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COLLECÇIO DAS 'OECISÕ.ES 

·1.-~GUERRA.-Em2 de Janeiro de f831l. 
-- Declara quaes os Officiaes de f. a li
nha que , commandando Companhia 
de Munici.J?aes Permanentes,. ou ser
yjndo de 1nstructores dos Corpos de 
Guardas Nacionaes não têm. dtreito a 
g-ratificação addicional marcada·'na Lei 
do f .0 de Outubro de 1834, excepto<se, 
findo este exercício~ êiiJ;rarem no ser-· 
ViÇO:. eff~ctiVQ 'de f. 8 linha, e que O tem 
como aJudante de Ordens do Presi-
dente ..............................•. 

2.-ESTRANGEIROS.;...._Em ~ de Janeiro 
de ~835.-Permitte que a guárda in
gleza estabelecida na villa da Praia 
Grande, para segurança de õOO Afri
eanos apprehendidos a bord~do bri
gue · Mont~vi!feano Rio da Prata possa 
ser substltui~a por- uma gllarda per-
manente naCional. .................. . 
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3.-FAZENDA.-Em o de Janeiro de 18;-·:, 
-Determinando que o.§erviço dapon~ 
da Alfandega;principi~rna hora ant•·,_ 
da do expedtente ....•. ~ ............ . 

4-.-FAZENDA.--:Em 5de Janeiro de 18~ ·. 
-Dando provfilencias para que os g • ~ 
neros que entrarem na ponte da MF ·~ 
de Diversas Rendas embarquem l''' 
1nesmo dia................ . . . . . . . . . 

5.--:::fAZEND.A.-Em 5 de J~rodet8:F: 
. -....... .'Mttndttnci(t ftftér: ~ltm"irOU'ês na ;>c: 

cripturação da'Côntadoria Geral de J)~-
visão ................. · · · ·. · · · · · · 

6.-FAZENDA.--.,~m 5 d.eJaneiro de 18. 
-DeclarAndO competir aos Procu .A
dores Fiscaes a promoção do Cont --·
cioso da Fazenda Publica, fiscalisa:,~;i·;, 
das execuçõ~~A.:ª~'" ~- meios l~g<•f~s 
para compelltr-:os iievedores rem1ssns. 

7 .-MARINHA.-Em 7 de Janeiro de 1R;J.1 .. 
- Approvando a Tabella junta; e ;_L--
t~rminando_ 9ue ~H~_~Q,ia posta em pr~1.~. 
tiCa no Arsenal~ .. ,·.c~ne, e nos n" 
varias Províncias do Imperio, de Cl'Ju>; 
Presidentes nesta data se exig-e in f,···-
mação ácerca de outras qualidade~: ._' 

. madeiras·, :que alli e~stão, e couveüLa 
aoçrest.entar ~·á Sôhredita Tabella; ... -

8 . ...:..:. MARfNHA.-:::Avis<> de 7 de .Janeiro d•• 
-1835~- Declarando ao Presidente da 
Província do Rio de Janeiro, em n_;~
posta ao seu officio sob n. o 7 dP 15 
®;o"*t )indo, que",~nt() os Juize~ de 
.Jilz,: e Mllnimpai;::Si~>éompetentes mJ to· 
ridades Policiaes para a expedição dél·.; 
matriculas dos navios ·llP Commer·' In 

!L.;.._..EAZENDA • ....,:.,Jln 1 de-Jimeiro de 183:). 
-Exigindo que ó ftlspedor da Alfan

. dega remetta ao Thesouro no L o d.ia 
de cada semana um balancete da re
ceita e d~peza da semana· anteri ; ;·, . 

IO.--FAZENDA.7-Em 7 deJaneiro de Hn:i, 
. A' Caixa' da Amortização ·para que re-
. metta no pritleipio de cada sen .• <.H'~~
- um balancete d~ transferencias rln·~ 

apolices na semana àntecedchte .. , 

!' 
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N. H .-'-FAZENDA.- Em 9 deJàneitode ~' 

-'--· 5 -

1\íodifica.ndo -a~ disposições da Or ~ 
de 3 de Set.eBlbrú de 4834; e dec ()~ 
rando que ~~ cdirei~o . à con~~rvação f:lú1'A 
d0 seus vencimentos os. magistrados Dos 
que deixarem-seus lugares para objecto 
de seffiço nacional, uma vez que não 
tenhão ·porisso -outro venciménto .... 

N. 12. --FAZENDA.-Em 9 de Janeiro de 1835. 
-llroiri'dertciando sobre a cobranc;a da 
taxa de~~êscravos; .•..........•. t • ..•. 

N. 1 ~3. --JrAZÉNDA/-Rm9 de Janeiro de t835. 
·- Os .generDs de producção brasileira 
levados a paiz estrangeiro perdem o 
privilegio da nacionalidade , ficando 
por isso sujeitos· aos, direitos ·de im-
portação .•••.•.....• :'· ...••........... 

S. H.~ GUER-RA.- Em 9 de Janeiro de 1835. 
~. · Communicando que nem os Aju dan-
tes dos extinctos Corpos de ·2·:a linha, 
nem os Instructores das Gu'ardas Na-
donaes tem direito á gratificação ad-
dicíonal da Carta de Lei do 1.0 de Ootu-
tn·o de .. 4834 •...•...•..•...•..•.••... 

N. HL-FAZENDA.-Em 10 de Janeiro de 4835. 
-- Declarándo que os Empregados· de 
Repartições extinctas só devem ser pa
gns dos ordenados que vencião nos 
ernpregos que exercião ; e bem assim 
cfue se deve suspender o· pagamento 
( os ordenados daquelles que tenhão 
sido despachados para novos empre-
gos ............... ~ .............•••.. 

! ü.--<FA.ZENDA.-Em 12 de Janeiro de ~835. 
---A' Thesouraria da Provinda de Mato 
Grosso, pàra não se. continuar a pôr 
verbas no Livro auxiliar da Divida Pu-
b 1 i r-. a. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . · •. · .. · · · 

-'. 17.- - G UERRA._;Em ~ 2'de Janeiro de 1835. 

,_, 

---Determinando que pela Pas-adoria 
das Tropas se não pague solaos aos 
Ajudantes de CirUrgia, que recebem 
cH·denado de Lentes da Academia de 
~ledicina; e que os CaP,ellães das For
!alezas não ·tem direilo a gratificação 
~1 d r"icional .. ~· .................. -....... . 

9 

10 
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N. ~8.-JUSTIÇA.-Em 12 de Janeiro de 1835. 
-Ao Commandante Superior da Guar
da Nacional da Côrte.-Declara incom
patível o serviço da Guarda Nacional 
com o de Correio da Secretaria de Es-

Pai{S. 

tado.................................. ~3 
N. 19.-JUSTIÇA.-Em 43 de Janeiro de 4835. 

Ao Commissario Provincial dos Car
Inelitas Calçados da Província daBabia. 
-Declara que a Communidade não 
deve concorrer para o sustento de um 
religioso que estava fóra do claustro, 
tratando de sua saude...... . . . . • . • • 13 

N. ~O.- FAZENDA. -Em 15 de Janeiro de 
1835.- Circular declarando que a taxa 
dos escravos deve cobrar-se dos que 
tern sua habitual residencia nas Ci-
dades e Vilias. . . • • . . . . • . . . • • • . . . . . . . 1 .i. 

N. 21.-FAZENDA. -Em 19 de Janeiro de 
1835.- Circular ordenando que a cor
respondencia das Thesourarias das Pro
vindas, e Repartições de Fazenda an
nexas, se faça em papel ordinario , 
cessando o uso do de Hollanda..... 15 

N. 2~L-FAZENDA. -Em 19 de Janeiro de 
de 1835.- Circular ordenando que se 
não pague aos Empregados de Repar
tições extinctas senão os ordenados 
que r.ercebião pelos empregos que 
exerc1ão ; e que taes ordenados deve
ráõ ser suspensos, logo que tenhão sido 
despachados para novos empregos... 1 E) 

N. 23.-IMPERIO.- Em 19 de Janeiro de 
1835.-A' Administração da Casa dos 
Expostos da Côrte, ordenando que se
jão dadas á !'oldada, lf?go q!le esti
verem nas c1rcumstanctas disso, as 
expostas de eôr a cargo da mesma 
Administração, que se crearem fóra 
della.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 

N. 2L-JUSTIÇA.- Em 22 de Janeiro de 
1835. -Declara que os cornetas dos 
Batalhões das Guardas Nacionaes não 
devem ser julgados em Conselho de 
Disciplina, Ínas responsabilisados se-
gundo os seus engajamentos .. ,...... 17 
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\ . 25. - .t AZ.h:í' Da. - ~m z,j u~ .iau~ito ~,e -;. 
1835 .. - Determina que os pro~~, '0· _ ,. 
naturaes, que se costum~o .remetter"',, 11,>,.. >-
para a Europa, paguern direitos pelo '.,,..J Dos * . 
valor que se lhes der a vista da re- '"-~ 
lação que o naturalista apresentar, fa-
zendo-se o despacho sem se abriretn 
os caixões. • • • • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 17 

?' , ~6.- IMPERIO. - Em 24 de Janeiro de 
1835.-Ao Ministerio da Fazenda para 
que o Thesouro e as Thesourarias de 
Fazenda remettão uma conta das di
vidas passivas do Ministerio do Im
perio, e bem assirn, no. fim de cada 
~uartel, as contas das despezas rea
lizadas no decurso delle por conta do 
mesmo Ministerio, com distincção do 
exerci cio a que pertencem. . . . . . . . . . ~1 R 

i\~. 27.-IMPERIO. -Em 24 de Janeiro de 
1835.-Aos Professores e Professoras 
Publicas de primeiras letras do Mu
nicípio da Cêrte, ordenando que rece
hão em suas Escolas os alumnos e 
alumnas, que se apresentarem para as 
frequentar, embora não sejão mora-
doras nas respectivas freguezias .. ·. . . 1 !l 

28.- JUSTIÇA.-Em 28 de Janeiro de 1835. 
-Ao Chefe de Policia da. Côrte para 
que se não retenha ninguem por falta 
de passaporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

29.-FAZENDA. -Em 28 de Janeiro de 
1835.- Desapprovando a nomeação de 
um solicitador extraordinariamente ·no
meado para cuidar nas causas da Fa-
zenda............................... c:lO 

30.-FAZENDA. -Em 28 de Janeiro de 
1835.-·Approvando a ordem do Pre-

. sidente da Província do Pará gue man
dou pagar o ordenado por inteiro a 
um Professor Publico, não obstante 
achar-se pronunciado, visto estar em *' 
effectivo exercício do seu emprego, e 
modificada a pronuncia pela fiança. . 21 

í.'L 31.- FAZENDA. -Em 29 Q.e Janeiro de 
1835.-Ao Inspectorda Alfandega para 
em tempo por em execução o que 
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eonsta da cópia junla ao Aviso do Mi-
nisterio dos Negocios Estrangeiros de 
26 do corrente, relativos a direitos a 
que devem ser sujeitos os generos trans-
portados para os navios de guerra es-
trangeiros ........................... 2.2 

N. 32.- JUSTIÇA.-Em 31 de Janeiro de 1835. 
-A nomeação de Juiz. Municipal in-
terino caduca logo que se. proceda a 
~orrmação e provimento de proprieta-

23 r10 .................................. 
N. 33.-JUSTIÇA.-,--Em 31 de Janeiro de 1835. 

~ Manda que o Juiz de Paz do dis-
tricto de S. José continue a exercer 
o seu cargo dentro dos antigos limites 
do seu districto, não obstante a divi-
são ecclesiastica, em~uanto não hou-
ver nova eleição gera ......... ~ ..•... 2:3 

N. 34.- JUSTIÇA. -Em 3 _de Fevereiro de 
4 835. ~ Ordena ao Chefe de P o Hei a da 

-Côrte que fada remetter para a Casa 
-da Misericor ia os presos que. endou-
decerem, depois . de examinados por 
peritos ............. ' ..•..•..•........... 21-

N. 35.--JUSTIÇA~ -Em 4-.de· Eevereiro de 
1835 . .-0 Juiz de·Dineito_deve mandar 
soltar immediatamente e.-réo absolvido 
pelo Jury, ·ainda que se não confor-
me com a decisão .. ; ..... ~· ..•......... ~:; 

N. 36 . ...-ESTRANGEIROS.~ E In 4 de Fevereiro 
de 4835.-Manda ·que-o. Juiz de Paz 
do 2.0 districto do .Curato da Sé da 
Bahia seja responsabilisado por abuso 
de autortdade em prejuízo da juris-
dicção e regalias . consUlares ......... 21) 

N. 37.- FAZENDA. ~·Em 9_ de Fevereiro de 
-1835.-,.-Marca· o numero de exemQla-
res de Leis,. etc., que a Typographia 
Nacional deve remetter a cada Secre-
taria de Estado .........•............. 26 

N. 38. ~FAZENDA.- Em 1 o de Fevereiro de 
1835.-Fixa a..i:atelligencia _do art. 17 4 
do Regulameri'to. •das • Alfandegas ..... 27 

N. 39.-JUSTIÇA. -Em 10 de. Fevereiro de 
· 1835.-Ao Arcebispo da Bahia.-Pro-
hibe que se tirem os Parochos e outros 
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qu!lesquer ;ben~ficiad~s de suas-~aro- "c:?' .. 
ch1as e Beneficw, a f1m de os e ~- ~-? 
gar.fóra delles, contemplando-os c P:l9) -? 

pres~ntes ..................•...... ~- ~~ 28 :::_ 
s. :íd."--'GUERRA. -Em H de 'Fevereiro d ~1'~-"1~ 

18~5.·-- Declara que nas cartas que~se '~Do.\:is · ~~ _4
1 

houverem de passar aos alurnnos ·da ·~ 
Academia Militar se devem sómente 
lançar as approvações e premios que 
tiverem ................ ·· ............ . 

\. 
1ti.-FAZENDA.-Em 12 deFevereirode 

1835. -Circular para se cobrar men-
salmente a armazenagem, contando-se 
o 1nez logo depo·is que findão 4-0 dias 

-~~r~s?i~a ~~~:~·~~. ~:~~~~- -~ .1. ~.~~.r~.~~ 
\. 'd.-GUERRA .-:Em 14 de Fevereiro de 

1835.-Manda fiear de nenhum effeito 

\ 

o Regulamento de H de Novembrode 
1833 pura a ~Fabrica da Polvora, e que 
se observe o de 21 de Pevereiro de f832. 

:3.-FAZENDA.- Em '16 de Fevereiro de 
1835.-Manda eliminar da pauta a qua
lidade do assuc:1r.-meio mascavo-
ficando nesta parte 'alterado o § ·2. o 

do art. 39 do R:~:gulamento de 26 de 
Março de 18:13 ...................... . 

