Escrivão sejão 
coadjuvados em suas obrigações~ os Directores 
nas Capitaes, ·e os Presidtntes da operação nos 
outros pontos, providenciaráõ opportunamente .· 

Art. 56. Para o trabalho braçal, os Presidentes 
do troco, de accordo com o Thesoureiro e Es
crivão, chamaráõ os operarias que foren1 preci
sos, a quem arbitraráõ salarios razoaveis, pre
cedendo approvação do Director nas Capitaes. 

Art. 57. Logo que da moeda de cobre reco
lhida em virtude da Lei de 3 de Outubro de 
1833 estiver escolhida e punçada (como já se or
denou pelo Thesouro ás Thcsouranas) u que te1n 
de ser de novo emiltida em conformidade do 
art. 7. 0 da Lei de 6 de Outubro do corrente 
anno, e houver assignada uma quantidade de 
notas . novas que por calculo razoavel fôr bas
tante para principiar o troco do cobre na res
pectiva Província, o Hirector da operação fará 
distribuir essas notas e cobre puncado pelos 
pontos do troco com as segurançus convenientes, 
e ·logo que ahi c.hcguem, estiver· tudo pri'IHlrtH1o: 
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o Presidente do troco por ed itaes affix.ados nos 
lugares publícos annuneiarit o dia ern que prin
cipiará o troco. 

Art. 58. Os portadores da l'OüC(ta de cobre 
apresentaráõ acompanhada de uma nota eon1 o 
nome do dono, ou apresentante, ·e o valor apre
sentado. · · 

Art. 59. A moeda de cobre , levada ao troco 
será examinada, e sendo legal s.crá paga aos por
tadores pelo seu valor, no-minal (descontados 5°/~.) 
em notas e cobre puneatlo, nào excedendo este 
a metade; c a que fô1~' reeonheeida falsa se lhe 
dará um cút·tc quanto baste para mais niio correr 
como moeda, e se entregará :ao portador serrt 
d eseonte algt 1m . 

Art. 60. A moeda levada ao troco que for de 
80, !O, e 20 réis em atgaristno, emiHitla no Rio 
de Janeiro, serú. logo punçadu com o novo. va
lor; a outra, posto que legal, será üOT~ada do 
modo determinado no artigo ante~edente, para 
ser remettida á Thesouraria na fórnm (lo art. 67. 

Art. 61. Não se admiltirá ao troco tnenor quan
tia do que ,1$200 réis ont moeda legal, netn maior 
que não seja multipla de 200. réis, a Hm de pode1· 
ter lugar o determinado no art. 'i .0

: da Lei, c se 
evitarem fracel)es rnenores tlc I o rôis na dedn.c-
•:üo dos 5°j,.,." . 

Art. 6'?. Nas Pruvincias de tloyaz e Mato (1rosso, 
na f't1lta daqnella n1oeda etnitlida no Hio "de Ja
neiro, será Lamhent p•.nu,~ada, c dada em troet) 
pela ·! .. a parte do seu Yitlor nominal a moeda le
gal nellas e.tnittida, como detennina o art. .8 da 
l.ei, não podetldo eorrer fóra das mesmas l)ro
vincias: a 1noeda quo foi emiUida nas referidas 
duas Provin~;ias de Goyztz e l\lato Grosso, e nas 
de Minas e S. Paulo, poderá ser trocada mn qual
quer dellas; e na do Parú a tle Goyaz e Mato 
Grosso sómente. A antiga moeda rmn'Çada antes 
do primeiro ,troco será tt·oeada pelo valor corn 
tJUe tieou depois de pnnçadu: a que se punçou, 
e mnittio nus Províncias do Maranhão c Ceará 
depois do pr-imeiro t.y·oeo sct'it ora trocada pelo 
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valor com que foi emittida depnis de punçada, 
a saber : por metade da punçada no Mar<tnhão 
com a letra M do lado da esphera, c pela .4. a 
parte . a punç,ada do outro lado sobre o algaris
Dlú ; e a pu nçada no Ceará con1 uma, estrella 
sobre o algarisrno cotn as Jetras Ceará, por· me
tade do dito valor non1inal. 

Art .. &3., Da operação do troco da moeda . d~ eo
bre se; fará uma exactn e regular escr.iptura~;ào 
em um liyro para isso destinado, contendo cs
pecifica.damente o dia da operação, o Dotne tio 
dQnO ou apr,esentante darffioeda, c· o valor. no
Jnina}, com distinc,ção da legal e falsa, o d:educ
ção· dos 5 °j .• , o valor das· notas e do cobre dado 
em troco, tudo na conformidade do rnode1o n.o ~~r;: 
chegàda a hora de acabM· o trabalho diario $C ba-
1aneearáõ a.~. entradas c s~hida,.s, e se fechará a 
contit; d() dia co.mo indica o mencionado modelo, 
transportando-se o resultado ao IXvro de neceita 
c Despeztf. Modelo n." ~16. 

Art. 6t.. A operação .e expediente deste troco 
se} fará diariarnente por· espaço . de cinco horas 
conseeut.ivàs desde as9 da manhã até as 2da tarde, 
nviando-se aos portadores da rnocda corn a pos
si rei brevidade, sem se admittir jámais a ftre
texto alguJn a escolha, ou preccdcncia entre elles. 
J•ara manter a tranquillidade e hoa ordem, o 
Pre~idente do troco pedirá o auxilio de força pu-
blica que preciso fôr. · 

Art. 65. Depois que estiver em aetividade a 
operação do troco em toda a Provincia pelo es
paço de tempo que razoavelmente fosse bastante 
p:~ra se poder trocar a maior parte da moeda de 
cobre em circularão. o Ministro da Fazenda na 
t:ôrte, e os Presü.lentes nas Províncias iharáõ o 
dia em que deve findar o troco, setn que pGr elles 
possa depois ser prorogado. 

Art. 66. Quando pelo processo da operação- se 
reconheca que não serão bastantes as notas para 
o troco ém algum dos pontos, o Presidente delle 
as pedirá ao Director com a necessaria anticipa
(;ão) c lhe serão immcdiahunr'ntc rcmettidns com 
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as seguranças convenientes : no caso porérn de 
não chegarem a tempo se darão aos portadores 
cautelas não circulaveis extrahidas de Livro de 
talão numeradas, e rubricadas pelo Presidente do 
mesmo troco, as quaes , logo que cheguem as 
notas, serão resgatadas e inutilisadas. 

Art. 67. Concluído que seja o prazo, terá lu
gar por quatro mezes o troco determinado no 
art. 11 da lei, findos os quaes o Presidente do 
troco remetterá in1mediata1nente ao Director as 
notas e nweda punçada que sobrarmn do.troco, o 
cobre legal cortado, os carimbos, e os hvros de 
escripturacão; e depois de tudo examinado pela 
Thesouraría, o Inspector delta remelterá ao The
souro Nacional, por via segura, e com a possível 
brevidade, as referidas notas e carimbos, e fará 
guardar pelos Thesoureiros das Thesourarias o 
mencionado cobre, até que o Thesouro Nacional 
deternline o destino que se lhe deve dar, remet
tendo um quadro explicativo do resultado da 
operacão en1 toda a Província. 

Art.· 68. Toda a despeza com a operação do 
troco será feita pelo producto dos 5 °/0 deduzidos 
do cobre trocado, e escripturado com a conve
niente distincção. 

CAPITULO V. 

Art. 69. Quando não bastarem os empregados 
que por este regulamento se dão para as diver
sas operações de que nelle se trata, e quando so
brem, o Presidente do Thesouro na Côrte; e os 
Presidentes nas Províncias, nomearáõ interina
mente os qne forem necessarios, ou dcmittiráõ os 
superfluos, arhitrando vencimentos razoaveis aos 
nomeados. 
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Art. 70. Os vencimentos dos Empregados, c as 
mais despezas que se fizerem com as diversas 
operações na Côrte, e nas Capitaes das Províncias 
serão pagas e abonadas nas Thesourarias á vista 
de folha assignada pelos Directores, e feita pelos Es
cripturarios, e em virtude de despachos dos Che
fes das Thesourarias, sendo toda esta despeza 
escripturada com a neeessaria distincçã? de outra 
qualquer a cargo da mesma Thesourar1a. 

Os vencimentos, e mais despezas que se fize
rem nos pontos do troco do cobre fóra das Ca
pitaes das Províncias serão pagas nos mesmos 
pontos pelos Thesoureiros do troco em virtude 
de ordem do Presidente delle, e á vista de folha 
processada pelos Escrivães. 

Art. 71 . Os livros, que hão de servir nas refe
ridas operacões, serão rubricados e encerrados 
pelo Inspectôr Geral do Thesouro na Côrte, e pelos 
Inspectores das Thesourarias nas Províncias, os 
quaes poderão dar commissão a qualquer Em
pregado para o fazer, quando o não possão. 

Art. 72. Os Directores das diversas operacões 
na Côrte, e os Presidentes e Inspectores das The
sourarias nas Províncias, darão parte ao Presi
dente do Thesouro Nacional de todas as occur
rencias extraordinarias que nellas houver, 
solicitando delle as providencias que dependão 
do Governo. O mesmo observaráõ os Directores 
e Chefes das mesmas operações nas Províncias 
para com os respectivos Presidentes. 

Art. 73. Finda que seja cada uma das di ver
sas operações, se encerraráõ as contas dos livros 
dellas, e nelles se lavrará um termo geral de 
encerramento, referindo-se a operação inteira em 
que se relatem por extenso os resulta dos finaes 
della, rCinettendo tudo assim legalisado ao The-
souro N acionai. -

Art. 7 4. Os Empregados nomeados em virtude 
deste Regulamento serão demittidos pelas auto
ridades que os nomeão ou pelos superiores des
tas quando lhes parecer que elles não cumprem 
como devem as suns obrigações, e são respon-



~<neis pelos prejnizos que por sua omissão can
sarmn á Fazenda Nacional. 

Art. 75. Nas diversas operações, de que trata 
este Regulamento, serão aproveitados os Empre
gados· de Repartições ex tine tas que forem aptos. 

Art. i fi. O Juiz que tornar conhecimento de 
nlguma nota suspeita de fals1, do padn.i.o das que 
ora se vão emittir, log0 que ella fôr competen
temente examinada . e reconhecida falsa, dará 
disso parte immediatamente ao Ministro da .Fa-
zenda na Côrte, e nas Províncias aos Presiden
tes, e estes ao dito Ministro, remettendo uma 
descripção dclla eontcndo o seu valor, numero, 
serie, e assignatura, e as differenças 1nais sen
síveis que as distinguirein das verdadeiras do 
mesmo valor; e o dito Ministro, Presidentes, c 
Juizes manduráõ annuneiar logo pela imprcnsit, 
c por editaes essas differew;as, para conhecimento 
do publico, ernquanto se não realizar à providen
cia do art. 15 da Lei. 

Art. 77. Quando a estampa e o papel da nota 
forem, ou parecerem verdadeiros, e só haja ctn
vida na assignatura, ou numero e serie, neste 
caso se ren1etterá a nota ao Thesouro na Côrte, 
e ás Thesourarias nas Provincias, e dahi ao The
souro, a fim de se conferir cotn o talão; e achan-

. do-se que ó verdadeira se restituirá a seu dono; 
mas se uão obstante ser verdadeira tiver algum 
defeito, que a possa tornar duvidosa na circu
lactlo, se dará ao dono o seu valo r, ficando a 
·no'ta e1n deposito no Thesouro para ser amorti·
·zada em tempo eompetcnt0: quando porém se 
reconhet:a falsa, será restituída á Thesouraria 
d'onde Íiver vindo, procedendo-se conforme ao 
art. 76. 

Art. 78. Os Chefes das Est<.tç.ões publieas a que 
for alguma nota falsa apresentada, a farão appre
hender, na fórma da Circular de 28 de Norembrp 
de ·18::J~. e rpmetter com o portador em custodia no 
.Juiz coinpetente para proceder na conformidade 
dos arts. 76 e 77. 