\. ~4.-GUERRA.-Em 18 de Fevereiro de 
1835.-Manda que o laboratorio de fo-
g-os de artificio seja transferido .para o 
wcal da Fabrica da Polvora, de que 
ficará fazendo parte ................ . 

\. ~5.-,FAZENDA.-Em ~19 de Fevereiro de 
1835 .-Determinando que nas, compras 
e vendas dos bens de raiz, em gue fôr 
a Fazenda Nacional interessada, ·se 
observe o mesmo que com outras se 
tem praticado, pagando o arrematante 
metade da siza ..................... . 

\. ;6.--'JUSTIÇA.- Em 20 de Fevereiro de 
1835.-Providencía sobre a incornpe-
tencia com que um Juiz de Paz julgou 
definitivamente um processo por uso 
de arn1as defesas. . . . . . . . . . . .......• 

\, ~ 7.-JUSTIÇA. -·Em 2,1 de Fevereiro de 
1835.- Declara que o pronunciado no 

l "i'IHCE DAS DECISÕES DE 183õ. 2 

29 

29 

30 

31 

31 

32 

33 
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.1 i:-;trieto da culpa, ahi deve responder 
iH• J1try, embora seja domiciliario em 
Olllt·o.................... .. . . .. . . . . .. :34: 

N. ~.8.- JUSTIÇA. -Em 21 de Fevereiro de 
'1835.-0 Juiz de Direito não está auto
l'isado a exigir a remessa de autos 
pendentes mn qualquer Juizo, senão 
para conhecer de recursos para elle 
Interpostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iHJ 

X. 49.-FAZENDA.-Em 2~1 de Fevereiro de 
1835.- Circular sobre a opção de or
denado feita pelos Deputados Provin
ciaes que forem Empregados Publicos 
Geraes.................... . . . . . . . . . . 3:) 

~. :)O.- IMPERIO.- Em ::H de FeYereiro de 
~1835.- Ao Dircctor interino do Curso 
Jurídico de O linda, declarando que não 
ha incompatibilidade no exercício cu
mulativo do seu cargo com o de Pro
fessor de Rhetorica do Collegio das 
Artes, nem na accumulação dos ven-
cimentos de ambos os cargos. . . . . . . . :JG 

~. 51.-MARlNHA.-Em 26 de Fevereiro de 
1835.- Ordenando que se empregue a 
maior vigilancia possível na verifica
ção . do numero de trabalhadores q~~ 
cÍianamente forem apontados nas dlf
ferentes ·officinas, e que as obras fie 
metal, depois de manufacturadas, se-
i ão pesadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

N. 52.'- FAZENDA.- Em 26 de Ji'evereiro de 
~1835.- Circular á cerca do ponto dos 
Empregados, e remessa do mappa das 
suas faltas. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 37 

N. 53.- FAZENDA.- Em 26 de ~~evereiro de 
1835. -Determina que os Collectores 
só percebão a commissão de arreca
dação, quando os lançamentos forem 
feitos por seus antecessores. . . . . . . . . 38 

N. 54.- IMPERIO.- En1 27 de Fevereiro de 
1835.- A' Camara Municipal da Cidade 
do Natal, declarando que deve votar 
na Parochia, em que era morador, um 
eleitor mudado delta emquanto se nào 
proceder a nova eleição............. 38 

N. 55,-~AZENDA.-Em 28 de Fevereiro de 
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1835. -Alterando as disposições~ ~ ~>;":.., 
Provisão de 5 de Agosto de 1830, :- --~ 
cando em vigor ua parte que man _ 'i\. <::;::-" ::c 
eommunicar ao Thesouro as senten-~ ,()u >· ::.. 

ç~s proferidas contra a l<~azen~a Na- ~~Dos * // 
cwnal, e cessando a suspensao dos ~ 
pagamentos em que por laes sentenças 
fôr condemnada a Inesmn Fazenda ... 

>,6.- JUSTIÇA.- Em 28 do Fevereiro de 
1835.- Declara que os Juizes de Paz 
não elevem exercitar j urisdicção Yo
luntaria ou contenciosa fóra de snas 
attribui~;ões ......................... . 

)7 .-JUSTIÇA.- Em 3 d_e Março de 11835. 
-Declara que os Juizes devem par-
ticipar especialmente ao f.ommandante 
<lo Batalhão do seu districto os dias 
em que tem de reunir-se o Conselho 
de Qualificação ..................... . 

)H.~JUSTIÇA.-Ern 4 de Março de 11835. 
-Resolve duvida sobre o art. 2.57 do 
Codigo do Processo Criminal ....... . 

·,9.- JUSTIC:A.-Em 4. de Marco de 183ij. 
- NenlnÚn proeüdimento pôde haver 
eontra os nomeados .lu izes Municipaes 
interinos, que se recusào a aceitar a 
non1eação ......................... · · 

60.-JUSTICA.-Em 4 de Marco de 1183i). 
-Dá providencias sobre â revolta de 
africanos que tivera lugar na Bahia .. 

G I . -FAZENDA.- Em ~. de :Março de ·1835. 
-Declarando que as Provisões do ex-
tineto Erario nos objeetos de Admi-
n!stra~ão d~ Fazc~n~la estüo eomprehcn: 
dtdas na chspos1çao do ar·t. 1. o •la Lei 
de 20 t:ie Outubro de 11823, por· terem 
vigor de lei ........................ . 

62.-.TUSTIÇA.-Em 5 de Março de 1835. 
-- Deelm·a que quando não bastem os 
Ofi!e!aes de Justi~:a nomeados. póde rn· 
qmsttar-se os dos outros .Jutzos ..... 

G:3 -FAZENDA.- Em 9 de Mareo de 1835. 
-Ao Administrador da Heee6edoria do 
Município sobre a arreeadn«;-ão da taxn 
das heranças e legados ............. . 

6L-FAZE.\TDA.-Em ,10 dP l\Jan:o tle 183[). 

't,() 

i· O 

i3 
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-Permitte que os passageiros dos na-
vios que entrarem no porto possão 
desembarcar logo que seja feita a vi-
sita da saude ................ · ...... 47 

N. 65.- GUERRA.- Em 10 de Março de 1835. 
-Previne ao Director da Academia l\ii-
litar de que a apresentação de licença 
para estudar, por occasião Ja matri-
cula, habilita qualquer Ofiicial para po-
der ser matriculado ................. 4·7 

N. 66.- GUERRA.-Em 12 de Março de 1835. 
- Communicando que a gratificação 
addicional deve. ser abonada aos Of-
ficiaes que estiverem em effectivo ser-
viço nos Corpos do Exercito, e a outros 
designados na Lei do Lo de Outubro 
de 1834, excepto os Insteuctores da 
Guarda Nacional. .................... (!8 

N. 67 .-· IMPERIO.-Em 12 de Março d.e 1835. 
-Declara ao Presidente da Província 
das Alagôas, que o Governo não é 
competente para julgar da eleição dos 
membros da Assembléa Legislativa, e 
aconselha o adiamento da installa<<ão 
da mesma Assembléa até ilie o Pouer 
I.egislativo Geral resolva so re as duas 
e_leições que tiverão lugar na Pro-

48 VlnCla ....... • .... · · · · ... · · · · · · · · · · · · · 
N. 68.-MARINHA.-Em '12 de Março de 1835. 

-Declarando que as licen~~as conce-
didas aos dous offic.iaes marinheiros 
José Barboza, c Francisco José de Car-
valho, forão na fórma da lei, e que o 
abono dos indivíduos, que obtiverem 
licença deverá regular-se pela letra dos 
Avisos que as concederem ........... i~ 

N. 69.~FAZENDA..-Em 13deM.arçode1835. 
- Creando, em additamento ao Regu-
lamento de 6 de Dezembro de 1834., 
dous Agentes encarregados das execu-
ções e das Rendas em atrazo na Re-
cebedoria do Município .............. 50 

N. 70.-GUERRA.-Em 13 de Março de 1835. 
-Determinando que o pagamento da 
gratificação addicwnal, abonada aos 
Ofiiciaes empregados em diversas com-

• 
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missões ' deve ter lugar pela- h ar- ~ \ 
tição que o empregar. . . . . . . . . . . . . . o 51 ~ \ 

N. 7'1.,.--JMPEHIO.-Em 14 de Março de 18' <-~) ~ 
-Declara á Presiden:cia da Provinci _ ul'--1 ~ 
das Alagôas que a PPes.idencia n_ão Dos 
era competente para aceitar a demis
são pedida pelo Administrador do Cor-
reio da :Província ................... . 

N. 7?.-IMPERIO.-Em 17 de Março de ~1835. 
-Declara ao Presidftnte da Província 
de Santa. €atb:arina que a Garoara Mu-
nicipal da Villa da taguna procedeu 
com illegalidade e injustiça, dando as-
sento em seu seio a um cidadão, que 
já se havia es-cusado. do cargo deVe-
readnr· ....................... · · .. · · · · 

N. 73.-JUS'J'IÇA.-Em 17 deMarço de1'835. 
-1\fanda trabalhar conju.ncta e siinul-
tanearnente dous conselhos de Jura-
dos ................................ . 

N. 74.-JUSTIÇA.-Em 17 de Março de 183õ . 
......., Determina que, além dos cornetas-
mores das Legiões e Batalhões, só se 
conserve_ um corneta por_ Gom_p _a_ nt_üa. 

75 .-,-JIJSTI~A.- Em 1'1 de-Mf\:I'ÇQ de t835. 
-Reduz o numero de I-nstructores de 

N 

INfantaria ...............•............ 
N. 76.-JUSTI.ÇA.-Em 17 de Março de 1835. 

- Providencía a respeito da nomeação 
dos Juizes de Direito~ .............. . 

N. 77.- J-USTIÇA.- Em ~H~, de M-arço de 1835. 
-Declara como se devem processar as 
fianças nos casos de habeas-co,rpus. 

X. 78-.-JHSTIÇA.-Ern t8 de Março de 1835. 
----..;.Declara que o art. 118 do €odigo 
do Processo não póde extender-se aos 
escravos ainda que viagem em compa-
nhia de seus senhores, nem aos Afri-
canos e quaesquer outros libertos que 
pela lei não sejão. cidadãos Brasileiros. 

N. 79.-FAZENDA.-Em2()de Março, de 1835. 
--SQLve a duvida suscitada na T11,osou-
raria da Província de Minas a respeito 
do paga~Jikento da siza da compra de 
um pr~t~io cujo com)_1H'adoi' declarou 
haver f01to. o contracto para outrem. 

52 

53 
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57 
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X. 80.- FAZEND.A. -Em :2~0 de l\'lar~;o de ,1835. 
-A respeito do pagamento de Dceima 
das subloea~;ões dos predios..... . . . . :j~ 

X. 8'1.-FAZENDA.-Em 2~1 de Marco de 11835. 
-Declara que os arts. 93 e·' 9[ do He
gulamento das Alfandegas devem ser 
cumpridos literal e restrictam~nte; per
tencendo o accreseimo das fazendas 
achadas e declaradas nos manifestos, 
ou o valor das faltas, áquelles dos em
pregados que as apprehendurem, ou 
derem pela falta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nH 

~. 82.-MARINHA.-Em 23 de Marc~o de 11835. 
-Revoga o disposto no Aviso dr. 11 
de Setembro do anno passado relati
vamente aos navios ele guerra estacio-
nados na Bahia ou que alli aportarem. 60 

l\'. 83.- MARINHA.-Em 23 de Marco de 1835. 
-Declarando ao Presidente da Pro
víncia da Bahia que fica seiente dos 
motivos que obrigárão ao Intendente 
da Marinha dessa Provinda a ernpre
gar a m1ldeira de louro no eonvés da 
corveta Regeneração . . . . . . . . . . . . . . . 60 

N. 84.-FAZENDA.-Em 26 de Março de 1835. 
-Circular declarando que as emhar
caç,ões despachadas, sô no caso de 
se demorarem mais de um dia no porto, 
de,·eráô ser obrigadas a pagar de novo 
a ancoragem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (J.I 

N. 83.-Il\TPERIO.-Em 2ü deMarco dP 18:m. 
-Declara que não ha dupHeata no pa
gamento da gratWcação aebitrada a um 
substituto da Escola de Medieina da 
Bahia pelo tempo flUC regm1 a cadeira 
de Pathologia mtcrna pelo facto de jú 
se lnr pago no resped1vo Lente. . . . . 62 

S. 86.-JUSTIÇA.-Em 27 de Mar~~o de 18m). 
-Declara perante quem devem prestar 
juramento os Chefes de Batalhües, de 
tegiiio, c Cornmandantes Superiores 
de Guardas Nacionaes................ 62 

N. 87 .-JUSTIÇA.-Em 27 de Março clf~ '18:m. 
-Os Commandantes das emharcaeõe::-; 
de guerra, quando apprehr.nderem ·'na
vios com Africanos, devem reme !te 1· 
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e_om a p<H'te que dc_rem um in v<: t~ ·~~ ....-:~\ 
rw de todos os papCls apprehendJ s.

0 
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88.- JUSTIÇA.- Em 30 de Março d~ 183 \ <''.. -:-~ 
-Manda que os Guardas Nacwnaes,'. "'.>. ~ 
quando se apresenlarcm ás Inspecções ~-.>,v 

0 
i:: . 

ct. ~. s~ud~, .scjão acompanhados por um ""·,:_os * i 
othctal mferwr. ..... .. .. . . .. ...... . . 6!1-~ 

89.-JUSTIÇA.-Em 30 de Março de '1835. 
---Manda dispensar do serviço em cer-
tos dias <ws Sacristães da Capella Im-
perial ...•......•.•........•......... 

90.- HJSTIÇA.- Em 3,1 de l\Iarço de 183tl. 
- Deelara como se deve procede.· a 
respeilo da arrematação <~e en~ha_r-
eaeôes condemnadas pela Comrrussao 
JIL\ta por trafico de A t'rieanos ....... . 

91 . - ~IAlUNB.\.- Em o L o de Abril de 
18:31.). - Determinand.o as co medo rias 
que devmn eompel ir aos Oflieiaes da 
Armada, quando se aellarem comman
dando navios de guerra, que não esti-
verem mn completo armamento ..... 

92. --l\IAHIXHA.- Em o 11. o de Abril de 
183;j.- Determinando que os Comman
danles e lod.as as outras praças dos 
navios . de guerra, estacionados nas 
Províncias, ou <JUC a ellas aportem, 
não pernoitem .em ,terra sob qualquer 
pretexto que seJa ................... . 

~H.-MAHINHA.-Em 2 de Abril de 1835. 
- Deelaf'a ao Presidente da Província 
da Bahia que não se deve empregat· o 

(j,J. 