Art. 79 Os rendimento3 que o art 13 da Lei 



applicou á mnortízacfio do papel moed a,escrip
turar-se-hão en1 sep'arado nas Thesourarias , e 
ficaráõ em reserva até que o Thesouro Nacional 
lhe dê o destino determinado no mesmo artigo, 
não podendo por motivo algum ser distrahidos 
para outros 11ns, sob pena de estricta responsa
bilidade dos que o contrario determinarem, ou 
consentire tu. 

Art. 80. A sobra da renda geral, de que trata 
o § 3. 0 do art. 13 da lei, se entenderá depois 
de pagas as despezas geraes proprias do anno 
financeiro, a principiar do corrente. 

Rio de Janeiro, ,i. de Novembro de 1R35.-
1ltlanocl do Nctscimento Castro e Silva. 

lEIS DE '183;) PARTE H 16 



~IODELO N. 1. 

Do Livro de Eillrada e Sabida de No-ta.s da DirectQria de _Numeração, 



J 

,.., 

QUANTIDADE DE NOTAS DOS VALORES DE 
;:; 

] o 
~~ 
..,...: ~ 

'"' ... ::cJ 
1835 ENTRADA. ~- êi~ Oil 

~ ~ ~ ~rr. .... :er.r. ~ ~ o o o ~.;; ;; 
:er.r. ~ ~ o o o o o o ::> o 

Got ~ ~ CN ~ CN ~ OI E-< 

--- --------···- ~- ----~ ....-...-..... -- ----------
:Nov.. 3 Recebeu o Director "da 

numeraçlo F ... do The
som·en·o Geral do Tbe
souro Nacional F ... tr.tn
ta e nove mil notas com 
o valor de quinhentos 
c vinte e cinco contos 
de réis .. ,.: .... -::-.: ..•.. 2ó:'OOO 10;000 

··· (AssignadÔs). 

o Dirertor. O Esrriptu
l'a'rio. 

. 

4. ooo 2. ooo 1. ooo 500 50o soo ~oo 39. ~o~ :>25 : ooos 



I QUANTIDADE DE NOTAS DOS VALORES DE ~ "' 

1835 I SABIDA. ·i- = :;, ~ ~ .; .... 
-, ~ ~ ~ o o o ~~ ~ 

. ., ~~~OOOOOOr- o 
Íl ..,.. Cl'l :lO·~ CN~":i..,..CN:l.O 0t E-< 

,so~~~:r-:ltreguespeloDirec- ------------ -~--·--
1 

i Lor da numeração F ... 

I
, <w ·1 hcsourciro ela Di-

! l'<'<:i,'<io ele _A_ssignatura 
! J.•:-~ta Côrte I<' ••• vinte 
I 1w'~ ~' quníhentas notas I ; Illl!IF'faelas no valor de I quatrucentos e setenta 

\odueocont~s de:réi$ .. m.coo 5.000 2.000 1.000 500 500 500 500 

l
i {Assigna&os) 

o Thesou- o E,_~_Jc~ipt_ u-

I 
r.::;ro. rarw. 

L li nemcttidas á Thesou-

1 

ran_a da_ Ba_hia por mã_ o 
•.!r· t·' .•• GOftmt~IldM'lte 
do Paquete' F ... dezoito 
n11l c qui11heüt.'Is notas 

,oo "'·'oT"""''i 

I 

I n mneradas com o valor 
di' c.ncoenta contos de 

1 r···-is. , . l_ü.OOO 5.000 2.000• 1.000 000 .............. ., lS.WO 00:000$ l .. . ................ . 
(Assignad-os) 

lt I O Limman- O Esrrip- : I rtctutc. turarJo 

~ 

o 



J.\IJODELO N. 2. 

n~~ tino de Entregas e Remessas pela Directoria de Numet;tcão 
ás diversas Estações de A.ssignatura. 

-----~----------------------------------------------

1 
! 

:Notas llàÚleradas entregues 6 .,irectOJ•ia de Asslgnatora da Côrte, 

I 
(;•; . .9,~1Já~lórmâ 

se ~bt'ifá · e®M · JJ,este 
Li rro á cada pma · das 

!
ProvínCias com o tihtlo 
- Notil.S numeradas , 
Tcmcttidas á Ptoyincia 
'do ...•. ) 



l\IODELO N. 3. 

Da Lino da sabida das notas pela ordem tia numeração. 

------· -----------------------------------------------------------------
Notas (le 1~000. 

I FE~!ES-. -
lil!MEROS. DESTINO. QUANDO. SERIES. NU MEROS, DESTINO, QU.\NDO. ,--.-..- ---.. -. ------- --- ----- ----- -----

l v 1 a 10.000 Côrte 1:2 de Nov. de 1835 

I 
10.001 20.000 Bahia 15 Dito » 

l 

(N. n. Do me~-
mo modo se abr1-
rá conta neste U-
vro ás Notas dos 
outros valores. 

A reunião das 
som mas destas 
contas deve dar 
a da sabida do • 
Livro de entrada 
c sabida de Notas 

I da Directoria de 

I 
Numeração.) 

I 



~lO.DELO N. 4. 

Do LiVI'o pt·otoeollo das entregas aos numel'adot·es. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D \
1 

- D \ s I VALORES QUANTIDADE ~ - R ECEniME~TO 
1 \lI ',; \S AO RECIBOS. DAS AS NOT \S ~ NUMERAÇAO. DO NUMERADOR. 

;-1 t'''l' iD'IJ{. NOTAS. D ' ' [;l 

~--- ___ ! ______ ......._. -- ---~- ------~ ---..-:....---- -- '\. 

18 Recebéq . 
(Assig. do Ndm.ór) 

W iRecebén .. . • 
( (Assig. doNtim.or) 

n IRecúbeu 
(Assig.doNufi'l.ot). 

':!11 I necebeu . 
(1\S'Sig. dcrNutn.ot) 

1 

etc. 

l$COO 

2fj0()0 

500 i.a 87.001 a: 87.500' Entregou . 
(Assig. do Chefe da S.) 

500 2.a 3.001 » 3.500 Entregou 
(Assig. do Chefe ela S.) 

5oo » 15.001 » 15.500 EntregoJI . 
(Assig.do Chefe da S.) 

500 í.a Sti.om » 56$500 EntregoJ.I . 
"""-.....;;...._....._ (Assig. do Chefe da S.) 

2$000 etc • 

• 

13 

4 

n. o Director dóverá ter um LiYio setnelhantc, no quàl ttmtHl contas abertas com cada 
C!wf'r>t; de Secções. 
üwilitnr qualquer ~xame nesfei protocóllos, e·. (j ptogresso da numeraç;io, o DirectOJ' 

onlro Livro fie Rt>gistro t:ln iltlillefll{'áo sr~uidamt'nte, com ctistinrt;kio fie ,-oJumc.'>, t} 

c;;f!a rolume. 



MODE.LO 1\T. 5. 

I 

Do rt~~umo dus protocollos do Director e Chefes de S1_1cções da nnm~raçao d"s notas. 
i 

: 

I 
1 

NOTA.S ENTREGUES PELO DIRECTOR AOS CHEFES DE SECÇÕES. NOTA.S RECEBIDA.S PELO DIRECTOR DOS CHEFES DA.S SECÇÕES fNUTILlSA.DAS. 

1835. Para se numerar. 

i 
Numeradas. ..t cargo do Director, substituídas. 

No v. 4 
• ''I ~~ •sl't"'i•osi'008l•oosloo~~rotaLI ns. 
4. 000 .2. 000 1.2. 000 11.000 500 500 500 500 500 11.500 463:0008 

''I ~~ ~~~~~ ~s~·~j'oosl~s~~s,rotal.J r 
4. ooo .2. ooo .2. ooo 1. ooo soo 1 500 500 lsoo soo 11. 500 463 ooos 

1
8 I ~ j•s l"'i oosl 0081'00SI200RI~Jrotal.l Rs. 

.20 '7 5 3 l : 1 » » » 3'7 1598 

I 
! 

(N. B. Do mesmo modo se abrirá conta neste Livro a cada 

i 
um dos chefes ~e secções, sendo esta a reunião das parciaes. 
Por ella, combmada com o Livro do modelo n. 1, se conhe-
cerá a quantidade, valor e importancia das notas existentes 

i a cargo do Director, assim numeradas como por numerar, 
e inutilisadas. 

Quando se inntilisar alguma nota, o Director fará numerar 
outra, e a collocará no lugar deila para se inteirar cada 
volume com quinhentas exactas ; sendo por isso que a co-

I 

lumna das numeradas recebidas dos Chefes das Secções, I 
deverá conter sem~re volumes certos cte 500 perfeitamente . 
numeradas ; e a co1t1mna das inutilisadas mostrará as que 
neste estado se achi:o a cargo do Director, fazendo partr do 
saldo da sua conta no livro. Modelo n. 1.\ 

TI 50 
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~IODELO N. 6. 
I 

Demonstração dos trabalh6S da Dh·ectoria de numera·ção das notas do novo padrão desde 4/de Novembro de 4833, em f{Ue 
tiverão pl'incipio até 22 do dito mu.. e do que accresceu na semana de 23 a 28. 

NOTAS DOS VALORES DE I TOT.\L DE TOTAL EM I 
NOTAS. REIS. I 

ENTRADA. ~-~ -~ _!_ -1~ -2~ -5~~~ •• 200~~~~--- ---! 
Recebidas na Thesouraria Geral até 22 de Novembro........ 250.000 100.000 50 000 ........................ 1 .2.500 ........ I ........ 1 402.500 950:000$ j 
Idem na semana de 23 a 28 ........•.......................... ~.ooo ~~ ~~ ~.ooo ~.ooo ~~~·-1.000 .:...:..:..:.:..:..:..:.1::.:_:.:...:..:..:1-~ooo 4.600:0008 !, 

400.000 150.000 100.000 50.000 50.000 50.000 3.500 ........ i........ 803.500 5.550:00C$1 
SAHIDA. ------------ 1-- --;--1--- ---1 

~tté :22 de Novembro. . ! : 
Entreg'!es numeradas á. Direcção ~e .assignatu~a da Corte.... 200.0001 60.000 4~.ooo 2~.000 2~.000 . 10.000

1

. 2.~00 ....... ·I ........ 
Remettldas á Thesourarta da ProvmCJa da Ba1ua.............. 10.000 10.000 o.OOO u.OOO o.OOO . • . . . . . . .>00 ••.•..•.•.•....• 

Na sernana de 23 a 28. 1 I 
Nada ................................................... . 

352.500 
35.500 

1.870:000$ 
.255:000$ 

I . i 
--r-----------~---. -~--------! 
210.000 70.000 45.000 25.000 25.000 10.0001 3.000 ........ ! . . • • • . . • 388.000 2.12.5:000$ I 

EXISTENTE. ------------~-- --~--------. 

Numeradas..................................................... 141.000 36.000 26.500 5.000 5.000 ........ 1 ................. 1........ 213.500 495:500$1 
Por numerar .......................... , . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. 47.572 43.950 28.475 20.000 20.000 40.000! 500 ........ ·•........ 200.497 2.92-7:8478 
Inutilisadas..................................................... 1.428 50 2.5 ........................ , ................ 1........ 1.503 l:653H 

. 19õ~ 8o7oõ 55.ooo 25~ %.ooo 4o~,-5oõ·==~=~ -m.5oõ ã:"~oos r 

RECAPITULACAO DOS TRABALHOS. ---------- --·~-- --;--------

Numeradas até 22 de Novembro dito.......................... 201.000 66.0001 35.500 .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. . . 2.500 ........ ; .. . .. .. . 305.000. 760:500$ I 
Idell,l.na sema~a de 23 a 28................................... 150.000 40.000 36.000 :0.000 30.000 10.000

1 
5(10 ........ '.,....... 29(3.~00 1.860:0008 

1 Jnutlh·s.adas ate 22 de Novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 308 . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ....... • ........ ~ ........ I ......... , l. .;08 l: 308·$!' 
Idem na semana de 23 a 28................. .. .. . .. .. .• .. .. .. . 1.20 50 25 ........................ , ................ ! ........ 1 195 3458 
Por numerar no 11m da semana .............................. ~.572 ~~ 28.475 ~.ooo ~~ ~.oool-~'1_·_ .. .:..:..:..:,:_··_ .. .:..:..:..:.1-~~~~ 2.9~.17$ 

400.000 150.0001100.000 50.000 50.000 50.000~ 3.500~ ........ I ........ I 803:.:500 5.550:000$ l 
. . f . 

on·ectona da numeração, 1 tle DfzemJJro de 1885 . 

. \ssignado o Director . 

. v. B. Este quadro será impresso eom os daros precisos para se eneherem eom o resultaclo dus operaçúe:; de ei\íla :Jemanil, ar·,:·rp,.;l'entnwio-:.:;o na íiühida mai~ 
t6 linhas para as outras Provmeias. e sobresalentes para as entregas c remessas da semana. ' 



};lODE'tO N. 7. 

ll1} lhro de entradn e sabida de notas do novo padt·ão na Dil·ee.toria 
tle lssigndtura e Stbstitui~ão. 



Quantidade .de notas dos valOI'CS de "" e ""' - •;... 

1856. ENTRARL ~ 
.... ..-- -- -~- ----

"'O s ""' ~ Q,i) 

:et:t ~ ~ -ee: ~ :e.t:t o o o =: o:; 
""' ~ :e.Q: ~ o o o o o o = õ ...,. G( ~ ~ G( ~ ..... G\{ ~ c-. E-o 

--- -- -------- ---- -- -- - - - - -- -- ---
aneiro ....... 2 RccelJeu F ... The-

sourciro da Dirce-
~;ão à.c Assignatur;1 
.c sullstitui•./tü de 
notas do Direetor ela 
nurncraçiio F ... vin-
te mil c quinlJcntas 
notas tio novo pa-
clrüo, com o valor 

Appcllido ) de quatrocentos e 
d\J Adjunto. scten.ta c cinco con-

tos de reis ......... 10.000 5.000 2.000 1.000 '500 500 500 50) 500 20.500 47.:i:OOO 
( 

(Assig. o Thcsour.) 

(Assig. o l. EscriilL) 

J anciro ....... 18 Idem. vinte mil 
e quinhentas notas 
com o valor de qua-
troecntos setenta e 
cinco contos de réis., lO. 000 5.000 2.:000 1.000 :100 500 500 500 500 :?0.500 415:000 

{ App.,llido, ) 
etc. 

I 



~!>p<·lld·l 
. e!<~ 

Qu:tnlidade de nolus dos \'alorcs lle 

SAHUU. ~ _-.;----.•--_-..A..--.....---, j ---- '"g E 

~~o 00000:::: õ 
G--t ~ ..... G'-t 

1
~ ...... G'-l ~ ~ E-< 

~ ~'~ ~~~,11 ~ ~ : 
---.----- -- -- -"-'P" --------- -----~ 

2 Despendidas hoje 
no troco de cedu
Jas, como do mappa 
respectivo ; depois 
de saldadas as con
tas dos Trocado
res.: vinte mil e qui
nhentas notas do 
novo padrão nova
lor de quatrocentos 
setenta e einco eon-
tos de réis .......... 10.000 5_.900 2.000 LOOQ 50@ 500 500 soo 500 20.500 471j:.Q008 

(Assig. os Trocad.) 

(Assig. o l. Escript.) 

,, Entregues a F ... 
Thcsoureiro do tro
co da moeda de co
bre nesta Cidalle, 
em virtude do A vi
so do Exm. Ministro 
ela Fazenda de .... 
tantas notas com o 
valor de 

(Ass. __ o) (Ass. o) 
Thcs. 1.0 Esr. 



i\lOllELO N. 8. 

no tino tle subidas de notas assignadas do no\'o padrão, da 
l)irec~ão da Substitniçfw. 

~"otas asstgnatlas tlo no,·o padt•ão tladas em troco de eetlulas, 

· Qnanti(lade de notas (\os \'alllres de ~--~ . 
1. Referencia ao livro de 

<:.:>"' 

lo-- 1· eutradas e sabidas de ..---,--.......,..________ ---~- ~ ~ 
• <l>lli. '":::l = 

1, notas á cargo do Thc- ~ ~ ~ ~ .-ê ~ 
solll'ciro. ~ ~ ~ o ~, ~ o o o g ~ I ~t :C CN :n CN =.C c .. 

--·~-- ------ -- -----~----- --,--
J;t:J .JH: Gomo lla. sallitla tl .... 10.000 G.OOO 2.000 LOOO 500 500 GOO 500 5:)0 '?O.G00 1 f7G:üüü~ 

i 

I 
I I I , 
I l 

• na uw;;nla fórma se nbrirúõ contas neste livro <is notas que se derem em troco dos Conhcri-
lttt:ulo;, Caut>-las, c Botas do velho padrão, e se rcmettercm para o troco tio coiJrc: tendo Jtor íinl 
;";te liH•I ::;>t\•scnlar Nll sPpat·ado a qnantidade1 Yalores e importnm•iil d;ts uotas salüU.ao para 11 
lr•>~"o d·· t'ada urna das dilas especies no livro flil receita e clespPza rio Thrsonreiro. 



~ 

~IODEl.O N. 9. 

no liuo da numeração das notas recebidas da Directoria de numeratão, 
das entregues aos assignatarios, e recebidas destes. 

Notas de 1~-f.a Serie .. 
-----·- ---

•;r~ebidºs da nume• Ent!.'egues aos assiguatarios. Recebidas. Observa-
r:u.;ão. ções. 

i I ,;)()_, 1836. 1836 
: I 

. \ ·~!20.000 1 a 20.000 Jan. 4 500 1 a 500 (Nome do .... 4 500 1 a 500 Apresentou 
f ; Assigna-· estragado 
I i 

I tario.) o n. 7. 

I Fev. 2 1.000 501 a 1.500 Dito. 2 500 501 a 1.000 Entregou de i .... 
I menos o n. 

I 900 que pa-
1 I gou. 

TTi:VHá uma conta semelhante em cada pagina,- ou folha deste Livro para as notas de cada 
~ seriu. 

N. R. o recibo de mão que o assignatario deixa ao Thesoureiro, e que por este lhe será res
ihH1o rp_wwto entregar as notas assignadas lhe servirá de quitação. 

o llF'SíllO assignatario assignará a serie inteira, podendo ser. 



TI~& 

MODELO N. 10. 
Do resumo da\\ notas entregue~ para a assign11tura, e t·ecebidas depris de assignadas. 

I 
Notas entregues pelo Thesoureiro aos assignatarios. Notas recebidas do~ assignatarios. 

úB8F.Rn.ÇÓES. 
I 

~ ---~ · Assignfdas. Para assignar. 

~- -H~~~~·:~-_··- 11 ! 11 ': Qnan!idade de_:~s-do~~esde __ H 11 i ~-
1836~~~<ili ~ ~~w~ l0~~50lllluolil 20:'~ ooo .... l

1 
tiJI j_ __ ~~~~~ Js~ 10~ 12o;; 50;-, too~ ~oo~ 50olil

1

1 j_ ~--
' I I I I I' ' ~ I I ' ' 

Jan.! si 4.000 5.\.00012.000
1 

1.000 500 1 500; 500 500: 6!J0!111.500il·i63:000$,4.0001l.99812.000 l.Oool 500, 5001 500 500 5001'111.500 462:096SiUnH de 2$ dilace.rada, 
: 1 ' I: 1! • l 

1 
1 : • i e outra extraviada. 

i 
Neste Liv~·o ~astará que se lance o result:ldo da.s operações de !J.SSignatm:a em cada dia.:-Pelas som mas desta1 conta. comb!nadas. com as do Livro de n~ceita e Despeza 

do Thesourmro tmoclelo n. 7) ~c eonhec~r<í a quantidade. valor, o llllPOrtanew das Notas existentes a cargo do Th soure1ro assnn ass1gnadas, como por ass1gnar, e inutili
sadas, e das Notas que se haJao extraviado. 

I 



]}IODELO N. 11. 

Relação dos assignãtarios de notas da Côrte e Proliocia do Rio de Janeiro. 

NOTAS DE f~. NOTAS DE 2~000. 

SER! E. NUMERAÇÃO. ASSIGNATARIOS. SERIES. NUMERAÇÃO. ASSIGNATARIOS. 

---- ----- ----. ------ --- ----·--1-------
}.a 1 a Ioo.ooo Pedro Anto~io Neves. 

2.a 1 a 50.000 Antonio Nunes. 

ro.ooo a 100.000 José Joaquim Pires. 

s.a 1 a 100.000 João Antonio. 

(Seguem as assignatur.as dós assignatarios.) 

Pedro Antonio Neves. 
Antonio Nunes. 
José Joaquim Pires. 
João Antonio. · 

Do mesmo modo em 
frente ; e assim a res
peito das notas dos ou
tros valores. 



}lODEIJl N. 12. 

Do Livro de R~t~eiLt de cedulas substituidas. 

'"" = 
Quantidade de notas dos valores de ""=' 

"E ""' 3 ..... 
t85G. RECEITA. ~ """ ,.- - - -........ -:::::<"" s == 

~:g ... 
- I :eQ:- c; ~ ~ :00. o =<I,) 

~ ~ ~ o o o o c:o:sc:.;> Q 
....... CN .o ....... ('N .o ....... cS. E-o 

----- --- -------- -- ---- -- - - -- ---
Janeiro 1,., Recebeu F. Thesou-

reiro da Directoria de 
substituição desta Côrte 
em resultado do troco 

I 
de hoje como do res-
pectivo rnappa: vinte e 
sete mil cedulas com o 
valor de quatrocentos 
sete~~a e cinco contos 

1 Appcllidi> }I 
de reis .................... 10.000 5.000 5.000 4.000 5.000 500 400 1'1.000 475:0008 

(Assignatura do The-
\•'•' Ad.íunto.l soureiro.) 

(Assignatura do Es-
cripturario.) 

! N. B. outro seme-
Ih ante Livro eom as 
modificações necessa-
rias para as notas do 
velho padrão: outro pa-
ra as notas falsas, etc. 

I 

1 
I 
i 
l 

I 



l" f::~ r.1 

MODEI~f} N. 15. 
llemonstt·açào das operações da Dírectol'ia de assignatura e substitui~ão do papel mocdtt ua Côrle e t•t·tniucia de Rio de ,Janeiro , 

desde 2 lle Janeiro de t836 , em lJUe therào prindpio, at··· if} do dito mez , e das que acr.re~:cêrào na semana de f8 a 25. 

Quantidade das 1'\lotas dos ·n1l01'es de Q t' 1 I i uau l•.a- 1 
- ~ _.....,.,.....~-- -- I t l l lrr } I .. - ,,_______.._,___ (,e o ll • ota em réis 1 

Notas do no,,o padrão. I I I I 1 
" t· ~ 1 

i$ 2~ üS i OH 20S 
1 

5i)S 1 f oos i ~OOH ú008 uas no ''S-1 , 
RECEITA. -----!-! ___ 1_...,_.,..- ~ ~~ 

l ! ! i 

Recebidas da Direcç<lo de numeraçdo até 16 (Je Janeiro de 183-5...... 10. ooo s.ooo 2.000 1.000 500 ~ ; 500 ;JOO soo 20.G o I 475:000$000 i 
Idem na semana de 18 a 23.......................... .. .. . .. . . .. .. . 10.000 s.ooo 2.000 1.000 5\10 i , 000 500 500 :20.500 ~ 475:ouosuoo: 

::o~õõõ" lõ~õOO 4.õõ0 ~õõO -r.õõOI-Lorlü!-r.Õoo -1.Õoo l.êõO 4I:õõ0 9:io:ooosooo 1 

--- --- ---,--- ---~---;--- -·- ---- -------, 
i 

DESPEZA. 