(ji) 

taboadu de eedf'o nas grandes, mas só
mente nas pequenas . embarcações ... 

~. ~H.- IMPERIO.- Em 2 de Abril de 183i>. 
-Declara que ao acto da eleição de Re-
gente do I~nperio deYe preceder a mis-

()7 

X. 

-'· 

sa elo Esp1r1to Santo ................ . 
9:5.- JUSTIÇA.- A viso de 6 de Abril de 

:J83t).-Reroga o Aviso de 17 do rnez 
passado, e manda que as musicas dos 
Batalhões da Guarda Nacional da Côrle 
liquem no mesmo pé em que se acha-
vão ................................. . 

96.-FAZENDA.-Ern () de Abril de H~:~i). 
-A respeilo da arreeada~~ão do dízi-
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mo do café exportado da Província de 
S. Paulo ............................ . 

N. 97.-IMPERIO.-Em 6 deAbril de ·18;:H>. 
- Declara ao Director do Curso Jurí
dico de O linda que, na falta de Profes
sor Publico de Inglez, deve chamar 
qualquer pessoa habilitada para exa-
minar nessa ma teria ................ . 

N. 98.-Il\IPERIO.-Em 9 de Abril de ,1835.
- Ao Presidente da Província do Rio de 
Janeiro sobre terem sido adtnittidos H 
votar no collegio eleitoraL da Côrte elei
tores da villa de Vassouras, que esta
vão pronunciados, e declarando que 
os mesmos eleitores estavão habilitn
dos para votar, não obstante a pro-
nuncia, posterior á sua eleição ..... . 

N. 99.-FAZENDA.-Em 10 de Abril de 1835. 
-Declarando que os direitos da coin
pra d1~ embarcações estrangeiras, feita 
em paiz estrangeiro, deveráõ ser cal
culados ao cambio do dia em que se 
verificar o pagamento das mesmas em-
barcações ......................... . 

N. 100.- FAZENDA.- Em H de Abril de 183!). 
-Sobre o procedimento que cumpre 
havel' com a apresentação de Notas ou 
cedulas falsas nas Repartições ...... . 

N. 10~1.- GUERRA.-Em H de Abril de 1833. 
- Autorisa o Director da l 1'abrica da 
Polvora da Estrella a mandar curar no 
respectivo hospital os Empregados 
desse Estabelectmento, quando enfer-
Inaretn .............................. . 

N. 102.-JUSTIÇA.-Ern H de Abril de 1835. 
-Declara como se deve proceder na 
falta absoluta de Juizes de Paz em um 
districto ........•.................... 

N. 103.-JUSTIÇA.-Em 13 de Abril de 1835. 
-Limita a certos escravos vindos da 
Bahia a exigencia da folha corrida .. 

N. 104.-JUSTIÇA.-Em 13 de Abril de 1835. 
-Solve duvidas sobre alguns artigos 
do Codigo do Processo Criminal ...•. 

N. ~105.-FAZENDA.-Em H., de Abril de 1835. 
- Declarcmdo que á contribuição sobre 
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cn.sa"' · ~1~ h~il;lo ~ _ lojas df' moda~'\\\)~ 
ací'.resc.e a denomn~ada -- !!Hpo~tt~ do\'. <-, 
Hnneo- quando a ella se:Jno SUJeitas; '' ('\. 
subsistindo portanto uma e outra... . \\.·1). ;"_ 

lX. 10\i.-FA'ZENDA.-Em 14deAlJrilde1831:>. ~:?, ~ 
-Sobre. a decima que deyem. pagar "-'{;..()Os ~ 
os predws pertencentes a Mttra; o ·~ " /~ 
dt~ciarando que a taxa sobre os escra- ~ 
vüs só se deve exigir dos que habi-
tarem dentro dos <limites orctinarios· 
marcados para o la~11;arnento da ded-
ma ao tempo da lei. ............... . 

N. 107 .-FAZENDA.- Em 1o de Abril de 18?.5. 
-Para que nos intet'Yn.llos das sessõt's 
se pague os respectivos vene1 mentos 
aos Dcsemhargadores que forem De-
putados, e não tiverem ido exercer o~ 
seus lugares •........................ 

~. 10S.- FAZE~D.\.-Em ~1:> de Abril de 183:·). 
- Decla1·ando, àeerca do pagamenlo 
d11 importancia de peçHs de nrtilhal'i:1 
e balas, que havião sido eompl·adas 
pelo GoYerno c~a Provinda da Paral~y
ha a um negoemnte, e que um tereetro 
embargou sob o fundamento de ser 
o veroadeiro dono destes objectos, 
q~e o ~~so tem legislaç~o espe~ial na 
dtspostçao da Ord. do LIV. 4. 0

, Ttts. [j.o 
. e 6. o, com a qual se deverá confor
mar o procedimento da Thesourm·i:1. 

N. i09.-IMPERIO.-Em 24· de Abril de 18:3!). 
-Declara que só depois de verifica-
dos os poderes dos membros de um;l 
Assem.bléa Legislativa Provineial ó qtw 
se póde saber qual é o mem!we mai:-; 
votado {)ara substituir o Presitknte dn 
Provinc1a nos termos do at'l. 8. 0 da 
Lei de a de Outubro de 1834.. ...•... 

:X. 110.-JUSTIÇA.-Em 25 de Abril de 18~n . 
. - Approva com excepções as Instruc
ções para os Solicitadores dos l1'eifns 
da Corôa, Soberania e I<'azenda Nado
na] e da Justiça da Rehu_1iio da Raltia. 

N. HL--JUSTIÇA.-Em 30 de Aln'il de 183~i. 
-Resolve sobt·e a subs1itui~:no flos Ju i-
zes de Paz ................... , . , . . . 

I~DICE DAS DFCISÕES DF Jfll;). 
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~. li 2.- FAZEXDA .-Ern ~{G~t.) Abril de ·18:m. 
-Circular dcterminanoo, em addita
mento ao Regulamento de 14· de· Ja
neiro de 1832, que o pagamento dos 
impostos, denominados dó Baneo, so
bre lojas, carruagens e barcos, e o da 
taxa sobre escl'avos, se faça no acto 
do lançamento, ou no pt·nzo de 15 dias, 
contado este da data· daqueHe .... ~ . ·. 83 

N. H :3.- FAZENDA.- Em 30 de Abt·if de 18;35. 
-Contendo disposições a respeito do 
despacho de generos para as esqua-
dras estrangeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R í 

N. H4·.-:FAZENDA ........ Em 2 de Maio de 183G. 
- Instrucções para admissão de apren
dizes de compositor na Typographia 
Nacional ................... ·... . . . . . . . . S:) 

N. -1-15.-MARINHA • ...-Em 4· de Maio de 183:.-). 
-Determinando que os indivíduos do 
Corpo da Artilharia da Marinha, des
tinados para servirem nos navios de 
Guerra, aprendão o exercido da sua 
arma á bordo da náo Pedro li e não 
na Ilha das Cobras, como propõe o 
Commandante daquelle Corpo.. . . . . . . fl7 

N. 116.-JUSTIÇA.-Em 7 de Maio de 183;), 
Manda dispensar do serviço da Guarda 
Nacional aos cidadãos Brasileiros que 
exerceren1 os cargos de Consul ou Vicc-
Consul da Nação Portugueza......... 87 

N. 1'17 .-FAZENDA.- Em 7 de Maio de ·183t;. 
-Solvendo duvidas á cerca do art. 2. o 

das Instrucç.ões de 30 de Abril findo 
a respeito de gcneros vindos para as 
esquadras estrangeiras... . . . . . . . . . . . 88 

N H8.-JUSTIÇA.-Em 9 de Maio ele 1835. 
_,..Dá providencias para que não des
enibarque, nem resida no ~mperio, 
homem de côr, que venhtt de tora 1 sern 
que no seu passaporte esteja decla-
rado que é ingenuo. . . . . . • . . • . . . . . . . . 89 

N.H9.-FAZENDA.-Em 12 de Maio de 1835. 
- Offieio ao Presidente da .Prov.i.ncía 
do Rio Grande sobre os meios de pre
venir o extravio dos direitos de im-
.Portnção..................... . . . . . . . . 90 
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:V. 120. -l'AZEND,\ .-Em H- de Maio de HU) '~ · _) 
-Exigindo certas formalidades nos p· :'"' .. , < \ 

gamentos dos pensionistas ~o Estadt ~ ~~-. ~rz ~~ l 

:"~. 1':~·1.-MAIUNHA.-Em U, de l\'Ia10 de 4835 .. '- -J .:-J 

1

. 
- Determinando que o Quartel General \e-..>- ;.:: 
faça constar em Ordem do dia a todos ~o _:;: , 
os Commandantcs dos navios de guerra ~o\' ~ / 
que é do seu rigoroso dever, logo que ,, -~ '* ",j 
cheguem ao porto de qualquer Pro- , ';;;;,;.,~ 
vincia, e principalmente ao desta Côrte, 
procurar a primeira autoridade res-
pectiva, sendo responsaveis pela falta 
de observancia de semelhante ordem. 9;3 

N. I '22.- MARINHA.- Em 15 de Maio de 1833. 
-Determinando ao Presidente da Pro
víncia da Dahia, que espeça as ordens 
necessarias, para que dos vasos de 
guerra estacionados nessa l)rovincia 
saia sempre a cruzar, alternadan1ente, 
um até a altura e pelo tempo que julgar 
a proposito.......................... 9'1 

)J. 123..-JUSTIÇA.-Em 18 de Maio de 183ü. 
-Declara que não é contraria á lei a 
reunião extraordinaria do Conselho d~ 
Qualificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . ~i;) 

N. 12L-Il\1PERIO.--Em 20 de Maio de 1835. 
--Declara que os Professores de pre
paratorios e os Lentes substitutos do 
Curso Jurídico de S. Paulo não podern 
ser gbrigados a servir de examina
dores nos concursos ás cadeiras de 
primeiras letms.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~)l\ 

N. 1:25.-IMPERIO.-Em ~O de Maio de 1835. 
-Declara á Camara Municipal da Côrtc, 
que no primeiro attestndo que passar 
aos Professores deve rleclarar a data 
em que elles tomárão posse~ e en-
trárão no exercício de suas cadeiras. 96 

N. 126.-JUSTIÇA.-Em 21 de Maio de 1835. 
-Manda que os Juizes de Direito rc
:rpettno tambem a lista dos réos que 
forem condemnactos pelo Jury. . . . . . . 97 

N. 127_.-FAZENDA.-Em 2'1 de Maio de 183G. 
- Deterniinando qne fique :1 cargo d;1 

. Hcrdwdoria do l\Innicipío o htn(nnwnlo 
. c i:Hrculda'~~w do§ írnpotitos do llancu) 
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e outros abaixo dcsjgnados, bem contt) 
<l eubraHça da decima e rendas a cargo 
dos Collectores, que até o dia 4 de 
Junho futuro nãó apresentarem em 
dia. a escripturação <los mesmos im-
postos .......... ~ .................. ~ . 

N. 128.-JUSTIÇA.-Em 22 de Maio de ·t83o. 
- :Peclarapdo que. os. Vigarios Encom-
mendados tem direito á. terça parte 
qa congrua_, ou a con~rua · mteua, C<?n
iorme as circull1sta_nctas da fr€~ue~ta. 

N. ~1~9.-JUSTIÇA.-Em 2~ de Maio ct'e 1835. 
Declarando que a {lassagem dos Guar
das Naeionaes de \Un Corpo para,outro 
deve ser requerido ""'ao Governo ..... . 

N. ·130. -JUSTICA.--Em 30 de Maio de 1835. 
-Mandando que se contemple n~ dis
tri)n!ição geral das appellações. ao .E:~:
cnvao da Chnn~ellaria Desider10 Jose 
do An1aral .................... -..•... 

N. 13-1.-FAZENDA.-'-- Em 30 de Maio de 18:35. 
-C ir cu lar ordenando ás Thesourarias 
que fação recolher aos cofres todos 
ús dinheiros provenientes dos bens de 
defuntos e ausentes; e bem assim que 
os Thesoureiros da extincla Provedoria 
çios defvntos e ausentes prestem suas 
contas nus ditas Heparti~ões·; ~ reve
jilo no fim de cada semestre do anno 
'financeira as que forem tomadas .aos 
Administradores e Curadores dos S6-
hredí tos ·bens •.............. ~ .••..... 

N. :132.-FAZENDA.- Em 30 de Maio de 1835. 
-: .circ~lar dando _pro~idenCias :para ve
rihca\ao e fiscahsaçao dos pagamen
tos feitos aos pensionistas do Estado. 

N. 133.-FAZENDA.-Em 30 de Maio de 1835. 
-Circular dando providenCias a bern 
da fiscalisação do iinposto da siza ... 

N, ,13L-IMPERIO:-Em o L" de Junho de 
H~3o.-Ao Direc:ior do Curso Juridieo 
de S. Paúla· accusando a recepç.ão do 
quadro da~ despezas feitas~ e âo pro
dueto dns matrieulas desde o estube
lec.imento do- rncsnw Curso, e ord~
:nando t\ue uo tim de cada anno iü!tH1~ 
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· ceiro envie um qumlro ~enteUwnte u\\S:.' -? 

que forem realizados dur·ante elle .. ·\ '"' 103 ~--~---~:: 
\. 1-33.-JUSTIÇA.- Em 2 de Junho de HiJ5.,,6.0 

-Ao Juiz de Direito interino da Ci- ~,~ 10, 

dade de Oeiras, exigindo qt:c, aleru ,,<~;;_; 
das sentenças que condemnào a penH de ~9os 
morte, sejào remettidas cópias authcn- -.. ~::::-.-
ticas ou certidões dos litiellos e con-
trariedades ......................... . 

N. f3ô,- FAZENDA.- Em 2 de Junho de -1835. 
--Determinando que os Agentes dos 
trupiches fiscalizem por parte da A 1-
fandega a entrada e salüda dos ge-

105 

neros a ella sujeitos................. IOU 
N. 1:37 .-FAZENDA.- Em a de Junho de 1830. 