ATE' 16 Dll JAXEIRO DP. 1836. 

5. 000 I 2.000 I 1.000 

: I 
Entregues assignadas em substituiçilo de cedulas ................ . 
Idem a Direecão do troco do cobre ................................ . 
Idem em sul.istituiçiío das notas do velho padrão ................. . 

500 50íl 500 ;)!)li :)tlO 20.:JOO ·ii5; 000$000 

" 
10.000 

NA SEMANA DE 18 A 23. 
I I 

1> " ,, I' •' I ' i i 
» ~ )) » l I I \) ,.. } •> I 

-~- -~- -~- -~-~~·-~- -~-~-~-:-~_ -~- _ _:_ _ __ , __ 1 

~~~ __:!.~000 ___::~~ 1-1. ~~ -~~ -~~: _:~~ --~~ ~-~~ ~.:íO<:_ _:75 ·Q00$000 I 

1 ! i I 
5. 000 2. 500 l. 000 500 500 bOO j " " . ;,oo 1 O. :iOO 305:000$000 ; 
5. 000 2. 500 l. 000 500 " ~ I! 500 500 I ,, lO. 000 170; 000$000 I 

;& >' ::0 » '!> /· li /) ~ :f:> <1. )) I 

------ --- ---------i---~-,---·------ __ ___j 

~~~ -5~~ _:_~~ _1.~~ -~~ -~~~-~~·-~~;-~~ 20~<:._ ~:i:OOO$~ 

Idem em substituição das cedulas ................................. . 
Idem para o troco do cobre ....................................... . 
Iclem em substituição das notas do velho padrão ................ . 

EXISTENTES. 

t~!:~l:!i&~·: :. :. :. :. :. :_ :. :. :. : ·.::::::: ':::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ISUDO DA ASSIGlUit:.IU. I i ! ~ i : 

AJsignadas até 16 de Janeiro dito................................... 15.000 7.500 3.ooo I 1.500 I 1.000 1.ouo soo soo ' l.liOO I 8l.ouo iBO:ooosooo i 
~ eJ{\. n~ sema~a de 18 a 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ]) " " ~ ' . · ' ' 1 · " 1 

1
gu liSa as at lli de Janeiro dito................................. » ]) " I ·• 

1

1 » ' ' ' ~ ' "' 
em n!l semana de 18 a 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » , ' ., , ~ • ·' :. 1 

ror assignar ......................................................... ~~~ -2~500 ~~~-~~ -~- _:_ 1_~~ -~~ _:_ ~.oo<:_ ~0:00''$000[ 
~~ ~~~ ~~~~__::_~~~-1-~~ _!_:~~~-~~~ _1·?~ _1.~~ ~<:.__ _:so:ooosooo\ 

Uedulas substituitlas. I I ' · I 
I , I , 

Recebidas em troco de notas do novo padrão até lG de Janeiro. 10.000 5.000 I 5.000 

1

1 2.000 I' soo &oo I 4.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500 4í.J:ooosooo i 
Idem na semana de 18 a 23 ........................................ _: ___ » __ :_ -~- -~- -~-~ -J-~- _: __ --~- _:___ -~--~ 

Xotas do '\'elho padrão substituidas. 

Recebidas em troco de notas do novo padrão até 16 de Janeiro .. 
Idem na semana de 18 a ::.:'3 .••••••••.••••••••••.•••••••••••••• 
Idem falsificadas até 23 (valor real) ........................... . 

l<'alsas. 

10.000 5.000 5.000 2.000 I 500 5ü0 i ·!.000 ................ '. 20.500 4'i:J:000$·)00 I 
- -~-----~ ~---- -----1 

.:!.I~ I ~ ~ __!_I~ 112! 20$ 3ú8 rosj 508 1160!170~ RO! r 90!~1 1008 [wos 30C81 ~J008 i 
! I I i I I ! I ! i I" 

-·--1-- ---·-- -1-~--!-.-- -:-- -1- -~- ____ fi -·-!----I-- -l-l-1-ll_ -~1:-~- 1,-'1- 1--------r 
I I I ! f i ! ! ! I 

Kolas reeebidas <ü ~ ·; I 1 I I I j
1 

i l I , I i 
c 23 ............. ' .. ' ' ............ , .. ' ...... ·f I I I '. . . I •. i ·~I I I I 1 

cectuias ditas .................................................... -~--- ---___ ,----~~r==_:~=~= _ ~ 

Direcção de assignatura o substituição üa Cúrte, ~::í tle Jdneíro de 18Jd. 'Assignatlo o Dircctor;. 

N: B: Nas l>rovincias onde houver conhecimentos, ou outras qualidades de papel, se fará distincçào de carta uma !lellas. Quando IJriHcipiarem os 10 mezes em que o papAl 
~-""'-·-·---->~ -----ft - .. ,_, __ ,_ ~- --·-- -- ... _.. --·- .. -----·---"- ~~ .n- ~~ ... ,.., ..... .n,. o;.,.j,. nno .nii<> fAnh!> :tl':lh'lrlf\ li >:PITJ:'lllll n 110 RP.llnintP "'f' r\ariJ do resto delln, 



MODELO Ne t4. 

llappa da substituição feita em 22 de Janeiro de 4862. 

Notas do novo pada•ão entregues ao Troca(lor F ..... para a substStuiçâ() de ho~e. .. 

I' De taooo. 

L., .. , ..... I '" ... ,,,,. """"'·"""· 

De 2$000 De 58000 

1-:-1-~-::1---:; 
I 200 i'OO a 400 .200$ 

t0$000 ~0$000 :i0$000 

tOOSOOO 200tOOO 500$000 

Segue do mesmo modo a conta de outro Trocador. 

:Y. n. Para se eYitar multiplicidade· ele assentos e confusão na cscripturaçtio üos livros do Thcsourciro, os 
Tnwa<lores passaráô recí!)()s de mão elas notas do novo padrão que recclJercm no principio, e decurso tlo 
liia : c findo o expediente, depois que se ajustar a sua conta cliaria , se farüo então os assentos nos livros 
1\n Thesoureiro da entrega , c recebimento total elo dia , onde assignardõ , restituindo-se-lhe os recibos. 

Cedulas (ou notas do ''elho pa· 
drão) recebidas do Trocador F .. 
em resultado da substituição 
de hoje. 

Q<LD'TIIHDE. VAtOR. I IMPORTA11'CIA. 

50 

'.25 

I$ I 50$ 

:2$ r.og 

75 I Somma .... 100$ 

Somma em Notas do novo 
padrão ....•.......•.•... :300$ 

Sobra que entregou ..•••.. , 20011 !~ _________ <,f 

.. il 
OBSERVAÇOES. !I 

Recebêrilo mais 7 cedulas falsas, a saber: ,. 

4 de G0$000 

3 de 5$000 

Este mappa pollerú ser alterado pelo Director, accomrnodamlo-o ao que a expericncia mostrar mais conve-~ E~t:e. as ~otn~ ve:9~~leiras. recebêrão-se 
ni 1,nte e seguro. as segumtes fals1flcaclas . 

1 i ' Dfl I Valor real. 1 
Valor falso. 

!! 
I 



.· 

IVIODELO N. 15. 

Do Diario tio troco do cobre. 

1836. HNEIRO 12. 

Portadores. 

••••• u-1 "'"o"o 
TROCO ENTREGUE. I 

LIQUIDO. ------~ 
::;,~'·'·'-( ••• 

0

/o 
COBRE FAJ.SO RE-I 

CEDIDO E 
NOTAS. PUNÇ,\DO. ENTREGUE) 

CORTADO· 

João de tal.. .... .. 2$000 $100 1$900 18000 fl900 

Antonio .......... . 24$000 1$200 22$800 12$000 10$800 4$000 

José .............. . 8 8 8 8 8 6$000 

Pedro ............ . 100$000 5$000 958000 48$000 47$000 

somma do dia .... 
--- ------------

-10$5;1 126$000 6$300 119$700 61$000 58$700 

Importárão as sommas do troco de hoje no seguinte :-moeda legal recebida 
dos portadores cento e vinte, etc. , de que se deduzio ....... dos 5 por cento, 
ticando liquido ..... Deu-se em troco ..... em notas ...... e ...... em moeda de 
eobre punçada ...... Recebeu-se em cobre falso ..... que se entregou cortado aos 
portadores , tudo na fórma constante da escripturação supra deste Diario , que 
se achou exacta , depois de conferida com as notas e cobre existente. Rio tle 
Janeiro, :2 de Janeiro de 183G. 

(Assignados} o Presidente do troco- O Tl!csoureiro- O Escriyüo. 

JA:.iEIRO 13. 

Manoel de tal ... . 1$:2-00 flOGO l$110 1$000 $140 

Joaquim .......... . 40$000 2$000 38$000 19$000 19$140 10$200 

Somma do dia .... 

Somma até hoje .. 

--- ---------
-19$280 ,-10$200 41$::2-00 2$0GO 39$140 20$000 

--- --- ------ -------
l67$200 8$3CO 158$840 81$000 77$840 1 20$200 

Importárão a.:: ->vmmas do troco de lloje no seguinte -Moeda ~gal recebida 
dos portadores , quarenta e um mil e duzentos reis ete 

{·; 



1IODELO N. 16. 

Do Livro de Receita e Despeza do troco do cobre:· 



Receita. 

COBRE LEGAL. __.------..._.A...-----------.. 
CORT.\00. 
~- ... 

NOTAS. 
PUXÇA.DO. Peso. 

valor no-
minal. _,...._ 

1836. Arr.!Lib. 

Janeiro .... 2 Recebeu F .... ThesourC'iro (lo troco 
da moeda de cobre na cidade ele .... de 
F .... Thesoureiro do primeiro troco (ou 
de si mesmo se for a mesma pessoal im-
portancia da moeda de cobre punçac!a da 
que estava em deposito na mão do (lito 
Thesoureiro (ou outra qualquer pessoa) 
para ser agora emprrgada em o novo 
troco: dous contos de rtis ............. ·········· 2:000$000 

A 

» )) Da Thesouraria da Província por mão 
de F .... para o dito fim , como ela guia e 

ppellido do oillcio : quatro contos de réis em notas, 
1:000$000 Presidente e um conto em cobre punçado .......... 4:000$000 1:000$000 

do troco. 
(Assign. do Thes.) (Assig. do Esc.) 

aneiro ..... 12 Idem em resultado do troco de hoje, 
eomo do Diario : sessenta e dois mil e se-

A ppellido do 
Presidente 

tecentos punçados , c seiscentos réis !e-
gal cortado com meia libra .............. ·········· 62$700 $600 .... 1/2 

do troco. (Assign. do Thes.) (Assig. do Esc.) 

aneiro ..... 13 Idem quarenta e um mil c duzentos 
réis legal cortado com uma arroba e duas 

41$200 l 2 libras ................................... ·········· . ......... etc. 

" 
(Assign. do Thes.) (Assig. do Esc.) 

I --- --- --- - 2-
4:0C0$000 3:06';$700 -11$1 00 1 1/2 



Sal1ida. 

COBRE LEGAL. 
~~ 

CORTADO. 
~ 

NOTAS. I PU~ÇADO. Peso. 
valor no-~ minal. ~ 

1836. Arr.,Lib. 

Janeiro .... 12 Despendeu o Thesoureiro F ... no tro-
co de hoje , como do Diario : sessenta e 

Appellido do um mil réis em notas , e cincoenta e oito 
61$000 58$700 Presidente mil e setecentos réis em cobre punçado. 

do troco. (Assig. do Thes.) (Assign. do E'sc.) 

Janeiro .... 13 Idem vinte mil réis em notas , e doze-
nove mil cento e quarenta réis em cobre 

20$000 19$140 Appellido , punçado ................................. 
etc. (Ass1gn. do Thcs.) (Assign. do Esc.) 

Fevereiro .. 1 Idem com as gratificações c salarios 
aos empregados no troco , vencidos no 

Appellido , mez de Janeiro passado, como da folha: 
80HOOO $800 etc. cem mil e oitocentos réis ................ 

(Assign. do Thes.) (Assign. do Esc.) 

Fevereiro .. , Idem com a compra de objectos, e sa-
larios de serventes para o troco no mez 

etc. de Janeiro passado: trinta mil trezentos 
30$000 $360 e sessenta réis .......................... 

(Assign. do Thes.) (Assign. do Esc.) ---- -----
Wl$000 79$000 

Dezembro .. 30 Saldo existente hoje , resto que ficou 
da operação total do troco, e que se deve 

etc. remetter á Thesouraria: tres contos oito-
centos e nove mil réis em notas, dous con-
tos novecentos oitenta c tres mil e sete-
centos em cobre punçado , e quarenta e 
um mil e oitocentos em cobre legül corta-
do com uma arroba e duas e meia libras. 2:809$000 2:983$700 41$800 I 21ft.' 

(Assign. do Thes.) (Assign. do Esc.) ---- ---- --- -- --
4:000$000 3:062$700 41$800 1 21/2 
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DECRETO A de ,t. de Novembro de ·183i.>. 

Mandando executar, independente de subirem á presença do 
Hegeute em ~ome do imperador, as sentew:;as de morte, 
por crimes em que ella deva ter lugar, commettidos na Pro
víncia do 1'ará depois do dia 6 de Janeiro; e pelos que em 
qualquer parte do Imperio commctterem ou tiverem com
mettido pessoas pertencentes ás forç.as sujeitas ao Presidente 
da mesma Provinda. 

O negente em Nome do Imperador o Senhor 
Don1 Pedro Segundo Ha por bem, en1 virtude do 
artigo segundo da tei de onze de Setembro de 
mil oitocentos e vinte seis, que sejão executadas, 
sem dependencia de subirem á sua presença, as 
sentenças que irnpuzerem, ou tiverern imposto 
pena de 1norte por erimes em que ella deva ter 
lugar, commettidos na Província do Pará depois 
do dia seis de Janeiro de mil oitocentos trinta e 
cinco ; e bem assin1 pelos que alli, ou em qual
quer outra parte do Intperio eommetterem, ou 
ti verem eommettido as pessoas pertencentes ús 
forças de rnar e terra sujeitas ao Presidente da 
1nesma Província: devendo cessar esta medida, 
logo que el1e declarar restabelecida eompleta
mente a ordem e a tranquillidade publica. 

Antonio Paulino I.irnpo de Abreo, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o 
tenha assim entendido e faça executar con1 os 
despachos necessarios. ralacio do Rio de Janeiro 
em quatro de Novernbro de mil oitocentos trinta 
c cinco , detimo quarlo da Independencia e do 
lmpet·io. 

lliot;o A:'iTOXIO FEuó. 

:1 nloniu PtPtlino !Limpo de A breu. 
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])ECRETO de 7 de Novembro de '1835. 

Dissolvendo as Guardas Nacionaes da Província do Pará, e or
ganisando uma outra Força interinamente. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Tendo em vista o artigo quarto 
da Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos 
trinta e um e o artigo terceiro da de vinte dous de 
Setembro de mil oitocentos trinta e cinco, Decreta: 

Art. '1.° Ficão dissolvidas as Guardas Nacionaes 
da Província do Pará. 

Art. 2. 0 Não serào reorganisadas senão, ou tres 
annos depois da sua effectiva dissolucão , ou, 
antes de findo este prazo, quando o Governo o 
determinar por um acto especial. 

Art. 3. 0 Emquanto não tiver lugar a reorgani
sação, é autorisado o Presidente da Província: 
1. o a armar até seiscentos cidadãos das referidas 
Guardas Nacionaes; 2. 0 a dar a esta força, por 
meio de Regulan1entos, a organisação que mais 
conveniente fõr; 3.0 a nomear os Officiaes; 4. 0 a 
sujeita-la á disciplina dos Corpos destacados. 

Art. 4. 0 Esta força poderá ser organisada en1 
um, ou mais Municípios, com tanto que a totali
dade das prat;as em toda a Província não exceda 
<:\ seiscentas. " 

Art. 5. 0 Os Officiaes podenlo ser indistinetamente 
militares ou paisanos. 

Art. 6. 0 Os Itegulan1entos de que trata o art. 3. 0 

serão logo executados pelo Presidente . devendo 
comtudo submette-los ao conhecimento do Go
verno para a sua definitiva approvação. 

Antonio Paulino Limpo de Ahreo, Minislro e 
Secretario de Estado dos Negocios da ~Justiça, o 
tenha assim entendido e fnea executar com os des
paclws necessarios. PalaciÔ do Hio de .Janeiro em 
sete de Novembro de 1nil oitocentos trinta e cineo, 
~ecimo quarto da Independencia e do Imperio. 

DiuGO ANTONIO FEUÓ. 

A nf O'nÜJ P(tulino Jjmpn rlc A b rcn. 
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DECRE~ro de ~19 de Novembro de ,1 ~35. 

Mandando observar as Instrucções de 29 de Outubro de 1884 re
latiVas á arrematação dos serviços dos Africanos livres, com 
as_ alterações annexas. 

O Regente · ém Nôrne dó lmp~rador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Ha por bem Approvar e 
1\laD:óar que se execute as Instrucções de vinte 
nove de·. Oulu}:)ro do anno proxirno passado, re
lativas a arremata:cão dos servicos dos Africanos 
illicitamente introd.uzidos no Im .. p'Crie, com as al-

. teraêqes> ·que com -este hàixão, àssignadas por 
Antonjo .Paulino Limpo de Abreo, Ministro· e Se
cretario 9e Estado dQs Negocios da Justiça, que 
a~.sim g te,QhaJ3n~ndido e faça executar. Palacio 
do·Bio. de Jitneiro e!ll d.ezano-ve· de Novembro de 
nüf ·oitocentos trintà e cinco, de Cimo quarto da 
lndependencia e do Imperio. 

Dtooo _ANTONIO FEÚÓ. 

A·ntun:io P(ullino Limpo de A.breo. 

,\lie'Pà.fl&e~ fel~. ás lu5trUeções que aeompantm.rão o 
-~"~~ E)Xp~dido pt'la, §ce_retari;l tlel~stud.n dos N~gocios 

·· tfa .Justiça, com d~ta (le ~D tle Outubro de t834, c de 
quê faz men'(ào o Decl'et&. de.,tfata. 

1.a Os serviços dos Africanos arrematar-se-hão 
perante o Juiz, para serem prestados dentro· dos 
munici{}ios das eapitaes. As pessoas que preten
derem os serviços para fóra '(}aqúeHes municípios., 
não serão admittidas a amma-t'a-los perante o 
Juiz, sem autorisação do Governo na Côrte, e dos 
Presid-entes nas Províncias. 

2.a Não se concederáõ á mesma, pessoa n1ais 
do que até oito Africanos; salvo quando fôr pre
ciso maior numero delles ao servieo de algum 
eslabelecirnento nacional, em cujo o caso, o Go
verno na Côrte, e os Presidentes nas Províncias, 
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d~veráõ determina-lo por um a c to especial, expe
dido ou ex-officio, ou ú requisicão dos Chefes de 
taes estabelecimentos. ·· 

3.a A pessoa que quizer sómente dous Africa
nos poderá escolher o sexo, e a idade; além 
deste numero deverá receber de ambos os sexos, 
e _d~ todas as idades, na justa proporção dos que 
ex1shrmn, e dos que quizer levar, en1 ordem a 
verificar-se a distribuição de todos elles, sendo 
entregues unicamente pelo tratamento e educaç.ão, 
aquelles que forem menores de doze annos. 

4-. a A distribuieão dos Africanos far-se~ha, an
nunciando-a o ~Jliiz oito dias antrs pelo 1nenos, 
pelas folhas publicas, ou, onde as não houver, 
por edi taes, a fim de poderem concorrer ns pes
soas que os pretenderen1; as quaes, em requeri
rnentos que devern apresentar, declararáõ: ·1. 0

, 

o seu estado, e residencia; 2. 0 , o emprego, ou 
occupa~~.ão de que subsistmn; :3.", o fin1 a que des
tinão os Afrieanos, c o lugar em que estes para 
isso vão ficar; 1·. o, o pre~:o annual que offerecem 
pelos servicos. · 

A mudan<:a de residencia deverá ser conlmu
nieada ao .Juiz, ao mais tardar, tres dias depois 
de effectuada. 

5. a O .Juiz, Hndo o prazo de oito dias, for
mará uma relação nominal de todas as pessoas 
que concorrêrão perante elle. declarando-se aquel
las, cmn quern entender que devern distribuir-se 
os Africanos, e o numero que deverá toc:lr a cada 
uma dellas, sendo-lhe permittido deixar de con1-
templar as que lhe parecer que não estão nas 
rircumstaucias dn ser attendidas. não obstante 
offerecerem maior pre~;o pelos serviços. 

6.a A relação de que trata o paragrapho antn
eedente, acompanhada dos respectivos doct~men
tos, será remettida ao Governo na Côrte, e aos 
Presidentes nas Províncias, para o fin1 de a ap
provarem, quando con1 e11a st~ conformem, ou 
de a alterarem, quando notmn injustiça, ou eles
igualdade na distrihuiçào, sem q1w eomtudo, no 
r~.aso de fazrrcn1 a indicada <lltcn•~;;1o, possúo 
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tontemplar pessoa alguma que nào eompareeesst-· 
perante o Juiz. 

7. a Os arrematantes sujeitar-se-hão, nos terrnos 
que assignarem, a entregar os Africanos, logo que, 
o Governo na Côrte, c os Presidentes nas Pro
víncias, o determinarem. 

8.a Esta deternünação terá lugar: '1. 0
, quandu 

houver de dar-se destino legal aos Africanos ; 
:z.o, quando se eonheeer vor inspecçào ocular, 
rcpresentacào n1otivada do Curador, ou por qual
quer outro "genero de prova, q11e os Africanos nüo 
são vestidos, e tratados corn hmnanidade; :-3. 0

, 

quando não forern aprcsenlados ao Curador até 
tres dias, depois do tempo 1narcado, que será 
de tres ern tres mezes, contados do dia ern que 
o .Juiz annunciar, pela prin1eira vez, que o Cu
rador VtÜ proceder ú inspecçúo ou visita; 4 .. u, 

quando o preço da alTcuwlaçào nüo for pago até 
um mez depois do tempo devido; :j. 0

, quando se 
mostrar que os arrematantes, co1n non1es su p
postos, ou por interposta JWssoa, oh ti verüo nmior 
nunwro de Africanos do que o permittido, ou 
faltarão a qualquer outru condição a que sào 
obrigados. 

Esta determinaçào será precedida unicarnente 
de audiencia dos interessados, e das informaeõcs 
que o Governo na Curte, e os Presidentes "nas 
Províncias quizerem tomar para esdarecünento 
da verdade. 

~l.a O producto da arrenwtaeão será applicado, 
ou pat'a ajudar as despezas da reexportaeào, ou 
para heneticio dos Africanos. " 

H~. A inspeeçào, de que trata a condição 4.a do 
§ I. o das lnstruq;.ões, a que estas se referem, po
derá ser feita por qualquer lnspector de Quar
teirão, na presença de duas lesten1unhas, quando 
tiver por fim somente a verificaçào de identidade. 