-Tratando dos direitos de exportação 
que devem pngnr os couros vindos do 
Para~uay pelo interior da Provinda 
do Rw Gr·andc do Sul. . . . . . . . . . . . . . . 1 01 

N. 1:38.-JUSTIÇt\.- Em 3 de Junho de H\:35. 
- Autorisa o Vigario Capituinr do Hio 
de .Jnneir·o para dar licenf~.a ús Irman
dades para terem abertns as portas das 
Igrejas, á noite, om occasião Je fesli..-
VIdad.es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o·7 

N. f 3U.- JUSTIÇA.- Em 5 de Junho de 1 H35. 
- Declt:~rtmdo que o Official da Guarda 
Nacipnal deixa vago p posto, quando 

· o nao serve por mms de dez mezes, 
ainda cmn motivo justificado...... . . 1 OS 

N. 110.-JUSTIÇA .-Em 5 de Junho de 183t}. 
- In~un:1bindo priv~tiva_ m.entc __ ao Juiz 
de D1rmto da ,f. a Vara Civcl da nva
liação de todos os oilieios c empre-
gos de Jusli~~a e :Fazenda...... . . . . . . t 09 

N. llt.-JUSTIÇA.- Em 5 de Junho de ~IS35. 
-Declar-ando que os Guardas Nneio
naes devem JH'estar servieo no dis
tricto em que tem domicilio, sentlu 
chamados pelo respectivo Juiz de Paz. t 09 

N. I t2.- FAZENDA.- Em 5 de Junho de ·1835. 
-Dando providencias a bem da fls
ealisação da renda da AWmdega, e 
mandando observar varias disposi~;ôes 
(~onccrnentes ao desempenho do ser
víço __ interno. e externo feito p.or d.i·~ 
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~c':_sos Empregados da mesma Rcpar:·-
t1~ao ......................•.......... HO 

N. H3.-JUSTIÇA.- Em 6 de Junho de 1835. 
-Dá providencias e instrucções ares-
peito dos africanos livres mandados 
para a fabrica de ferro de S. João de 
Ipanema .......•........•............ 112 

N. 1:H .. -J"'AZENDA.-·Em 6 de Junho de 183f,. 
-Circular declarando não ser e~ten-
siva ás mercadorias estrangeiras a Ü.(m-
çào do pagamento da taxa do sello do 
papel. .............................. H4 

N. H5.-FAZENDA.-Em 6 de Junho de 1835. 
-Circular a respeito do pagamento de 
ajudas de custo aos empregados de Fa...-
zcnda, despachados, removidos, ou em 
commissão para outras Thesourarias. 115 

N. UG.-JUSTIÇA.-Ew 10 de Junho de 1835. 
- Recommenda ao Bispo eleito do Rio 
de Janeiro aue não faça a retraetação, 
que se exigê de Roma, como condi-
ção para a confirmadão no Bispado 
para que f'ôra nomea o .....•........ 116 

N. H-7 .-JUSTIÇA.-Em H de Junhode 1835. 
-Declarando como. se h a de contar o 
triennio dos Juizes Municipaes para ter 
lugar a nova proposta .....•.•••..... 117 

N. H8.-FAZENDA.-Em H deJl:fnho de 1835. 
-Ordenando que o Inspector da Al-
fandega percorra diariamente "a sua 
Repartição, e as portas de sabida para 
conhecer a exactidão das conferencias, 
que serão de novo feitas, q11ando assim 
entender eonvenionte; e dando ou trás 
providencias a bem da fiscalisação .. 118 

N. 149.-JUSTIÇA.-Em 12 de Junho de 1835. 
· ...,__Suspendendo diversos artigos do Re-
- gulamento da Cadêa .................. t18 

N. ~150.-JUSTIÇA.-Em 12 de Junho de 1835. 
-Declarando ao Juiz de Direito da Co-
marca do Rio Pardo, .t]Ue sendo pro-
nuncindo o individuo, a quem se man-
dou soltar ftor habeas-corpHs não deve 
ser relaxac o da prisão, se com a pro-
nuncia houver cessado o motivo para 
lhe ser eoneedido o habca$-CO'f'Jn~s .'. 119 

• 
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N. 1~1.~JUSTICA.-Em ~12 d(~ Junho dt~ '18:H5\ 

-- Appro'vanLlo que se estabeleça uma·' 
eoloma de degradados e vagabundos 
no termo que existe entre os rios l\1u-
cury e de Todos os Santos ......... . 

N. 152.-.JUSTIÇA.-Em 15 de Junho ele 1835. 
-l\Janda publicar nas Províncias o De
ereto de ~O de Janeiro do anno cor
rente, que creou o Monte-Pio Geral 
EeonomiCo para totlos os Servidores 
do Estado, e dá providencins para quo 
os Empregados n0-s. Provincins possão · 
gozar deste beneficiO ............... . 

N. 153.-li'AZENDA.- Em H) de Junho de '1835. 
-Marcando o tempo em quo deve ser 
feito o despacho da polvora importada. 

N. 154.- FAZENDA.- Em 15 de Junho de 1835. 
- Deelaranclo quaes são os Emprega
dos isentos do pngamento dos Novos 
e Velhos Direitos ................... . 

N. H);).-IMPERIO.-Em 16 de Junho de 1835. 
Ao Presidente da Província de Sergipe 
devolvendo uma Resolução da Assem~ 
bléa Legislativa enviada ao Senado, para 
que seja observado o que dispõe o Act-o 
Addicional na remessa de taes papeis. 

N. 1:'j6.-IMPERIO.~Em 19 de Junho de i8i35. 
-Ao Vice-Presidente da Provincia da 
Par~hyba, devo~vendo ~ relação, que 
envwu, dos Vtce-PresHlentes eleitos 
pela respectiva Assembléa I.egislativa 

kl~~. :.~~. ~·~~~t.t~. ~.u.t~~- -~~.f~~.~~- .d.~ 
N. H;1.-IMPERIO .-Em 19 de Jr::-:!10 de 1835. 

- Ao Vice-Presidente da Provincia da 
Parahyba, deelarando nulla a eleição 
de um Senador, por falta de idade de 
um dos eleitos, e mandando proceder 
á nova eleição ...................... . 

N. ·108.-IMPERIO.-Em 22 de Junho de 1835. 
-Declarando que o prazo para a sanc
ção dos projectos de leis provinciaes 
começ~ a correr ~In. data da sua apre-
scnta~~ao aos Prcstdent.cs ............ . 

~ nç:, -JUSTIÇ_\ .-Em 22 de Junho de 18:J!). 
Ht'voga o A vi~ o dP >n Llt· ~1<1 r~:o dt'~te 
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nnno, e manda qtk o B:whâi'Pl .Tílsr· 
Joaquim Geminiano de Moraes NavarTo 
entre no exerci cio do cargo de Juiz de 
Dir·eito..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·12G 

N, 1 GO.- JUSTICA.- Em 23 de Junho de 1835. 
- Dcclar~ando que os Cinugiões que, 
sendo nomeados para fazerem os cor
pos ·de delictos, não compareeercm, 
ticlw sujeitos a ser processados como 
desobedientes......... . . . . . . . . . . . . . 127 

~. 151.-JUSTICA.--Em 't3deJunho de i8:3i1, 
--A' Ass'embléa Legislativa Provindal 
pertence. deeidir sobre o subsitlio e 
patt·irnonio do Semi na rio... . . . . . . . . . . 123 

N ·t6'2.-JUSTICA.-Em '23 de Junho de 183[',, 
-A' Cmhara l\lunieinal sobre a subs-
tituição dos Juizes de Paz.. . . . . . . . . . 1 ~R 

N. 163.-JUSTH-:,\ .-Aviso clG '25 de Junho dn 
183i:J .. --ticclarn.ndo que. os Offi~:ia!3s de 
Just1~a dos J utzos cn·e1s e ertrrnnnf~::' 
da f:(!rte devem servit· c fnznr eumu
Jntinnncn!c todas as diligcneias do sr~u 
oflitio no gera L...... . . . .. . . . .. . .. . . t ~9 

N. 16L- JUSTICA.- Em 25 de Junho de 1835. 
- Solvettdo duvidas sobre a organisa-
f'ão das Juntas de Paz... . . . . . . . . . . . . 130 

N. 16li • .:...JUSTIÇA.-Em 27 de Junho de 183!). 
-Sobre as licenças quP os Presidentes 
das Relações podem conceder aos Jui
zes de Direito, e que recurso contra 
ellas tem os !)residentes das Provín-
cias .. ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:11 

N. 166.-JUSTIÇA. -Em 27 de Junho de 1835. 
- Hesolve duvidas sobre a Lei de 18 
de Agosto de 1831..... . . . . . . . . . . . . . • 131 

N. 1 G7. -FAZBNDA.-:-Em 27 de Junho de 1835. 
-Sobre a inte11igencia do art. 474 do 
Regulamento das Alfandegas de 20 dr. 
Setembro de 183~i.................... 1.1;:: 

N. 168.-:FAZENDA.-Em 30 de Junho de 1835 . 
. -Determinando que a reexportação de 
mereadorias, permittida pelo art. 170 
do Regulamento das Alfandegas, seja 
sempre feita como determina o art.167; 
exigm~o-se d'ora .em diante fiança ou 
·dt.>pnsJio dos dt reltos df' r:on~urno... ~f :1 i 
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:~. IG9.- FAZE~DA.-Em 30 de Junho de ''l., ;~' 
-Fixando a intclligcneia do ~ 6. o o 
art. 5. o da Lei 1le 3 de Outubro de 18:H, ~~) 
e tratando da substitui~ào do varios ~ &/' 
Empregados.............. . . . . . . . . . . • 't~;1 0 00 

N. ~170.-GUERRA.-Em2dc Julho de1835. . \ .. 
-Autorisa o Dircctor da Academia Mi-
litar a suspender temporariamente da 
frerruencia da aula a qualquer alumno, 
cuja conducta seja tão irregular que 
não o cohiba a reprehensão ........ . 

N. ·17·1.- JUSTIÇA.- Em 2 de Julho de 183il. 
-Sobre dispensa de Empregados do 
Arsenal de Guerra do serviço da Guarda 
Nacional ..•.......................... 

N. ·17':!.- JUSTIÇA; -Em ·1 O ~c Julho de ·1835. 
-Mandando que os Jmzcs de Paz, quan-
do remcttercm algum individuo para 
a Casa rle Correc<;ão, o fação por meio 
de officio ao Adrriinistrador da mesma 
casa ................................ . 

N. ·173.-JUSTIÇA. -Em 13 de Julho de 1835 . 
...,--Aos solicitadores de Resíduos nada 
compete pela arrec!"HhH;ão dos bens dos 
que falleeerem ab1ntestados ........ . 

N. ·17í -JUSTICA.-Ern ·13 de Julho de 183B. 
- Autorlsa o Com mandante Superior 
da Guarda Nacional da Côrtc para con
ceder passagens de uns para outros 
Cot'po_s, ficando reservado ao Governo 
dee1d1r em recurso ................. . 

N. 175.-JUSTIÇ:\..-Em ·15 de Julho de 1835. 
-Manda proceder' a novas elcif:ões para 
substituir os Officiaes que se" não tem 
prestado ao sel'viço .... : . ........... . 

N. ·176.-FAZENDA.-Em 17 de Julho de t835. 
-Dando providencias para evitar o ex-
tl'avio dos direitos da navegação de 
cabotagerrt. ......................... . 

N. 111.- JUSTICA. -Em ·18 de Julho de 1835. 
- Declar~a que na conforplidade do Co-

·digo do Processo Criminal, não pód·~ 
haver em um districto mais de um 
Juiz de Paz com os seus tres suppl~ntt;~;. 

~. 17R.-FAZENDA.-Em 20 de Julho de 18:35. 
-Fazendo extens1va ao~ Elll[H'eg·:Hios 

L"DTCF. D.\S JH~CJSÍH~S HF. 11-13;) 
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do Ministerio da Justiça a disposiçàó 
do Aviso do mesmo Ministerio de 30 
de Março corpm,unicada em Circular 
de 30 de Abnl findo............ . . . . . 1 12 

N. 179.- FAZENDA.-Em 20 de Julho de ~1835. 
Sobre a arrecadação dos dinheiros de 
defuntos e ausentes, e prestação das 
eontas dos Administradores e Curado-
res dos bens dos mesmos. . . . . . . . . . . 142 

N. 180.-IMPERIO.-Em 21 de Julho de ~183;). 
-Ao Ministerio da Fazenda, para man
dar pagar a un1 Lente da Eseola de 
Medicina da Bahia o ordenado que lhe 
eompete durante o tempo em que es
teve sem exercido por vir tomar assento 
na Camara dos Deputados.. . . . . . . . . . 143 

N. ·18·1.-JUSTICA.-Em 22 de Julho de ,1835. 
-Declara que processo se deve seguir 
para dar cumprimento aos Decretos de 
perdão ou 1ninoração de pena..... . . 14-i 

N. ·182.-JUSTIÇA.- Em 22 de JuHw de 183~). 
-Declara quando se pó de considerar 
feita a citação, e que a ordem do pro
r.esso ainda é reg1da pela Ord. do L.0 

3. o no que não estiver expressamente 
revogada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

N. 1.83.- JUSTIÇA. -Em 23 de Julho de 183o. 
-:--Declarando que os Commandantes 
dos Batalhões podem demittir os cor
netas, sem preJuizo do direito que tem 
os Capitães de Companhia para os no-
mearem............................. 146 

N. t8L-JUSTIÇA.-Em 23 de Julho de 4835. 
- Approvando diversas remoções de 
Juizes de Direito da Província.. . . . . . . 1 46 

N. 185.-IMPERIO.-Em 23 de JUlho de 1835. 
·-Aos Presidentes das Provincias, para 
que remeltão as contas das Adminis
trações dos Correios pertencentes ao 
anno financeiro findo, e d'ora em diante 
fação remessa das contas annuaes das 
mesmas Administrações a\é o iim d~ 
Fevereiro de cada anno . . . . . . . . . . . . . 14 7 

N. Hl6.-MARIN1IA.-Em 23 de Julho de 483o. 
~Determinando aos Presidentes das 
f'rovinrias f[llP, sPmprP qne h"uver de 
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sal1 ~L' para c~la Cap~Lal algum -~~~!o // \ 
nacwnal ou estrangeiro, remettao ~tt,o -~>. \ 
só os officios que tenháo de di ri f, a ,. ~-
esta Secretaria como alguma notic~( ::C 
que possa. intessar ao Governo central.~' Ü~ _,_ 

N. ·187 .-JUSTIÇA.- Em 24 de Julho de 1833. · .. ~--iDos ,.. l 
-Solve duvidas sobre a arrecadação -...... .. ~ 
e administração dos bens de raiz de 
defuntos e ausentes........... . . . . . . . 14':.l 

N. 188.--FAZE~DA.-Em 24 de Julho de 183i). 
-Circular tornando permanentes as 
disposições da de 6 âe Dezembro do 
anuo findo, que autorisava os Presi
dentes das Províncias para suspende
rem os Inspectores e Contadores das 
Thesourarias que não apresentassem 
até ao 1.0 de Dezembro os trabalhos 
neeessarios para a confecção dos ba
lanços c orçamentos q~e tem de s~r 
apresentados a Assemblea Geral Legis-
lativa.. . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . ·150· 

N. ·189.-JUSTIÇA.-Em 28 de Julho de 1835. 
-Solicita que os commandantes dos 
navios de guerra, que andão em cru
zeiro,. se forneção as instrucções a que 
se retere a Convenção de 28 de Julho 
de 18-17....... ... . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . ·15l. 