~1~1. O Governo na Côrte, e os Presidentes nas 
Províncias, encarregaráü a execução destas Ins
trucções a qualquer Juiz que lhes mereça maior 
confiança, e quando perrnittiren1 a sahida de Afri
canos para fóra dos municípios das capitaes pro-
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verá.õ que, no~ lugares paea onde forem, haja 
Cqradores que possão fiscalisar e promover quanto 
fica determinado, e o mais que convier a bene
fie.io dos mesmos Africanos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Novembro 
de ~1835.- Antonio Panhno Lúnpo ele Abreo. 

lnst••ne~ães t•e!ath·as á at•••ematação dos Africanos 
illh~itamente intt•otluzitlos no lmpel'io. 

§ !1. o Separados os Africanos que o Chefe da 
Policia, de inlelligencia com a Commissão Ins
pcctora das Obras da Casa de Correcção, e com 
o respectivo Ad1ninistrador, julgar necessarios 
para coadjuvarem os trabalhos da .mesma obra, 
preferindo os que já se achào aprendendo of
íicios, e tem n~tostrado mais amor ao trabalho, 
serão arrmnatados os serviços dos que restnrem 
de um e outro sexo, eorn as condições seguintes: 

~1. a Que só os possão arrematar pessoas deste 
municipit> 4!le reconhecida probidade e inteireza, 
e só enlre estas se dê preferencia a quen1 mais 
offerecer por anno pelos serviços de taes Africanos. 

2. a Que os arrematantes se sujeitarúõ, nos termos 
da arrematação, a entregar os ditos Africanos 
logo que a Assembléa Geral decidir sobre a sua 
sorte, ou o Governo os tiver de reexportar, e a 
vesti-los e trata-los com toda a humanidade, per
mittindo que o Curador os visite tnensalmente, 
para verificar se p.esta parte é cumprido o contra~to. 

3. a Que as pessoas que arremataren1 os serviços 
das mulheres, serão obrigadas a levar com ellas 
algumas das crianças, e a educa-las com todo 
o desvelo, havendo por isso attenção a que a 
paga dos serviços seja neste caso mais suave 
aos arren1atantes. O prudente arbítrio do Juiz 
regulará esta distribuição como julgar mais con
veniente, c a ben1 da humanidade. 

4. a Que falleeendo alguns desses Africanos, será 
o urrernatante obrigado a dar parte imn1ediata-
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mente ao Juiz de Paz respcc.tivo para a inspecção 
do cadaver, na fórnul. do Decreto de 12 de· Abril 
de ,1832, e ao Curador para a ella assistir, apre
sentando o mesmo auto ao Juiz da arretnataeão 
para a verba competente. Este Juiz o remetterá 
depois ao Chefe íia Policia; para dar baixa no 
Livro da Inspecção de taes Africanos. 

r:;. a Que acontecendo fugir algum, de verá o ar
rematante logo dar parte ao Juiz de Paz do seu 
districto, e ao Chefe da I>olicia, para a expcdié.ão 
das ordens necessarias para a sua captura, e não 
appareccndo, se f' á obrigado a justificar a fuga, 
e as diligencias que empregou para a prisão do 
fngido. 

E porquanto nesta parte póde haver muito 
abuso, fica Inuito recomnwndado ao Juiz R es
colha das pessoas de muita probidade e inteireza, 
a quem só permitlirá a arrematação, ernbora pes
soas suspeitas, ou de equivoca conducta, offereç.ão 
n1aiores quantias pelos serviços dos Inesmos 
Africanos, 

6. a Que no aeto da entrega ao arrematante, o 
Juiz, por interprete, fará conhecer aos Africanos 
que são livres, e que vão servir em compensacão 
do sustento, vestuario; tratarnento e mediante Úrn 
rnodico sa1ario, que será arrecadado annu&lmente 
pelo Curador que se lhes nomear ; depositado no 
cofre do Juizo da arrematação ; e que servirá para 
ajuda de -sua reexportação, quando houver de se 
verificar. 

§ 2. o No acto da arrematação o Juir. fará· en
tregar ao Africano, em uma pequena lata que lhe 
penderá ao pescoço, uma carta decla-ratoria de que 
é livre, e de que seus serviços são arrematados a F. 
indo na mesma carta inscriptos os signaes, nome, 
sexo e idade presumível do Africano. 

·9 3. o O Juiz nomeará um Curador, que será 
approvado pelo Governo, e terá a seu cargo: 
1 . 0 , fiscalisar tudo quanto fôr a bem de taes 
Africanos, tanto daquelles cujos serviços se ar
rematarem, como dos que ficaren1 trabalhando 
nas obras publicas; propondo ás autoridades 

LEIS DE: 1~ P.\RTE Il 
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,competentes quanto ju1gar cúnveniente ao seu 
bom tratamento, e para que se lhes mantenha 
a sua liberdade; 2. o, arrecadar annualmente o 
salario que foi estipulado, e fazer delle entrega, 
com as escripturações necessarias, ao Juizo da 
arrematação. Por este trabalb{1 perceberá o Cu
fador urna commissão de 10 por cento de quanto 
arrecadar. O Juiz proverá sobre o rnodo de fazer 
a ~scripturdção com a elarez~ _necessnria, e fi~
~ahsru·a o Curador no des~rnp;enho de suas attn
buições. 

§ .t. o Concluida a artetnataeão, farà publicar, 
pelos Jornaes, quaes as pe.-ssoás que arrematárão 
os. ~erviç:os dos 1ncsn1os Africanos, quan~os arre
matou ·cada pessoa-, e os nornes, sexos·, Idades c 
signaes dós que ·c~àd;a i-ndividuo tiver arrerna-tâdo. 

Secretaria de Estado. dos Negocios da Justit.~a 
en1 29 ·de Outubro de H~34. --João Cayrwito de 
Camp8s. 

DÊCRETO Cic 23 cle :Novcrnbro de A 83i). 

1\J'b'\Ila o ·lll.Unero e ,·endmentos dos Insti'uctores da Guarda 
· ···. · 'N:tdanal. · . 

O J\(~gente crn Nome do" HntJel·ndor o Senhor 
TlOtn Pedro Segundo, em confornlidade dos arts. 
í6 § t.o e 78 da l..ci de ,18 de Agosto de 183·1, 
Querendo por um~ part-e fixar o ríun1ero ·de ln
structorcs dath1at·tla Nacion-al, e óbservando peta 
outra parte' que os seus vencilnentos devem ser 
regulados com igualdade, segundo o serviço que 
prestão na. instruc(·ào, c não conforme ás suas 
patentes nülitarcs, o; Dcereta : 

Art ,, ~o No Município da Gôrte não podera haver 
n1ais do que dous Instructores geraes, nem mais 
do· que um en1 cada Municipio das Províncias, 
na qual houver pelo menos uma Legião da Guarda 
l\.;.H·tonal. 



Art. 2.n Em. cad3 Batalhão de Infantal'ia ou 
Artilharia não poderá haver mais do que <lous 
lnstructores parciaes, nem mais de utn em cada 
Esquadráo de Ca vallaria. 

Art. 3. • Os Presidentes das Províncias poderão 
eonfiar a um só lnstruetor geral a i nstruccão. da 
Guard<l Nacional de diversos ~lunicipios." 

Art. 4-. 0 O Governo na Côrte, e os Presidentes 
nas Proyineias, poderão tomar a medida.Àí}. que 
ttatá. o artigo antet~edente, a respeito de diversos 
natalhões ou Esquadrões, para o firn de poderem 
diminuir o numero de lnstructores parciaes; CQmo 
fór mais conveniente e<eoor.u:>n1ico. 

Art. 5.° Compete oos Instructores genles : '1 .0 

dirigir e · inspeccionar os Instructores parciaes 
na instrucção da Guarda Nacional, e Inarcar~lhcs 
o detalhe do serviço ; ~L0 assistir á inst~ucção, e 
da-la pessoalrnente todas as vezes que .Julgarenl 
conveniente ; 3.0 assignar a folha dos yenciinentos 
dos 'Instructores ; !·. 0 re-presentar e propôr tudo 
quanto fôr a beneficio da instrueção. 

A correspondencia dos Instructores gcrnes no 
exercício de suas attribuieôcs será direeta corn 
o Governo na Côrtc, e coin os Presidentes nas 
Provineias. 

Art. 6. 0 Osinstructoresgeraes venceráõna Côrte, 
como grátit1cação, a quantia mensal de 40$000, 
e os parciaes a de 20$000, ficando incluída nesta 

·quantia a despeza de cavalgadura para os que a 
quízerem ter. 

Art. 7. o Os Instructores ger{les, que o forem de 
mais de um Municipio, e os parcia-es, que forern 
de mais de um Batalhão ou Esquadrão, venceráõ 
uma quarta parte da gratificação estabelecida no 

. artigo antecedente. 
Art. 8.0 Os Majores de ·l.egião, e os ajudantes 

de ordens do Commandante Superior, assim con1o 
. quaesquer outros Ofiiciaes da Guarda Nacional, que 
. não forem Instructores geraes ou parciaes, dentro 
;_do numero fixado nos arts. 1: 0 e 2. 0

, não Yet-
ceráõ gratificação alguma. 
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Art. 9. 0 Nas Provincias màrcaráõ os Presidcntüs 
as gratificações que devem vencer os Instructores, 
Gom tanto que não excedão ás designadas uo 
presente Decreto. 

Art. 10: Fica revogado o Decreto de 3~1 de 
Outubro de 1832, e quaesquer ordens em contrario. 

Antonio Paulino l.impo de Abreo , Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Justica, o 
o tenh~l assim entendido e faca executar. ralacio 
do Rio de Janeiro em vinte e fres de Novembro de 
mil oitocentos trinta e cinco, dccimo quarlo da In .... 
dopendencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abre o. 

DECRETO de 26 de Novembro do 'I 833. 

nc;;ulando a execução· (hl Resolução de 2Q de Outubro de 183o. 

O Regente en1 Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, para que regular e legal;
n1ente se execute a disposição da Hesolução de 
20 de Outubro deste anno, attendidos os inte
resses das partes e da Fazenda Nacional, Decreta: 

1 . o Todos . aquelles que tiverem sido prejudi:
eados pelo Aviso de 22 de Outubro de 1818, que 
1nandou preencher nos terrenos da parte do 
norte do Rio Cubatão, a lcgua de terras con-. 
eedida ao hospital das Caldas, na Província de 
Santa €atharina; e se julgarein com direito a 
haverem a indemnisação decretada pela Resolução 
de 20 de Outubro do corrente anno, se habilitaráõ 
perante o Juiz l\!Iunicipal, na falta do Juiz de 
Direito do Civel, com audiencia do Procurador 
l<,iscal que nomear o Inspector da Fazenda, na 
confornlidade dos arts. 90 e 92 da Lei de 4 de 
Outubro de 1831 ; justit1cando a legitimidade de 
suas pessoas, e de seus respectivos títulos. 



2. o Quando li verem obtido a~ senteneas de pri
Ineü~a e segunda insluncia, legalmente~ passadas 
em jnJg~1do, enttw en1 exccuçüo dcllas, e com au
diencia do sobredito Fiscal, perante o Juiz corn
'petet,~.e, ~se procederá a avalia~:ão dos terrenos, 
n:t êõtiTórrnídarlc do art. 4. o da Lei de 9 de Sc
ttrnbro de 1826. 

3. a No calculo do valor destes terrenos se ha de 
L•1_• enf aUep~;ão, não 0- seu est:1do actual qualquer 
q:1e se,1a, n1elhorado, ou peiorado, mas sómente 
n:JrreHe, ·em que se achavúo ao tempo em _qu9 
forno tomados, e desta rnesma fórma se ealcularáõ 
os int~rcsses, que delles a esse tempo tira vão os 
proprfetaríos. · 

4 .. o Dcpoi's de éoncluida a avaliação, e julgada 
vor sentença, sem mais opposição das partes, 
por nH~n do lnspector da Thcsouraria da Pro
vinda,- se fará presente ao Tribunal do Thesouro 
Pnblico Nacional, para ordenar o augrnento por 
A ~Jolices da Divida' Publica. 

·Manoel d.o Nascimento Castro e Silva, do Con
sr•lho do' Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e 
l)resiilênte do Tribunal do Thesouro Publico Na· 
cional, o .leftha assin1 entendido e faça executar 
eom ps qp_spae90S}lecessarios. Palacio do Rio d~ 
Janéifõ_ aos ··vinte seis de Novembro de mil oito
centos · trinta e cinco , decimo quarto fia Inde
pcndencia c do ltnperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

_]JJanocl do Nascitncnto Castro e Silva,. 

--
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DECRETD de 9 de Dezembro de ~ts3;). 

Dá Instmcções aos Prc~iúentcs das. Provindas para a boa exc
cut;ao da Lei de :14 de .Tunho de t83-t, que mal'ea as attri
b<Jil;-ões dos mesm~s Pi'esidente~, é de i2cdoé: .. A.gosto Qt~ J83.i, 
que reformóu -- algJtus ar .igos da Constituh;ã~ do Iuweriu. 

· O Regente en1. fi orne do )mperador . o Senhor 
Don1., }led-t~o Segundo Ha por b€m Approvar, e 
lUandar que se executcnt as Inslrucçües dadilS aos 
Presidentes das Provincias, que com este linixão, 
assignadas por Antonio Paulino Limpo de Abn\o, 
:Ministro e Secretnrio de Estado dos Negocios da 
Ju~tiça, encarregado intcrinan:wnte dos. do Im
perio, que assim·· o -tenha ,_ente.I!~lido :rç:. (},.~peç{l os 
despachos necessarios. Pnlaeío do Rio de Janeiro 
em nove de Dezembro de nlil oitocentos trinta 
e cinco, decimo quarto da Indepe_ndeÍlcia e do 
Imperio. · 

DIOGO Ál'\TOXIO F.t:IJÓ. 

Antonio Pa.züino· Límpo. de Abre o. 

ID~t.-acvlte!!il. pat·~ .os P_rcsicltmtes tias PP•vin«"in$Abt lm• 
· ~r-~, quç .,_,~~11anlu\o o .DeeJ•eto tlcsta tlata~ 

+ .c. -·- '1 -

§ L 0 O art. 18 da Lei de ~t 4 de Junho de,1831 
fixando os empregos,· cujo provinwnto . compele 
ao Governo Geral, estabeleceu con1o regra que 
() de todos os outros ani não especificados, é da 
privativa attribuieão dos Presidentes da) Provín
cias. Esta regra âdmitte cotntudo uma cxcepçâo, 
e ~ a que vern n1arcada na ultima parte daquellc 
arttgo, f?Xcepção que não pódc deixar de enten
der-se co1n refercncia · aquel1es empregos, cujo 
provünenlo por lei especial posterior foi confe
rido á Regencia, ou a qualquer outra autoridade, 
ca~o en1 que estão os empregos, de que trata a 
Let de 4 de Outubro de 183 J, o Hcgnlamento ele 



20 de Setembro de 1183~·, c outras disposieõe~ 
legisla ti v as proruulgadas depois da Lei de ~1! de 
Junho de Hml. 

§ 2. 0 O Acto Addicional de 12 de Agosto de 
·183.1. autorisa as Assembléas Provinciaes para le
gislarem sobre a creação, e suppressão dos em
pregos municipaes: convém portanto fixar a idéa 
que esta expressão designa. O ·Governo-entende 
por .etnpregos tnunicipaes aquelles que"sã-o-,etea
dos para se ·levarem a e1l'eito, e execução na 
pralioo, as aUríhuiç:õcs das Cantaras Muuieipaes. 
1•et<1c que .són1ente as leis, que forem. relativas 
aos- '(}tnpr~·mrn'fieipae~assitn de11nidos, é que 
devcrn, ·na fórtna do art. ·f 3 do Acto Addicional, 
ser isenlas·da sanceüo dos Presidentes. Os empre
gos; que na sua aldu.Ia con1prehenderem objectos 
PPM~ucs, ~postÔ~-qu~e ,de . ~A-V-Q.!~ cCOf&:&Qtros 
lJllttUC:tpa-es;·:"tlêvertl ser· créattns po-r· leis, que 
recebào aquella sancção. 

§ a.o o llleSJllO Acto Addic.ional investe as As
sembléas Provinciaes. do poder de legislarem so
bre~ os casos, e-; as fórnl$' 'Pór qne<&s.cr~pecth-cd 
Presidentes poderão nomear, suspender, c dem.it
tir:-os ernpregados provinciaes. Neccssario é figu-
rar .duas. hypotheses. Ou_ existe já a este respei!o 
legjsj3ção provineial,.eu:não,! N0c.L0-casof' o~ Prc
sid~~sc·r~~rn~'por ella dit·igir-se; oo~"t.e, n::; 
in~das nomeaeõcs, suspensões, c demissões 
dev-en1 sct· feitas~ pelo Governo Geral, todas as 
vcz~s que os Ftes!dentes não cstejão pa:ra. isso 
autorisaoos·· por lei especial, con1o a de 4 i. de 
Juaio de 183f, a de ~1~ de Agosto do mesmo 
anuo •. e outras. 

§ 4..° Cun1prc além disto observar que, ainda 
na pritneira hypothese, será muito coDveniente 
á causa publica quo os Presidentes, quando· ti
veram- da proceder a alguma nomeação, con
sultem, sempi·e que o puderent fazer sem detri
tnento do servi<;o, a opinião do Governo Geral. 
Muitos empregados provinciaes adquircrn en1 
virtude do primeiro despacho direito de serent 
pro!novidos a empregos gcr·a~s_. p0r açcesso, on 

T/)o 
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escolha, c não é justo que se imponhão no fu
turo ao Governo Geral funccionarios que não 
n1creção a sua confiança. Na faHa de pessoas 
idoneas para os empregos provinciues vagos, os 
Presidenles poderào requisila-1as, dirigindo-se 
para este fim ao Governo Geral, ou ao de alguma 
das outras Províncias. 

§ 5 ... Os Juizes de Direito, sendo perpetuas, não 
podemperder os lugares para que fJrem nomeados, 
senão em virtude de scn terH~a, nu funna do art. ,f 55 
da Constituição. Essa sentença, porém, póde ser 
proferida ou em juizo contuHcioso, ou nos termo5 
do arL 111 § 7. 0 do Aeto Addieional pela res
pectiva Assetnbléa Provincial, a quem compete 
estabelecer o proc,esso que ncsle ultimo, caso 
devera seguir-se, parJ. verificar-se a su':;pensáo, 
ou demissüo, sem que por isso deixo o 1nesmo 
Juiz de, Direi to de flcar sujeito a quJesquer Oll'tras 
penas em que possa tet~ incorrido. , 
- § 6. 6 Bem que as Assembléa~ I'rovineiacs pos~ão 

sem duvida alguma crear e supprimit~ os em
pregos administrativos provinciaes, e dar a cada 
um delles as attribuições que lhes pilrecerem 
convenientes, releva observar quanto será nocivo 
á regular afiministração da justiça, e mesmo ao 
direito das partes, que eltas alterem por qual
quer maneira as attribuições que competem ás 
autoridades judiciarias, pelo transtorno e 'COnfusão 
que semelhante medida imprimiria no systema 
j udiciario, que deve ser uniforme ern todo o 
Imperio. Esta uniformidade, além de ser recla
rnada pelos principias mais sãos de jurispru
deneia, funda-se em certo modo no Supremo 
Tribunal de Justiça, que, sendo um só para co
nhecer du:s revistas que se interpõe das sentencas 
proferidas nas diversas Províncias do Imper1o, 
não póde ern taes objectos regular-se, senáo por 
leis geraes. Estas reflexões cOintudo não envolven1 
em si o corolario de que as Assen1bléas Provin
ciaes estejão inhibidas de augrrtentar, ou dimi
nuir o nuQJ.ero deste~ mnpregados. Ellas lem todo 
o. direito de faze-lo, com tanto que se conservem 



ns attribuições que são inherentes a cada um 
delles para o julgamento e. decisão das questües, 
tanto no foro civil, como no criminaL 

§ 7.0 A Gtíarda Nacional constitue, nos termos 
do art. J4;.> da Constituição, uma parte essencial 
da força publica. A sua organisação e disciplina 
devem portanto pertencer ao Governo Geral, f~ ús 
Assembléas Provinciaes somente ó quo disser res
peito á nomeação, suspensão, e demissã& d.:,::; 
Ot11ciaes, ~xcepto o Command~nte Superior-,_ que 
o Ado Addicioúal considera empregado·g~raL 

§ $~~ Póde acontecer que entre umaAs:sefubll·a 
e o Presid~nte da Província se_ suscitem duvidas 
reaes sobre a verdadeira Íntelligencia de algutn 
arti.go Constitucional, porque sem absurdo póssa 
li Uer.almente entender-se de diversas H1aneiras. 
Em ~rc~ convém. que_Q_ .. }lrésident~::~Mispen
dendo o seu consentimento á decisão da Asscm
bléa, dê parte ao Governo Geral, para levar ta_ e:; 
duvidas:, e1n. conformidade do àrt. 25 do dito 
A c to A{}tlicio~\ll, ao ~pphe~imento e delibera tão 
do Poder Legislativo (;eral.- Nos éasos de-. pmjca 
ou nenhuma jmportancia para a causa publ it?.a, 
pede a prudencia que o Presidente evite colUsões 
eom &-;A:SS(\JDblÇa, co!lv~~cido de que, manten~lo 
coln .eJI~ o mats perfeito· accordo e- harmonH~. 
nwlho.r "púderá prover á segurunçJ e á prosp~ri
dade publica. 

§ 9.0 Mostrand~,.se -por esta recomrru~hdat)Jo o 
zelo, ~>anima o Governo Geral para que sejJo 
respeitadas as Assembléas Provinciaes, o desejo de 
que· pontualmente se satisfaça ás suas justas r:.;-~ 
quisieões; convém a par dtsso ponderar que n 
mesni& Governo receberá com_desagrado a notieii.!. 
deqoo:ós Presidentes des~es~e!ll àe sua disnidade, 
ou ee~em das suas attnbutçoes; cumprtndo quu 
em . cir-cnmstancias melindrosas usem corn pru
dencia e moderação, mas senl temor ou fraqueza, 
dos meios . que o Acto Addicional á Constituiifw 
lh cs offerece, para obstarem a qualquer me1hch 
que lhes pareça opposta á mesma Constituição, ~ 
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dignidade do Governo, ou aos interessei da união 
e das Províncias. 

§ 10. Entre os objectos que n1uito convem pro
mover, merece ser n1encionada a creacão deJ).e-

, legªdos dos Presidente.s mn todas as povoações, 
cmno o meio tnais proprio de serem breve e 
exactamente informados do qne se passa em todos 
os pontos do territorio sujeito á sua adJninis
tração; de inspeccionarem e adverttirem as auto
ridades locaes; ele fiscalisarem a conducta dos 
funccionarios subalternos; e de assegurarem a 
prompta e fiel execucão das suas ordens, mas 
para se colher toda a" vantagem que desta insti
tuição se deve esperar, é indispensavel que as 
pessoas non1eadas para servirem aquel1es cargos, 
sejão escolhidas entre a classe mais estimavel dos 
respectivos lugares, e que contem com alguma 
estabilidade. Sem estas condicões, nem taes func
cionarios poderão conciliar o" respeito e a força 
moral de que necessitão, nem haverá cidadãos 
capazes, que queirão aceitar empregos sómente 
carregados de dev~res, e onde se achão confun
didos com outros inferiores em reputaç.ão, e gra-

.4rluacão social. O Governo não duvida lembrar 
( aquí', como tnodclo, os Prefeitos e Sub-Prefeitos, 
\ creados pela Assembléa Legislativa da Província 

\

, de S. l)aulo, persuadido de que clles preen
c~le~ as necessidades da administração da Pro
vtncia. 