N. 190.-JUSTIÇA.-Em 28 de Julho de 18il5. 
-Marca os limites das freguezias de 
Guaratiba e J ecarépa~uá. . . . . . . . . . . . . ~15t 

N. 191 .-JUSTIGA.-Em 28 ae Julho de 1835. 
-Declara que os Juizes de Direito do 
Cível não devem substituir aos do Cri-
me nos impedimentos destes~... . . . . ·11J~ 

N. 192.-JUSTIÇA.-Em 30 de Julho de 1835. 
-Declara como devem proceder os 
Carcereiros para com os presos que 
fazem desordens nas prisões. . . . . . . • 153,-

N. ·193.-MARINHA.-Ern 31 de Julho de 1835. 
-Determinando que a distribuição das 
raçõ.es diarias pelas praças que guar
necem os navios de guerra seja d' ora 
en1 diante feita na conformidade da 
Tabella inclusa. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4 5í, 

N. 19L-FAZENDA.-Em 3~ de Julho de 1835. 
-Mandando restituir os novos direitos 



• 

~;obrados pelas provisões de licen~;a 
para residir nas audiencias por pi'o
Gurador, por não serem taes licenças 
as de que trata a Tabella respectiva. 

N. 195.-FAZENDA.-Em 31 de Julho de 1835. 
-Declarando que os titulos de nomea
ção dos Empregados das A1fandegas 
são isentos do pagamento de novos e 
velhos direitos, mas não do sello da 
1nercê .............................. . 

N. 19().-MARINHA.-Em o 1.0 de Agosto de 
1835.- Determinando que nas rações 
diarias não se distribua uma só fiua
lidade de legume, mas sim de diversns. 

N. 197.- IMPERIO.- Em 3 de Agosto de 18:m. 
-Ao Presidente da Provmeia de Mato 
Grosso, declarando que a despeza com 
a acquisicão da legislação do Imperio 
deve corr'er pelo cofre provincial. ... 

N. 198.-GUERRA.-Em 3 de Agosto de 1835. 
-Os Ofiiciaes do Exercito avulsos, em
pregados na guerra de Jacuipe e em 
qualquer destacamento, tem direito a 
gratificação addicional marcada na Lei 
do Lo de Outubro de 1834. ......... . 

N. 199.-JUSTIÇA.-Em 3 de Agosto de 1835. 
-Declarando que a vista para em
bargos á sentença do Juiz de Direito 
deve ser pedida ao Juiz Municipal, quan
do se houverem de oppôr á execução, 
e ao Juiz de Direito quando na Chan-
cellaria ............................. -. 

N. ~00.-JUSTIÇA.-Em 3 de Agosto de 1835. 
- Declarando como se deve p·roceder 
na substituição dos Juizes de Paz, quan
do todos quatro estejão absolutamente 
impedidos, e quando o impedimento 
seja sómente por motivo de suspeição. 

N. 201.--JUSTIÇA.-Em 4- de Agosto de 1835. 
-Indicando como se deve proceder a 
respeito dos objectos encontrados a bor
do de navios apresados por se empre-
garem no trafico de africanos ...... . 

N. ~02.-FAZENDA.- Em 4 de Agosto de 1835. 
-Determinando que os barcos que 
trouxcrcw aguardente tom gulas dos 
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ser~lwres de eng~nho devet·áó fnn '~~ . 
defronte do tra ptche da Ordeal ... \-: 0' 161 

N. 203.-JUSTIÇA.- Em 5 de Agosto de 183 ~ (.l, 
-Manda fixar o numero de Ofiieiaes, ~ ,-~--. ____ 
e que, depois de fixado, não seja aug- ~/i~ .::-
mentado sem app1·ova~;ão do Governo. .,Dos ,. ,:; 

N. 204.-JUSTIÇA.-Em, 5 de Agosto de 1835. ~~, 
-Declara que somente devem serre-
conhecidos os Officiaes de Justit,:a que 
forem nomeados pelo Juiz l\·Iunicipal. 162 

K. 205.- MARINHA.- Em() de Agosto de H~35. 
-Declarando que o Offídal da Armada 
encarregado do registro deste porto 
deve continuar a visitae os navios do 
commercio que neiie entrarem, uma 
~ez que o faça depois· da visita da Al-
fandega e da Saude.... . . . . . . . . . . . . . '163 

N. 2.06.- J{AZENDA.- Em 6 de Agosto de ,18:35. 
-Dando solução á questóes propostas 
pelo Presidente da Província do Ceará 
a respeito da apprehensão de um con-
trabando..................... . . . . . . . . 1 (14 

N. 207.- .FAZENDA.-Em 6 de Agosto de 1835. 
-Suspendendo todos os emolumentos 
que se arrecadão nas diversas repar
tições das Thesourarias das Províncias. 165 

N. 208.-FAZENDA.-Em 7 de Agosto de 1835. 
-Circular determinando que se exija 
fiança ao pagamento dos direitos de 
aguardente de consumo despachada 
para os portos do Imperio..... . . . . . 166 

N. 209.-MARINHA.-Ern 7 de Agosto de 1835. 
-Declarando quaes as madeiras cujo 
córte é expressamente prohibido por 
Jei, e dando outros esclarecimentos. 167 

N. 210.-JUSTI(,:A.- Em 7 de Agosto de 1835. 
-Declarando que os Juizes de Paz, 
1\lunicipaes e de Orphãos são magis-
trados............................... 168 

N. 2H -JUSTIÇA.-Em 8 de Agosto de 1835. 
-Os libertos são excluídos da qua
lificação na Guarda Nacional, verifi
cando o respectivo Conselho as provas 
com recurso para o Jury de revista. 169 

N ~12, .-JUSTIÇA.-Em H de Agosto de 1835. 
- Dcdarandu que ao::: Cornmandantes 
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Superiores latubem compete conceder 
ou denegar licença aos Guardas Na-
cionaes....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

N. 243.-JUSTIÇA.-Em 12 de Agosto de 1835. 
-Solve duvidas a respeito da execu~ão 
do Co digo do Processo Criminal. . . . 1 i O 

N. 21 4.-JUSTIÇA .-Em 12 de Agosto de 1835. 
-Declarando que nem a legislação pa· 
tria, nem os Tratados excluem da ju
risdicção e inspecção das autoridades 
territoriaes as heranç.as e bens dos 
estrangeiros, que erào residentes no 
paiz.................................. ·17~ 

N. 2H).-JUSTIÇA.-Em 13 de Agosto de 1835. 
-Recommenda toda a solicitude na or
ganisação das listas dos Jurados.... ·1 73 

N. 216.-JUSTIÇA.-Em 13 de Agosto de1835. 
-Declarando perante quem devem pres" 
tar juramento os Juizes do Civet, Mu-
nicipaes e de Orphãos............... 174 

N. 217 .-FAZE~DA.-Em 13 de Agosto de 1835. 
-Ordena que sejão arrecadadas pela 
Mesa de Diversas Rendas as multas im
postas aos Commandantes das embar
cações pela demora dos despachos de 
exportação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 

N. 218.-FAZENDA.-Em 17 de Agosto de 1835. 
-Determinando que se remetta para o 
Thesouro a importancia das multas que 
não se mandarem restituir tres mezes 
depois do dia do seu deposito, e de
clarando que pertencem á Fazenda Na
cional na sua totalidade todas as que 
não forem impostas segundo o art. 138 
do Recrutamento; e os mais que a elle 
se referem. . . • . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . 171) 

N. 219.-FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1835. 
-Circular sobre a maneira de estabe
lecer o foro dos terrenos de marinha, 
e a preferencia que reclamão nos afo
ramentos os confinantes e fronteiros 
dos mesmos terrenos. . . . . . • . . . . • • . • . 176 

N. 220.---,FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1835. 
· - Para não se fazerem descargas nos 

Trapiches Alfandegados sem a pre
sença dos Agentes, devendo ser avisa-
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dos pelos respectivos Administrado~s (_o "? 

para assistirem a ellas quando esti~~-- ~ 
verem ausentes .......... · ......... ·, ·.: ,{!~ .. 1 

N. 221.-JUSTIÇA.- Ern 20 de Agosto de 183'_>. "~~'?_os * // 
-Nenhum ordenado compete ao Juiz ~~ 
Municipal nem Inesmo quando substi-
tue ao de Direito; e esta substituição 
limita-se sómente ao Termo em que 
serve........ . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4 79 

N. 222.-JUSTICA .-Em 20 de Agosto de 1835. 
-Solve "duvidas sobre a execução de 
diversos artigos do Codigo do Processo 
Criminal. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

N. 223.-- FAZENDA.-Em 22 de Agosto de 1835. 
-Providenciando sobre a fiscalisação 
do café transportado por mar de S. 
Christovão e Bemfica, e dos outros por-
tos do Município..................... 18-1 

N. 224.-FAZENDA.-Em 25 de Agosto de 1R35. 
-Ao Administrador da Mesa de Di
versas Rendas, mandando urna vez por 
semana inspeccionar as caixas de as
sucar, de commum accordo com os 
encarregados da inspecção, e dando 
outras providencias a respeito do mes-
Ino genero. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 18~ 

N. 225.-FAZEN~A.-Em 25 de Agosto de 1835. 
-Determinando que os Guardas da 
Mesa de Diversas Rendas rondem de 
tarde e á noite a praia de D. Manoel 
e outras que servem para desembar-
que de generos.......... .• . . . .. . .. .. 183 

N. 226.-FAZENDA.-Em 28 de Agosto de1835. 
-A' Thesouraria da Província de S. 
Paulo, declarando que deve continuar 
a arrecadar os emolumentos e impos-
tos da extincta Provedoria da Saude. 183 

N. 227 .-IMPERJO.-Em 29 de Agosto de 1835. 
-Ao Administrador do Correio Geral 
da Côrte, ordenanrlo que não seja de
Jnorada a expedição dos autos crimes, 
remettidos ex-officio pelo Correio de 
uns para outros Juizos, sob . pretexto 
de fa1ta de pagamento do selio. • . . . . ,, 8i 

N. 228.~JUSTIÇA.-Em 3·1 de Agosto de 1835. 
-Declarando despeza provincial a que 
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se faz eom as graliíieaeóes e cavalgJ
duras dos Inst[·uctores ~da Guarda Na-
cional .....•...•....................... 

N. 229.-FAZENDA.-Em 31 de Agosto de 'IKH>. 
- Cireular deelaran<lo pertencerem á 
Caixa Provincial todas as dividas de 
impostos provinciaes por arrecadar no 
anno finaneeiro de 1833·-183í e dahi 
ern diante.......... . . . . . . . . . . . . .... 

N. 230.- FAZENDA.-Em 3~1 de Agosto th~ '1835. 
-A' cerca dos empregaàos de fazenda 
que devem ser considerados vitalicios. 

N. 23'1.-FAZE~DA.-Em 3~1 de Agosto de 1835. 
-Ao Administrador da Mesa de Di
versas Rendas declarando que metade 
do vencimento dos Guardas deve ser 
considerado como gratificação, e só
mente com direito a ella quando em 
exerci cio ........................... . 

N. 232.- GUERRA.- Em o 1. 0 de Setembro de 
1835.- Declarando que os Ofiiciaes em
pregados em destacamentos no inte
rior da Província, e os que se achão 
no serviço da guarnição da praça, tem 
direito a gratificação addicional da Lei 
do 1. o de Outubro de 1834, estando na 
effectividade do serviço ............. . 

N. 233.-FAZENDA.-Em 3 de Setembro de 
1835.-Sobre a fiscalisação dos barcos 
de cabotagem ....................•.. 

N. 234.-FAZENDA.- Em 3 de Setembro àe 
1835.- Declarando quaes as pessoas 
que podem ser admittidas a despa
char na Alfandega, e dando outras pro
videncias a fim de acautelar o con
trabando e o extravio de volumes por 
meio de despachos simulados ....... . 

N. 235.- FAZENDA.- Em 4 de Setembro de 
~1835.-Declarando que os Escrivães que 
estão processando' ou houverem ue 
processar as avaliações dos empregos 
de Justiça e Fazenda, etc., não tem di
reito ao pagmp.ento d~ serviço, porq~e 
ainda se achao em vtgor as dtspost
eões do I.iv. 1. o, Tit. 24 §§ 28 e 30 ... 

N. 21f1.:·-JUSTlÇA. -Em 4 rf(' St'h~tnhl'l) dt~ 
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18~5.-Declara q~e as substituições d~ ,:'ags. 
Juizes de Paz su podem ser regulad~~- 'c. 
pelo Codigo do Processo Crinünal ... '·A9.2?-

:\'. 237.- JUSTIÇA. - Em !1, de Setembro de · ·· .v(\ 

~1835.- D'eelara que os amnistiados em '0·::: 
virtude do Decreto de 19 de Junho es-
tão comprehendidos nas disposições do 
art. 66 do Codigo Criminal. . . . . . . . . . 192 

N. 238.- JUSTIÇA. -Em 4 tle Setembro de 
~1835.- Declara legal a existencia e exer· 
cicio dos lJarlidores. . . . . . . . . . . . . . . • . 193 

N. 239.-lVIARINHA. -Em !) de Setembro de 
~1835.- Determinando que os navios de 
guerra se embandeirmn nos dias de 
l•'esta Nacional....................... ,19'1-

:\' 240.-JUSTIÇA.- Em 9 de Setembro de 
1835.-lUanda reunir para a formação 
da Junta de Paz (tous municípios, por 
não haver em c;l(la um delles Jurzes 
em numero suffidente.. . . . . . . . . . . . . . ~1 \H. 

'\. 241.-JUSTIÇA. -Em 9 de Setembro de 
'1835. -Declarando que os Jnizes de 
Direito e os Promotores Publicas não 
tem direito a meti.\ de das custas dos pro-
eessos de livramento de presos pobres. 19!) 

.,. 24-'2.--- :FAZENDA.- Em 9 de Setembro de 
1835. -Declarando ser o Imposto da 
Decima de heranças e legados renda 
provincial, nos termos da Lei de 2,4. 
ele Outubro de 1832. . . . . . . . . . . . . . . . . Hlli 

\. 243.-FAZENDA. -Em 10 de Setembro de 
~1835 .-Estendendo as providencias da 
Portaria de 22 de Agosto do corrente 
ao café conduzido da Praia Pequena; 
e suspendendo por emquanto as clis
posiçoes da outra Portaria de 3 do 
eorrénte sobre assurnpto identico. . . . ~J9G 

\. '24.4:.-JUSTIÇA.- Em ~10 de Setembro de 
·1831).- Declara á Camara Municipal da 
Côrte que lhe incumbe convoear o Juiz 
de Paz e o Parocho para apuração da 
lista dos .Jurados....... . . . . . . . . . . . . ~197 

\. 245.- JUSTIÇA.- Em 11 o de Setembro de 
1835.- Declara que todos os semestres 
deve ser recolhido ao Thesouro o di-
nlleiro que houver no cofre dos orphõos. 19R 

T~DTC.F. D.\S UEf.ISÕES J)E Hl3~). 
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\'. i16.-JUSTIÇA.-F~ 110 de Seten1bro de 
1835.- .Permitte '- matricula no Monte 
Pio Gen\l cum dous ot·deiHLlüs. . . . . 198 

N. ~47 .-.JUST'JÇA.- Em 'i0 de Setêmbl'o de 
· 18:55.- Declara que, ainda CjL1e.em um 

termo se mio reuna o Consdito c e Ju
rados, deve o Juiz de D1reito ir a eUe 
para desempenhar o 4.ue lhe incumbe 
o art. 9.'' da disposição pro viso ria úce:·ea 
da administra<_;ao da Justiça eivil.... 19~l 

:\. 2J8.- MARiNHA.- Em 'ÍO de Setembro de 
1835.- Dekrminando que o Cumman
dante de qualquer navio da Armada 
fica autorisado a despender quairo wii 
réis con1 o engajador de qualquer rüa
rinheiro; assim como na Cuntuàol'ia 
ela Mannha de,·e-se levar ew contn 
aquella despeza.............. . • . . . . . . 199 

N. ~H-9.-J\JAIUNHA.-Em H de Selernbro de 
,! 835.- Mandando abonar ú wutber do 
2. 0 Tenente José Maria Nogueira, D. 
Joanna. Paula de Suuza Mariz Sartuento, 
o respectivo meio soldo, de,·enüu eUe 
e o~ que estiverem em íclenltL:as cir
cumstancias tnostrarem no prnzo de t.an 
anno que sào cidadúos lka:-;ileiro"... 200 

S. 2n0.-FAZ~NDA.- Em H de Setembl'o de 
1835.-Providenciando ácerca do ex-
travio da renda do dizi n.Jo cio enfe . . 2(H 

~. 251 .- :FAZ.E!\DA .--Em 'i z de Seiernbro de 
,1835.-Declarando d maneira por que 
se ha de proceder quando o~ carre
gamentos aas embarcaçoes de cabota-
gem nüo conferirem contos manifestos. :!Oi 

\. ,252.-l"AZENDA.-Em '1':2 de Setembro de 
'i 835.- Providenciando ácen.:.a do ex-
travio da renda do dizimo do eufé... :ZO'~ 

\. ;t;)3.--1MPERIO.-Em 12 tle Setembro de 
1835 -Aos Parochos do :Município da 
Côrte para que enviern mcnsattueilif' 
um mappa dos cusamenlos, baptisndos 
e obitos que tiverem lugtu· ua respec
tiva paroeilia durante o rnez autece-
dente, conforme o modelo junto..... ~o;~ 

\. 25L-JUST1ÇA.-Em 12 de Sett:rnbro de 
1835.-Declara da competencia do .Juizo 
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Ecclesiastico as causas de divorcio; \~~~/.\ -~~ 
~ào n~:;s~1~ q,uanto as causas cíveis dos (\.:_~;- i; 
cccLswsttcos........... . . . . . . . . . . . . 20~ .y 

0 
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~. 255.-FAZE~DA.-Em 14de Setembrode ~-~ ••• ;:_os 
·1835.- Declarando que os Ofllciaes ele ~ * ..--::/~ 
Engenheiros, quando empregados em - íi' 

Commissões alheias ao Ministerio da 
Gtwrra, devem perceber a gratificação 
addicional, por conta do Ministerio que 
os emort~gar .. . .. . . • . . .. .. .. . . . . .. .. 't01 

\". 256.-JUSTfÇA.- Em H. de Setembro de 
~1835.-Resolve duvidas sobre o recurso 
de revista que se póde interpôr das 
senten\:as do Conselho de Disciplina rla 
Guarda Nacienal, e declara quaes são 
os seus effeitos ..................... . 

:\ 257.- FAZE~DA.- Em 15 de Setembro de 
11835.- Tn•tando dos direitos a que são 
suieitos os titulos dos Parochos Col
la1Jos n os dos Encornmendados ..... 

~. 258.- FAZE~DA.-Ern 16 de Setembro de 

207 

~08 

,18:3'>.- Ci~'culm· ás Thesourarias sobre 
o modo de serem organisados os Ba
lancos e Thlappas que ~as mesmas The-
sou"raria~ tem ele remetter ao Thesouro. 209 

\'. 25!J.- FAZE~DA.- Em 16 de Setémbro de 
•1835.-Sobre a arrecadação dos direitos 
de w:ruarrlente....................... 2,to 

N. 260.- MARP.JHA.- :Em 17 de Setembro de 
1835. -Determinando r1ue se desconte 
ao Cornmissrrrio de numero, João José 
da Cunha, metade do soldo, até sa
tisfvzer o alcance em que se acha para 
com a Fnzenda. Nacional..... . . . . . . . . '211 

N. :Z61.-MARI~HA.-Em ,17 de Setembro de 
1835.- Determinando que se abonem 
na conta do ex-dispenseiro da náo 
Pedro II, Antonio Pires de Castro, os 
generos constantes de urna relação que 
veio jury.ta; uflo podendo tet· lu ~·,u· H 
eompensaçüo de outt·os qus sohrão pe-
los que faltão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2,12 

N. 262.-JUSTICA --Em 21 de Setmnbro de 
1835.-Declara que nào se póde dar ap
nlicacão a quantias decr·etudas nas Lei~ 
ilo Or~:,amrnto. tindo o anno tinanePiro. t~l.'~ 
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X. 263.- FAZENDA.- Em 22 de Setembro de 
1835o-Dando provideneias para acau
telar a fraude que se pratica com o 
assucar o o o ... o ................ o...... 2'1 ;~ 

· :\". 26q .. - FAZENDA.- Em 23 de Se tem lJro de 
1835.- A' Thesouraria da Província da 
Parahyba respondendo as observaçõPs 
que faz sobre o cumprimento da Cir
cular de 31 de Maio proximo passado, 
por entender que o Alvará de 30 de 
Outubro de 1793 que rleclarou e am
pliou a Ord. do Liv. :30°, Tit. õ9 pro 
e ~ 2. 0

, dispensnndo de escriptura pu
blica os contractos de compra e venda 
até a quantia de dous mil cruzados, 
embaraça a fiscnlisação rlo imposto de 
siza alli recommendada .. o .. o ..... o . . ''li i 

.\. 165.-JUSTIÇA.-Em 24 de Setembro de 
1835.- Os membros das Assemhléas 
Provinciaes não estão comprehendidos 
nas excepções . d<! art. 23 do Codigo 
do Processo Crnnmal. ....... o ...... o :tH> 

~. ~66.-JUSTIÇA.-Em 24 de Setembro de 
1835.- Declara como se deve proceder 
no processo dos magistrados que fo-
rem suspensos ... o o. o. o . o o . o ..... o o . o '2'1 6 

.\. 267.-FAZENDA.-Em 25 de Setembro de 
1835.- Declarando pertencerem á re
ceita geral os emolumentos de visitas 
•la saude, e á provincial a dccima de 
lwraw:.as e legados ... o .... o .... o . . . 217 

.\. '268.-FAZENDAO-Em 26 de Setembro de 
1835.-Circular abolindo as Collcctorias 
Geraes e o Regulamento de sua crea-
ção de 8 de Fevereiro de 1832. o o . . . . 'i I~ 

N. 269.-FAZENDA.-Em 2() de Setembro de 
·1835.-Declarando estarem sujeHas no 
Imposto de siza as escripturas de dis-
trato e erltrega de bens de raiz...... :2,19 

\ 270.-FAZENDA.-Em 28 de Setembro de 
1835.- Circular parn se proceder ao 
assentamento dos proprios naeionaes 
na fórma do art. ()4. da Lei de ,J. de 
Outubro de 1831 .................. o . o :i20 

1\i. 27,1 .-FAZENDA.- Em 28 de Setembro de 
1835.--Altera as disposi~;ões da Por-
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nando que os exames dos assuc ·~ . ·>:. '· 
seja feito por dous Empregados .... ·~,<~,) '2::H -:r?" 

X 272.- JUSTIÇA.- Em 28 de Setembro d -~>--v ~ . 
~1835.-Mauda pôr em uso as penas cor- ~Dos -/ 
reccionaes -estabelecidas no Regulamen- ~ * ,/ 
to Policial das cadêas do Aljube e Santa - ;;_~. 
Barbara contra os preso~ que se in-
subordinarem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :tt I 

\ ~13.- MARINHA.- Em 28 de Setembro de 
1835. -Participando que pela Inten
dencia póde nomear-se os Dispensei
ros para os Paquetes Itaparica, .Ja
nuaria e Jacuipe, e os mais que para 
o futuro foreJn precisos.. . . . . . . . . . . . :!:!:!. 

\ :274-.-GUERRA.-Em o 1. 0 de Outubro de 
1835.- Estabelece a regra que se deve 
~~g~i_r nos abonos. de gratific<;tção dos 
Ind1v1duos que qu1zerem continuar no 
serviço por novo engajamento.... . . . . ,tt;) 

\. 275.-JUSTIÇA .-Em 3 de Outubro de 1835. 
-Os Juizes de Direito podem exercer 
jurisdicção no lugar em que residem, 
ainda que estejão impedidos para per
correr os t.ennos da sua Comarca. Em 
taes casos, se as partes convierem ou 
requererem, podem as causas civeis 
ser remettidas aos ditos Juizes. . . . . . :t:t:1 · 

,\. ~76.-JUSTIÇA.-Em 3 de Outubro de 1835. 
-Declara como deve proceder a auto
ridade, que concedeu soltura por ha
beas-corpus , quando o paciente fôr 
de novo e illegalmente preso........ ·z::H 

\', ~77 ·~ FAZENDA.-Em 3 de Outubro de 183:i. 
-Declarando, 1.0 que os direitos cte 
~1 1/2 °/o de expediente são devidos pelo 
despacho de quaesquer fazendas es
trangeiras que se despacharem tanto 
para consumo, como por baldea~~üo, 
ou reexportação : 2. o que a contribui
~,:ij.o para a Junta do Commercio se deve 
eobrar de Jodas as embarcações que r 
na~iona~s,. quel· estrangeiras que a ellu 
esta o SUJeitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:t:s 

\. '1,78.-MARINHA.-Em ode Outubro de 1183fl. 
-Ordenando que o Capitão de li'ra-



gata .F1·ederieo .Mariath seja indt>mPi
sado unicamente rla quantia de R~900, 
importaneia da lenha que mandou rles
pendet', e não da cêrn, por·que o w·t. 
9. o r! o Alvará de 7 d(~ Janeh·o d0 1 iS·7 
no Til. 5. 0 m:pressfmwnfe o pr-ohihe. 

\·. 279.- JU~TICA.- Em R rle Outuhro r1e 1RB5. 
-Dechua cpJe os Juizes de Pnz ou ns 
Inspr!·tores de QuartDiriío, p~H·a a pri
são d~ criminosos em flngTnPte, po
dem f·hnmar dir(~ctamenh'. o~; Guarrlns 
~rwiomws ou qunlrp.1et' c·irlru-lf1o: nos 
outro~ rnsos deV!'ffi requiFitnr H forca. 

V. 280.-FAZE'iDk.--Em 8 de Outubro ele ~U~3~. 
- f.ireu leu:·..,, manrlando que fique srm 
effeito n de 31 de Ar,.sn~to passado, (Jne 
f!iz rPSW~ito. á arreendação de impos-
tos nT'nvmmaes ..................... . 

N. 281.-.TPSTICA.-Em 9 flp Outubro de 1~t=l5. 
- A11tori"sa João Maria rle Jesus Fer
raz pm·a instituir· no orrlenado rlP ffiPS
tre f!e ceremonias cln Imperial f::-~pPll(l 
o natrimoni() pnrn. se porler ordPnêlr, 
com tnnto quP se não altere a natu-
rezn rio snn vr~neimento .. , ......... . 

~. 282.-MATU~HA.-Em 9 de Ontnbro rle ~835. 
- Ordenando que o Commissario rle 
numero, João Antonio ele Amorim, srja 
contemplnclo na escala, a fim de em
bnrcar flUando lhe compPL,l'. reten
do-se todo o seu soldo nté indf .. mnisar" 
o que deve á Fazenda Nacionnl, nbo
nando-se-lhe sómente as maiorias e 
corrHvlorins.............. . . . . . . ..... 

X. :283.--l''AZE~DA.- E111 10 de Ontuhl'o ele 
1835.- Dednr!lnrlo que os fiseaes da 
Fazenda Naeional tem o rlireito. (~ mes
mo ohri~ação, (~e Pxig-ir a exhihição nos 
titulas de propt·Iedade a todos aquPlles 
que se nr)resrnta rem novos possuido
J'es de bens de raiz, para fisealisarem 
a enbranr;a. das· sizas ................ . 

.\'. ~RL- FAZENDA.-Em 12 de Ü 11lnht·o de 
·1835.- Mandando observm· as instruc
ções para a medi~;ão stereornetrica e 
areorr1etrien, .........••......•....... 
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\ :ts:.>.-FAZENDA.-· .tün n. (.c~ Uutunro ~\~e) F

6 
c.. 

·18J5 -Declarando que as manum ~.s.r ::;.. . 
- . . • • .-"J '. soes· gratmtas, ou nao grawltamen o ~ 

feitat~, StW suJeitas au seiio....... . . . ('~;:Ja 
S. 286.~l<AZE:'{DA.- Em H, de_ Outub;:·o de </)' ;; 

18JiJ.- Mandando proeecier eoi?tra os .Y () ~ 
q ue tratando-se da arnueaçao aos na- ~" O,s ,i 

/' . '-1 '""" * '.I' vws, <:.ommetterem a fraLHJe d,e dir~li- '~~: ~c:d/ 
nua· a chsLantHl do conves a luma 
d'ngua .•............................. 

S. 2.87.-l1 AZE~DA.-Em 16 de Outubro de 
1835.- C1n:uiar mandando abonar aos 
Etupregados da }azenda que forern 
me.ubl\JS do c,,rpu Legislativo, n,_iS in
tervallos das.~. sessoe:;, seus veneimen-
tus, muda que nao vao exercer os seus 
ernpreg.Js ......... ~ .................. . 

. \. 288.-tAZí ... ~UA -Em H.i de Outubro de 
183.:.>.- Cireu1a!· deeiarm1do -que nao 
podem ser propostas perante ·os Juizes 
üe ,paz as exccuçoes intentada::; em 
ravor da l1'azeuda ~~aeionul.. . ...... . 