§ 11. Outra instituição de summa vantagem 
será a organisação de um Corpo Policial, com-
posto de todas as pessoas excluídas por falta de 
meios da Guarda Nacional, e que, não concor
rendo de ordinario para as despezas do Estado, 
devem ao menos prestar com as suas pessoas o 
contingente de serviço que a sociedade tem di
reito de exigir de todo o cidadão que goza dos 
seus beneficios. Este Corpo Policial, distribuído 
por turnos, poderá sen1 vexan1e guardar as cadêas, 
prestar auxilio á justiça, e servir ás autoridades 
no expediente dos ncgodos publlcos. As Camaras 
Municipacs, dando sustento e quartel a estes pe-
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quenos destacamentos, pouco augmentarúõ a sua 
despcza, ao mesmo passo que· com isso concor
rerúõ muito pura a segurança, c commodidndo 
geral dos Municípios. Este Corpo, que formará 
parte da força publica, deve ser orgunisudo pelo 
!)residente, c ficar debaixo da sua direccão, ou 
da dos seus delegados, sobre ns' bnscs que· decre-
tar a Assembléa Legislativa ProYinciul. 1 

§ 1:2. Sulisfeitas ns necessidades da adminis
tração que 11cüo indicadas, releva promover a 
in~trucção c a moral, sem as qnncs não ha cí
Yilisnçrlo, c muito menos liberdade. Um plano 
de educuçfto, uniforme em todas as rr·ovincias, 
quo a torne nacional, que dê caracter, e parti
cular physionomia no povo brasileiro, é objccto 
rlc summa necessidade. Os principias que ser
vem p~ra o desenvolvimento da raziio humana·. 
e as principacs regras elos direitos c obrigacões 
do homem, devem formar a base da instt·uêrão 
geral. As mnximas de conducta, prescriptas pelo 
Evangelho, c ensinadas pelos Ministros da Hcli
gião- com a voz, c praticamente com o exemplo~ 
servifáõ de alicerce á moral publica. Mas em
quanto este plano se não·. pó de realizar, convem 
ao menos que certo gráo ac inslrucç,(1o c mora
lidade seja um rcqnisilo indispensuvcl pura a 
admissíio dos empregos, no quul'devcrú sempre 
preferir o humem instruido c moral, e entre 
estes os casados, c os que fizerem as vezes de 
chefes de legilimas famílias. 

§ 13. Nunca será demasiada a circumspccçiio 
nas escolha dos Parochos. Não convem que os 
I> residentes se contentem com as formalidades de 
habilitacões, que nem sempre as comprovão: é 
mister que elles se assegurem das precisas qua'" 
lidades dos candidatos para tiio importante mi
nisterio pelos meios, que a Providencia lhes acon
selhar. As Assembléas Provinciaes poderão npro
Yeitar qualquer medida que o zelo dos Presidentes 
lhes suggerir, para que os Ministros do Culto 
desempenhem com cxactidão os seus deveres, em 
cuja 1lscalisa~.ão os mesmos Presidentes se deve-
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rúü mostt\U' c~nctos e seYcros, obrigando a preen
cher, ou abandonar o emprego .a9ucllcs, que 
núo souberem, ou nuo puderem snl1s!uzer os seus 
''neargos. s I L To elas ns fl l'Cí'atHJH~~, qn (' d n·rm rrccc
dcr a escolha, talllo destes, Cün··· dr_ •. , !lli.its crn
prcgad os, nüo co 11sc:; ui 1 úü o c1 r::. , : d ·:1 1; !ll, F C' ns 
TIÜO üCOntll:ltlhül', dqH:ÍS 1l1\ i11·;r":f•:!rlO~. f. de 
entrarem em exercício, um sc·H~l'IJ P (':~ntinuado 
exame sobre a sua ('onductn. A rc~.ronsnLi!id<H!c 
dcYc tornar-se efl'celi \'a contra os f;uc nu o Cl!n> 
prircm com as ohrigaf'ôcs ctos cnrgo·s flllC cxcrcrm 

§ I:>. .\ ngricullur;,\, fonte prinripal fl•l nossa 
riqueza, c éspcranca da nos~a futnra prosperi
dade, deve ~cr· JH'Ôrnovida por meio de Escolns 
praticas, onde os nossos lanadorcs, llprendcndo 
em pouco tempo, ~.c cow1cnçno dns vn;llngcns da 
arte sobre os simples conhecimentos da rotina. 
Colonos, lrnllsrort;:(1os de pnizr::. oncle clla tem 
feito maiores progressos, c munillos de instru
mcn los, ou ninda nJ.o usados entre nós, ou rr.ais 
:perfeitos, serão para este fim ajustados. Neste 
intuito o Goveruo tem dado já algumas provi
dencias , cujo rr~·ullado ptlrlicirwrú r:m tempo 
opporluno aos Presidentes das ProYincius, para 
se uproveilarcm dos recursos que então lhes forem 
proporcionados. 

§ 16. Tem estreita rela~ão com este oLjecto a 
colonisação estrangeira. Escassíssima a nossa po
pula~üo comparada com a extensão do territorio, 
reduzida ainda mais com a cessarão de tan Lrailco, 
que a polilica rcproru, c a humnnidauc detesta , 
indispensavel é auxiliarmo-nos de outros braços, 
que venhão ajudar-nos a cxlrahir as riquezas, com 
que o terreno do Brasil por toda a parte recom
pensa co1n profusão os trabalhos do agricultor. 
O Governo tumbcm lcm dado algumas providen
cias a este respeito, que brevemente poderão ser 
communicadus aos rrcsidentes: entretanto as As
scmbléas Provinciucs devem proporcionar-lhes os :l 
meios inllispcnsa v eis para o transporte, e -ma- j 
lHllenrJw, c mai) Yllut;Jgens do::: Llitus colonos , 1. 

.. \ 
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bem como para que elles possão desde logo de
dicar-se com fructo a qua~squer tra])alhos rnraes, 
ou de industria. A publicaÇão de boas leis sobre 
este assumpto . muito con~·erá para attrahir á 
nós a emigra cão dos outros paizes. 

§ 17. Igual" eontemplacão tem merecido ao Go
vcrrlo os meios de transporte, sem os quaes a 
abundaucia, produzida pela agricultura, pare-:
ceria inutil no mesmo lugar em que nascesse. O 
Governo, tendo em vistas este firn, mandou vir 
peritos praticos que instruão os nacionaes na 
direcção· de estradas, í1a sua construcção, bem 
como na de pontes e caleadas, dando a estas obras 
a duração e elegancia "que ern outros paizes se 
obser.vã~ .. A introducção dos differentes meios de 
transporte, ~ue a industria tem descoberto, é 
tarnbern objeeto da sua solicitude. 

O Re~!l.t~ ;.iLitL,N,QID!\~Clo l~pcrador o. Senhor 
DOin Pedro'Segtiii!lo, Mariaa1i'tlo communicar estas 
ínstruccões aos Presidentes de Província, está 
dispostó a auxiliar, quantQ em si couber, as me
didas da.sAssembléas Legislativas Provineiaes em 
tudo quanto ·possa eoncorrer para a prosperi
dade do Imperio: e bem assim a coadjuvar os 
:rnesmos ·Presidentes no desenvolvimento e bom 
resultado. daqueH~s, qqe lhes suggerirem. a sua 
re~~onhectda 1ntelhgeu~a e .zelo .pelo servu;o pu
hhco; e decidido interBsse pelo bem estar, e pelos 
IJrogressos da civilisaeão, e da industria do paiz. 
Palacio do Rio. de . J an~iro em nove de Dezembro 
de mil {)iioeenws triritá.~c einco. 

Antonio Paulino L1'mpo de A.breo • 

........ 
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DECHEIU Li e 20 úe Leze111ÍJro Ju i oJJ. 

Autorisando, em virtude da Lei de 22 de Setembro deste anno, 
ao Presidente do Parà para admittir mais até 200 voluntarios 

_ além das praças que tocárão á Província. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro Segundo Ha por bem, em virtude do art. 4. o 

da Lei de 22 de Seteinbro do corrente anno, auto
risar ao Presidente da Província do Pará a admittir 
além das pracas que tocárão áqnella Província, 
conforme o Regulamento que ultimamente se ex
pedio peta }teparticão d{l Guerra, até 200 volun
tarios da mesma Provinda, ou de outra; os quaes 
terão as mesmas vantagens que forão estabelecidas 
naquelle Regulamento. 

Antonio l'aulino Limpo de Abreo, Ministro e Se
cretariq de ~stado dos Negocios da Justiça, o tenha 
assim~ntendídó e faca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte de, Dezemb-ro de mil oitocentos 
trinta e cinco, çlecimo quarto da Independencia 
e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEI.JÓ. 

Antonio Pa~dino Limpo de Abreo. 

DECRETO de 22 de Dezembro de 1833. 

Outorgando Jllenos poderes ao Consul do Brasil em Por-tugal 
para. demandar devedores da Fazenda Nacional existentes 
naque,Ue Reino, em rectificação do de 23 de Novembro de 

'~_f:i>'' 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro Segundo para remover as duvidas que tem o c ... 
corrido nos Juizos e Tribunaes Judiciarios do Reino
de Portugal sobre a legttimidáue da pessoa do 
Consul Geral do In1perio. na, Côrte do mesmo Reino 
para demandar os devedores da Fazenda N acionai 
Brasileira alli exisfentes : Ha por bem confirmar, 
e rec.tificár on~creto de 23 de Novembro de ~1831, 

.\ .. :, 
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~·í 1 f' q_n~ se conceqêrão ao Consul Geral do Imperi_~ 
n ,s lH~tnos de Portugal e Algarves todos os poderes 
n~.;cPs:;arios para promover, e demandar pelos meios 
.i u;lid;-ws a cobrança das dividas activas da Fa
zf•nda Nacional do Brasil, e de novo confere ao 
lHcsn;r• Consul Geral deste Imperio nos Reinos de 
t<cn·tu/ai e Algarves ora existente, e aos que lhe 
SlH:Cr'ci Drell}, todos os poderes e faculdades pre
c.j·n:<, e por direito exigidas para por si, e pelos 
Advog<Jdos, e Procuradores que non1ear, poder 
rPC{IJ('I'f'r, e demandar perante qualquer Juizo, ou 
Tritn1fwl, desde a primeira até a ultimà instnnc.W, 
o que for a bem dos direitos~ e interesses da Fa:.:. 
zen da Nacional·do Brasil na cobranca das dividas 
que a ~:sla deverem os subditos dos sobreditos 
Heinos de Portugal e Algarves, ou~·qualquer pesso~~ 
ncHcs residentes; seguindo todos os meios legae' 
oprv •.• -:l~na, e convenientemente, e interpondo daS" 
sentenças e dgspachos, que senão conformarem ccvn 
a jn-.:Uça, os~recursos que tiverem lugar, segunao 
ns lds dCLPft:ÍZ, de maneira que por negligencia, 
c descuid<Ydelle, ou dos Advogados, e Procuradores 
não nerecão os direitos da mesma Fazenda Na
cioná: ~ e" especialmente lhe confere o poder· de 
rectiiienr, e revalidar todo~e quaesquer actos dos 
proeess~.1s actualmente pendentes, nos casos eín 
qne tid rectificação e revalidação seja admissivel e 
eonvcniente. 

lHanoel do Nascimento Castro e Silva, do CoR~ 
se lho de :Sl.J~ .. Magestade o Imperador, Ministrq e 
~j~erdariá:; ue· Estado dos Negocios da Fazenda .e 
Pre~idcnté 'do Tribunal do Thesouro Publico Na
::i(maL o tenha assim entendido e faca executar 
e(,!n t:ts despachos necessarios. Palaciô do Rio ~...:~ 
.l aDeiro eJP. vinte ?ous de Dezembro de mil 1:" · .* 
tocen tos tn,uta e cinco ~ -

. '· .··· ~. 

"DIO~O à or4Jl&4:1(bf~~,, ~ ~ 
itlanoel C/f Nascimentà ~s ·~. 
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