-'· 289.-MA.RiNHA.-Em 1ô de Outubro de 
1i8Jo. -Determinando ao Pre6idente da 
Província de Pernambueo que ponha 
em exe~..:uçào o Heguiamento para a 
po:icia do pJrto, apre:JCUl.do pe10 .lns
pec,wr do Ar;;ewü de MaeitLw deJ;::;u 
}'rovincia, uma vez que elíe C,:,leja ejn 
harmonia _com o d.a Aifaudega, e Pos-
tLtras i\1 u rneí paes ela C1dade ........ . 

._, 290. GlTEHHA.- Em 'I ô de Oütdbl'o de 

21}.{, 

18Jo.-l.Jedara tl ue os Engenhetros em
pregados em serv1ço devea1 tet' gra-
tiíit.:acao addicional. .·••.....•. . . . . . . . ~~6 

\. 2H1. -- GUBRRA. -Em ·19 de Outubro de 
1J8::So. --Provisao do Conselho Sü!Jremo 
Militar, declarando 4 ue os UakHL~s 
tem. threito á coniin~taçuo. da graliü-
caçao adüidonal, seJa yual fóe a d,J-
raçc~.o ele suas enfermidade.:; ........ . 

:\. 292. - J OSTIÇA.- Em Hl de úutuoro de 
'1835.- .:\s copia~_ das sent8nças d0 morte 
devem ser. C6Cl'lpl~ls pelo pro!JI'lO pu-
nho do Jmz., nJ 10rma da Lei (te ,11 
de Sc~t;:~mbro de Hs~6 ........... , ..•.• 

~57 
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.\. 29:L-.FAZENDA.- Em iH de Outubro de 
IKli'>.- Declarando que se deverú ar
rceadm· {;orno renda geral as taxas dt> 
llcrnn~;as e legados deixados por in
divíduos que fallecf~rào antes da lei 
pela qual passúrão aquellns ú rf'ceita 
provincial.... . . . . . . . ............... . 

~. ~~H.-.HJSTIÇA.-Em 2() de Outubro de 
I RB~L-Declara qtw nüo se podem for
mar iegiües com Guardas Nacionaes 
alistados em diíferentes 1\Tunieipios ... 

\' t9i).- GCERRA.- Em 26 de Outubro de 
·183G.-Deterrninando que, a contar elo 
·i •0 dia de Novembro em diante, se 
!'emetla, de lres em tres dias, a esta 
Secretaria de Estado uma relação diaria 
de todos os pagamentos que tiverem 
lugar na Pagadoria do Exercito .... 

~. '296.--ESTRANGElROS.·-Em 30 de Outubro 
(le H;:J5.- Declarando aos Ministros c 
Consules Eslrangeiros na Côrtc do Riu 
de Janeiro quaes os principias que se 
devem obserYar: nc~ b1oqueio posto ~os 
portos da Provu1c1a do Para, a 11m 
ele obrigar os facciosos da mesma Pro
víncia a darem obediencia ao Governo 
Irnperial. . ......................... . 

\". 2H7.- JUSTIÇ1\.- Em 30 de Outubro de 
·1835 .-Sobre dispensa de Empregados 
Publieos do serviço da Guarda Nn-
eional .............................. . 

\. 29R.--JUSTIÇA.-Ern :J de Novemuro de 
1835.- Niw compete ao Governo aug
mentar o numero dos Tabelliãcs ..... 

\. 299.-JUSTIÇA.-Em :3 de Novembro de 
1835.-Deve continuar a percepção de 
emolumentos de carceragem e soltura 
dos escravos que são levados ao cn-
labour:o ............................ . 

\. :lOO.-JUSCf'IÇA. -Em :3 de
1
.Novembro de 

·1 835.-Manda que nas in ormações qtw 
:;e der sobre licm1~~as n Desembarga
dores ou Juizes Territoriaes se declat'P 
se jcí gozúrão dP licen~~as que st~ lhes 
eonePdcsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

s. :WI.-U1PE1UO.- Em :3 dn Novnmlwn ele> 

2GO 
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18.35.-Aos Presidentes das Provin a~ ~...., 
p:lra que, quando informarem req e- '--'? 
rimentos de empregados pedindo ~" -:;~. 
cença ao Governo, rleclarern se elles -<>G ::o 
já oiJtiverão a que as Presidencias estào /1"_4 .:.. 
auto risadas a conceder.............. 1 Dos .,.. / 

\_ :u:? .-JUSTICA.- Em ~ de Novembro dP ~~::-----f' 
18;35.-Providencía sobre o processo 
que se ha de ter com as pessoas que 
quizerem servir voluntariamente no 
E~ercito e Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~65 

:\. 'W'L_::~~ARINHA.-Em 5 de Novembro de 
·18JJ.-Dec1arando competir ao Regente 
do Imperio a mesma continencia m-ilitar 
que pert.eucia á Regencia em virtude 
do art. 2t da I..ei ele 14, de Junho de 18:31. 2.66 

N. :JO'L-IMPERIO.~Em 5 de Novembro de 
1835.- Declarando a época em que os 
Presidentes de Províncias e os Secre
tarios devem cornecar a vencer os seus 
Ot'denados ........ ~........ . . . . . . . . . . 2G6 

I\'". 30:S.-IMPERIO.-Em ~) de NoYemhro de 
183t}.-Ao Tutor de Sua Magestade o 
Imperador, declarando que é duYi
dosa a competencia do Governo para 
conferit· os empregos de guardas-joias, 
e Porteiro da Imperial 'r.amara, a cnjns 
sPrventua~'ios nào póde por bso eon-
•~eLler o tttulo de Conselho . . . . . . . . . . 267 

N. :306.-FAZEN-DA.- Em H de Novembr·o de 
'183~) .-Dando esclarecimentos ácerca 
da rxceu~Jw do art. 91 da I.ei ch~ 1t i 
de Outubro d.e ~18~~2 . . . . . . . . . . . . . . . . . :267 

X. ;JOi.-JtJSTICA.-Em 8 de :Xovembro df~ 
~1835.-:D'eelara que os Promototes Pu
hlieos, ainda que interinos, devem pres-· 
tar juramento perante as Carnaras Mu
nicipaes ; e que os Presidentes das 
Províncias uüo devem reintegrar ent
pregados suspensos, e que estejào de
pendendo da decisão de processo que 
lhe haja siuo instaurado......... . . . . 2C9 

:\' :ws .- JUSTICA.- Em 9 de Novembro ele 
,18:l5. -Sobre a nomenção e provimento 
dos empregos de Juizes l\Iunicipaes, 
de Orphãos, e Promotores Puhlicos.. ~rro 

I::íDIG: D.U DF.USúEg DE 1·'-';3;). ti 
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N. 30~L-l~'AZEXDA.-Em 9 de Normnbro de 
,183"5.- Sobre a responsabilidade to
Inada pelos Presidentes de Província 
a respeito das despezas não deterini-
nadas por lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 

N. 310.-:FAZENDA.-Em 9 de Novembro de 
11835.-Sobre deverem ou não pagar 
o imposto da siza as casas de ta1pa 
eobertas de telha ou de palha . • . . . . 272 

N. 311 . --JUSTIÇA. -Em ·1 o de Novembro de 
- 1835. - Resolve duvidas propostas a 

respeito de alguns artigos do Codigo do 
Processo Criminal, e disposição provi
Sf?r.ia ácerca da administração da Justiça 
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C<)l~I~ECÇÃO D1\S DECISÕES 

N. 11 . -GUERRA.- Em 2 de .Janeiro de 183ri . 

Declat'a quaes os Officiaes tle 1.a linha que, commandando 
Companhia de ~Iunicipaes Permanentes, ou servindo de ins
tructorcs dos Corpos de Guardas N acionaes, não têm direito 
a gratificacão addicional marcada na Lei do 1.0 de Outubro 
de L1834, excepto se, lindo este exercício, entrarem no serviço 
eífectivo de 1.a linha, e que o tem como Ajudante de Ordens 
tlo Presidente. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução aos trcs quesitos 
feitos por V. Ex. em seu officio n.o 26, tenho de 
declarar a V. Ex, para seu governo, que nem o 
Capitão de 1. a linha, que ora ahi con1manda a 
Companhia dos Municipaes Permanentes, nen1 os 
Officiaes da mesma linha, que a ella voltárão de
pois de extincta a 2. a, e servem de instructores 
dos Corpos de Guardas Nacionaes, tem direito 
a gratificação addicional estabelecida pela Lei do 
11 . o de Outubro do anno proximo passado ; por
que deven1 receber, pela Repartição da .Justiça, 
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o primeiro as vantagens marcadas para os Com
mandantes de Permanentes, e os segundos as 
gratificações arbitradas para semelhante exercício, 
excepto se, findo este, entrarem no serviço effec
tivo de 1.a linha; e outrosim que -~m direito 
a di ta gratificação addicional o Alferes as ordens 
do P f(~sidente da Província. 

Jh_'ll'-' Guarde a V. Ex.- Palacio do'Rio de Ja
neü·o, i de Janeiro de 1835. -Antero Josi Fe1·
reira de Brito.- Sr. Pr~sidente da Provincia de 
Hoyaz. 

~ •• , 1 

N. 2.- .ESTRANGEIROS.- En1 2 de Janeiro 
· ·. de 1835. , 

Permitte que a guarda ingleza estabelecida na villa da Praia 
Grande, para segurança de t:WO Africapos apprehendidos, a 
bordo do brigue 1\l()ntevideano Rio da Prata possa ser subs
tituída por uma guarda' permanente nacional. 

lllm. e Exm. sr. -Representando · o Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de sua 
1\'Iagestade Britannic~ que, achando-se na necessi
dade de fazer recQlhex: a guarda ingleza estabe
lecida na viU~ da. Praia Grande, para segurança 
dos quinhentos Africanos apprehendidos· á bordo 
do brigue Montevideano Rio da Prata, pelo es~ 
tado morboso de seus individuos, se lhe torna 
impossível a sua substituicâo; pedindo por isso 
que o Governo Imperial, a" qqem já deve a be
nigna concessão daquóUe .qep~Jsito, haja de dar 
a providencia necessaria: a impedir a fraudulenta 
evasão dos Q.~positados : Determina a Regencia 
em Nome do 'Impe1~ador que V. Ex. passe a dar 
as ordens pará que aquelle deposito seja garan
tido por uma guarda permanente, com o nurnero 
de praças, e pelo modo que V. Ex:. entender que 
o caso requer ; e tanto convém ás vistas da lei 
da extincção do nefando comrriercio de escrava-
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tura, e á pontual execução que o Governo pro
cura dar-lhe. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palaeio do Rio de J a
neh·o ern -2 de Janeiro de 11835.- Aureliano de 
Souza e Oliveira Co-utinho.- Sr. Presidente da 
Provincia do Rio de Janeiro, 

...... 
N 3.-FAZENDA.-Em 5 de Janeiro de ·18:35. 

lleterminando que o serviço da ponte da Alfandega principie 
) uma how. antes da do expediente. 

O Insp·ector da Alfandega desta· Côrte tique' na 
intelligencia de que o serviço da ponte, princi
piará uma hora ailtes da que está marcada no 
art. 72 do Regulamento para o expediente da 
Alfandega. · 

Rio de Janeirol :) de .Janeiro de ~t 83~5. -~iJlunvcl 
do Nascirnento Castro c Silva. 

N. 4...--FAZENDA-Em 5 de Janeiro de 1S35. 

Dando providencias para que os gerreros que entrarem na ponte 
da ~lesa de Diversas Rendas embarquem no mesmo dia. 

O Adnlinistrador da Mesa de Diversas Rendas 
fique na intelligencia de que os generos despa
chados, que entrão para a ponte, devern ser 
impreteriveln1ente, embarcados no ntéstno dia! 
quando as partes assiln o queirão , prorogan
do-se o serviço até que se condu a· o embarque ; 
1nas quando pela sua quantidade não possa ven
cer-se todo o embarque, prorogar-se-ha até ás 
einco horas da tarde. · , 

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de ·1835.- J~lrt-
noel do Nascimento Castro e Silrft.~ 

~o..\,\\)1HECA DA C~À·',' 

l)lL, ----- ~S ÜFPIIHOO' 
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N. 5.--..FAZENDA -Em 5 de Janeiro de 1835. 

Mandf\DdQ fazer alterações na escrlpturaçãQ da Contadorht 
· · ·Geral d~ Re-visã(), . 

Na Contadoria Geral de Revisão, na escriplu
ração respectiva, se observem as seguintes altera
ções, propostas pelo Contador Geral interino: 

La Que do 1.0 de Janeiro corrente em diante 
a receita e despeza Geral e Provincial, que se 
escripturava na. Thesourária Provincial do Rio 
de Janeiro, pas~ a escripturar-se nos livros de 
Receita e Despeza da Contadoria Geral. 

2.a Que os conhecimentos de receita que se 
entregarem ás partes sejão- assignados pelo The
soureiro e pelo Escripturario, que a lançar, e 
que nos talões d'onde se cortarem os .conheci
mentos se lance unicamente o numero da partida, 
e~ a quantia en1 algarismo. 

a.a Que fiquem abolidos os recibos e talões de 
despeza, com tanto que a parte assigne no livro 
de Receita e Despeza, e que o Escripturario ou 
Escripturarios encarregados de ·a lançar, os quaes 
deveráõ faze-lo na Thesourari<;l Geral, entreguem 
á parte uma nota por; elles rubricada com o 
nu1nero da partida, quantia a pagar em algarismo 
e por ex;t~nso, ec- {1 q(lanti4ade de especies e va
lores ·em "'q1ie tem de ser paga , para com ella 
receber do Thesoureiro a sua importancia. 

4 .. a Que se remetta ao Conselheiro Inspeetor 
Geral um balancete daSc addieões de Receita e 
Despeza diaria da Thesouraria "Geral, afim de que 
eiie f~Ç!l a fiscaHsação que o; Regulamento de ~6 
de AbriJ, de .4.8ª~· lhe incumbio pelos talões de 
despeza. _ c • 

5.3 Que a eseripturacão do Diario e Mestre da 
Contadoria Geral continue como até agora, e que 
nos Jivros Diar1o e Mestre da, renda e despeza 
geral, que servião na. Thesouraria Provincial, e 
passão para a Contadoria Geral se escripture não 
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só a geral C() mo a que era provincial, e. passa agora 
a ser tambem geral, · tlcando encarregado desta 
escripturação qualquer dos Escripturarios. 

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1835,- .Ma-
noel do Na.~citliento Castro e SilDa. , 

u• •••- ...... 

N. 6.-FAZENDA.~Em o de tlaneiro de ~1835. 

Declarando competir aos Procuradores Fiscaes a promoção do 
Contencioso da Fazend~. Publica, fiscalisação das execuções 
della, e meios legaes p:tra compellir os devedores remissos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presiden
te do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade da deliberação ·tomada em sessão 
do Tribunal sobre o offi~io do Inspêctór d~ .The
souraria da Parahyba de 5 de Novembro ultimo, 
sob n. o 53, que veio remettido com officio do 
respectivo ~Presidente de 15 do mesmo mez sob 
n. ~ . 49-; pedindo esclarecimentos ·para a direcção 
das cobranças das dividas da· Faze·n'da Nacional, 
responde ao sobredito Inspector que a promo
ção do Contencioso da Fazenda Publica, fiscal i
sação das execuções, e meios legaes para cotnpel:.. 
lir. os devedores remissos, compete privativamente 
aos Procuradores Fiscaes das Thesourarias, exa
minando e liquidando estas as contas dos que 
por qualquer titulo forem : ~ev:ed.ores á: Fazend:a 
para ministrar ao Procorador· Fiscal as contas cor
rentes, ctittalus, . e documentos. necessarios para 
elle ·promover o Contencjoso, e fiscalisar as exé
cuções contra os remissos, mas depois de en
carregado o Procurador Fiscal destas diligencias. 
de seu officio, deve inteira e livremente correr 
debaixo da sua unica direcção e .. responsabili
dade tudo' o ·que a respeito dq Contencioso e 
rlas execuções lhe 'incumbe desempenhar, na con
formidade das leis que regulão a marcha dos 
processos, salvo o direito á Thesouraria, e ao Ins-
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pector respectivo de exigir delles as infonnações 
do estado e seguin1ento de taes execuções e pro
cessos para dar eontd ao Thesouro de quaesquer 
occurreneias que dCJJendào de ordem ou decisão 
do Tribunal, não podendo nenhum delles sus
pender as execuções sem positiva determinação 
do TribunaL 

Thesouro Publico Naeioual ern !i de Janeiro de 
~1835. ~.l[anocl do Nascimento Ca,stro t; Süva. 

N. 7. -1\IARINHA.--r~nl 7 de Janeiro de 1835. 

Approvando a TabeBa junta, e determinando que ella seja pos
ta em pratica no Arsenal da Côrte, e nos de varias Pro·
vincias do Itnperio, de cujo&_ J:lre~irl~ntes ,nesta data se exige 
informaçâo á cerca qe- outr;'ls qualidades de madeiras; que 
alli existão, e conv~ilha liccrescentar á sobredita Tabella. 

A. Regencia em Norne do Imperador, Appro
vando a Tabella junta por cópia, Ha por bem 
Determinar que ella seja posta em pratica nesse 
A·rsenal, bem como nos· dé varias Províncias do 
Imperio, de cujos Presidentes nesta data se exige 
informação ácerca de outras qualidades de .ma
deiras, que alli · existão . e convenha accrescentar 
á sobredita Tabella , prohibindó-se d' ora em dian
te, sob a responsabUidade do·s Inspectores e 
n1ais subalternos, não só o emprego de madei-
ras, que não .estejão. designadas na Tabella, mas 
ainda das que, estando, fôi'tnli postas em obra, 
antes de· se acharern cotnplelamente seccas. O 
que partiéipo a Vn1. parQ. sua intelligencia e ex e~ 
cução na parte que lhe foüa. 

Deus Guarde a Vm. }'aco . em 7 de Janeiro de 
-18:35.-Antero José· Ferreira de Brito.--sr. Fran
cisco Bibiano de Castro. 
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Tabella demonstJ'atlva das prlneipaes pêças que compoem 
as construeçc)es .-.au"aes , e das madeiras que devem 
ser empreaaflas ena taes peças, e das que devem sea• 
empre~radas «Jebaixo d'agna e fúra della,. a s~ber: 

Para Náos , , F~ gatas , Corye"tas, Brigues, e Escunas de guerra , 
devem- sçr emprégadas nas príneipaes pe~as de que se compoem as 
mesmas, ·que vem a ser, quilhas, rodas, cadastes, coraes, buçardas, 
cavero~s , bratos , a posturas. , \'áos; cintados , e curvns, etc. 

I 

. . . l Qualidades dos tab1udos I ~ Qua~idades das ma-' nara baixo ~agua,_ de; .· . . . 
detras pat•a as pe- 50 a 50 pf.s de com* ,Pttnctpaes made1ras ~ara 
ças acima ditas. pl'ido e grossura dtlsl lanchas e escaleres. I 

mesmos. i ! 
i I 

- I I Angelim. Tapinhoa de 2 a 4 poli e- Leames de camará. ! 
Pequim.- gadas de grossura. Ditos de sicupira. I 
Ipê. Vinhatico de ~ 1{2 a 8. Ditos de pnroba 'erme-
Sicupira. Paroba branca de 3 a 4. lha c branca. j 
Paroba vermelha. Potumujú de 3 ~ 4. Ditos de caneUa preta. 
Merindiba. Garapiapunhá. de 3 a 4. Ditos de licurana. 
Oleo cobraiba. t:anclla preta de 3 a 4. Ditos de garapiapunha. 
Gurabú. Meriodiba de 3 a 4. Taboadosparaasmesmas. 
Mangolô. Dita pura fóra d'agua Tapinhoã de 1 tf2 a 2 1J2 
Garapiapuoha. de 30 a 40 pés de pollegadas. 
Sapot·aia. . compndo. ~ Vinhatico de 1 1/2 a 21ft· 
Gurussahy azeite. Vinbatico de 3 a 4 pol- Cedro de llf'l a 2 !f~· 
Golaüdim. · legadas de grossurli. Gane fia preta'· de 1 tj2 po-
Canellà preta. Potumujú de 3 a 8. · legadas. 
Mavaranduba. Merindíba de 3 a 6. 

Canclla preta de 3 a 4. 
--- I Paroba branca de 3 a 3. 

Oarapiapunha de 2 112 I a'!. 

Obserfla~il~a. 

~f .a As q~~Hda_des das madeiras dal.8 e' ? .a cotumaa silOc todlfs de 
boas qnalidage~ ,, e bepr asstm appli,('ayej~: ás coq_strueções de Nó. o até 
Escuna, porque sao· dtu:!(VCI~, quer-.debaJxó d'agua, qüer fóra della. 
e quer 1,\0 rigor do tempo', uma vez que -sejiio cortadas nas estaçfíes 
comp_e,eote~ das mesmas arvorf's, e desbastadas •. e deixa-las seccar á 
sombra -por espaço de anuo e meio a dous anrios, para então 
serem applitadas uàs obras. 

~.a As madeiras para Náos, . Fragatas, Corvetas, devem ter de 9 a 
16 pollegadas de, grosso ; e para Brigues e Escunas, devem ter d~ 7 
a 9 pollegadas de. grosso: e os leames para as I .. aschas e Esc a leres , 
devem ter de 4 a 6 pollegadas de grosso. 

Arsenal de Marinh1, 18 de .Dezembro de 1834.- José Joaquim R-i
beiro Pimentet.- Joo.quim .José de Souza,. 2. 0 Tenente, e 2.0 Cou~· 
trnctor.- Está conforme, José Cupertino de Jesus. 

--· • 
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N. S.-MARINHA.- Em 7 de Janeiro de 1835. 

Declarando ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
em resposta ao seu otlicio sob n.o 7 de 16 (lo mez findo, 
que tanto os Juizes de Paz, e 1\Iunicipal, são competentes 
autoridades Policiaes vara a expedição das matriculas dos 
navios do Couunercio. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio, que 
V. Ex. me dirigira, sob n.o 7, con1 data de H> 
do mez findo, pedindo esclarecimentos sobre a 
exacta intclligencia do art. 21 do Decreto de 'I ·1 de 
.raneiro do anno passado, relativo á expedição 
das matriculas dos navios do Commercio; tenho 
de significar-lhe, que tanto o Juiz de Paz, como 
o .Juiz Municipal são cornpetentes autoridades Po
lieiaes para fazerem as meneionadas matriculas, 
pois, eonforme o § :l.o do art. 35 do Codigo do 
l)roccsso Criminal, exercen1 cumulativamente a 
jurisdicção policial. 

Deus Guarde a Y. Ex. -l)alacio do Rio de .Ja
neiro e1n 7 de .Janeiro de 18:3fS. - AnteTo José 
Ferre'irct de. Brito. -Sr. Presidente da Provineia 
do 'Rio de Janeiro . 

.N. 9.-FAZENDA.--Ern 'i de .Janeiro de 11836. 

Rxigindo que o Iuspector da Alfandega remetta ao Thesomo 
no 1.0 dia de cada semana um balaneete da reeeita r dcs
peza da semana anterior. 

O Inspector da Alfandega desta Côrte fique na 
intelligencia de remetter ao Tribunal do Thesouro 
no •1. o dia de cada semana u1n balancete da som ma 
total indistinctumente da renda e despeza da se
nutna antecedente. 

Rio de Janeiro ern 7 de Janeiro de 183t>.-lifa
noel do Nltscünento Castro e Silva. 

-Neste sentido se expedirão na n1esn1a data 
ordens á i\Iesa de Diversas Rendas e á Reecbedoria 
do Municipio. 



\) 
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N. 10.-FAZENDA.-Em 7 de .Janeiro de 1833. 

A' Caixa da Amortização para qnc, rcmc~ta no principio de cada 
semana um balancete das trausterenc1as lias apohccs na se-
mana antecedente. • 

Devendo o Tribunal do Thesouro ter conheci
mento do movimento dos fundos publicos, rmnetta 
V. S. ao mesmo Tribunal no principio de cada 
semana um balancete das transfercncias que se 
fizerão na semana antecedente ; e da quantia en1 
apolices compradas por conta da Caixa da Amor
tizacão com os prccos respectivos. 

Dêus Guarde a V." S.-Rio em 7 de .Janeiro de 
1835 .-JJfanoel do Nascimento Castro c Silva. -Sr. 
Inspector Geral da Caixa da Amortização . 

... -
N. 11.-FAZENDA.-Eln9 de .Taneiro de 1835. 

Modificando as disposições da Ordem de 3 de Setembro <k 
1834, e declarando que tem direito a conservação de seus 
vencimentos os magistrados que deixarem seus lugares para 
objecto de serviço nacional, uma vez que não tenhão por
isso outro vencimento. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em eonformidade de delibera cu o tomada em sessão 
do Tribunal declara ao Inspector da Thesouraria 
da Província do Rio Grande do Sul, en1 resposta 
ao seu officio de 30 de Outubro ultimo n. o 7 ,f., 
que não póde ser objecto de duvida o deveren1 
conservar os seus respectivos vencimentos aquclles 
magistrados, que são obrigados a deixar os lugares 
para exercerem empregos, c funccões publicas, e 
de serviç.o nacional, de que não "tcnhão outros 
vencimentos, devendo com esta liinilação exe
cutar-se a Ordem de 3 de Setembro do anno findo. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Janeiro de 
1835.--Jlfanoel do Nascimento Castro e S-tlva. 



N-r 12.-FAZENDA.-Em 9 de Janeiro de ~1835. 

Providenciando sobre a cobrança da taxa de escravos. 

· Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, re
solveu em sessão do Tribunal, eni vista do oillcio 
do Inspector da Thesouraria da Provincia d{) Rio· 
Grande do Sul dé 11 de Novembro ultimo, sob 
n.e 80, approvar a deliberação tomada pela dita 
Thesouraria, para que os Collectores quando es
tiverem persuadidos da falsidade da declaração dos 
proprietarios dos escravos para o pagamento da · 
respectiva taxa, procédão na fórniRdo art. tO das 
lnstruccões de 1 ~r de Abril de 1833. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Janeiro- de 
1835.-Afanoel do Nascimento C({stro e Silva .. 

N. 13.-FAZENDA.-Em 9-de Jaúeiro dc.183l~.-

Os generos de producção brasileira levados a paiz estrangei-ro 
perdem o privileg·io da nacionalidade, ficando por isso su· 
jeitos aos direitos de importação. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional. 
ern conformidade da deJiberação tomada em sessãó 
do Tribunal, declara ao Inspector da Thesouraria 
da Província do Rio Grande do:sul, em resposta 
ao. seu officio. de 26-de Novembro uUimósoh n~o. 
83, que é justa e legal a exigencia dos direitos 
de importação na Alfandega de Porto Alegre . da 
-porção. de fumo .que Francisco ·Modesto .Francà 
importou de . Buenos--Ayres, não ob$tante seP est-e 
genero primitivamente de producção brasileiraJ 
uma vez que as transacçõest e conveniencias doi 
commercio tendo-o já levado a paiz estrangeiro 
lhe fez perder o privilegio da nacionalidade. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Janeiro de 
1835 .-JJ!anoel do 1\'a.scimento Castro e Silva,. 
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N. ~14.--GUEHRA.-Ern 9 de Janeiro de ~1833. 

Communicando que nem os Ajudantes dos extinctos Çorpos 
de 2.a Linha nem os Instructores das Guardas Nac10naes 
tem direito 'á gratificação addicional da CarLa de Lei do 
1. 0 de Outubro de 1834. 

111m. e Exm. Sr. -Respondendo ao objecto do 
seu officio n. o 12, tenho de con1municar a V. Ex., 
que nem os Ajudantes dos extinctos Corpos de 
2. a Linha empregados na fórma por V. Ex. in
dicada, nem os lnstructores das Guardas Naeio
naes tem direito á gratificação addicional concedida 
pela Carta de Lei de 1. o do Outnhro de 1 H~H. 

Deus Guarde a V. Ex. -ralacio do Hio de .I a
neiro, 9 de Janeiro de 18~lo. -Antero José Fcr
reint de Brito. -Sr. !)residente da Provincia do 
l\io Grande do Norte. 

--·-
N. 13.-FAZENDA.-Em 10 de Janeiro de 1833. 

Declarando que os Empregados de ·Repartições cxtinct:1s st) 
devem ser pagos dos ordenados que veneião nos emrrcgos que 
exerciào; c bem assim que se deve suspender o pagamento dos 
ordenados daquelles que tcnh:lo sido despachados para novos 
empregos. 

Na Contadoria Geral de Revisão se ponhão nas 
respectivas folhas as convenientes notas para que 
aos Empregados de Repartições extinctas só se 
paguem os ordenados que venciiío com os empregos 
•Jue exercião, cessando quaesquer ajudas de custo, 
JU gratificações que tivessem, caso tenhão alguns 
continuado a receber, pois que estas só lhes com
petião pelo exercício; praticando-se o mesmo 
1 respeito dos aposentados;· ou trosi m para que 
não tenha tambem lugar o pagamento de orde
nados de Empregados das di tas Repartições ex
!inctas, que tenhão sido despachados para novos 
(~mpregos. 

Rio de Janeiro em 1 O de Janeiro de 183:).-
Jfa·wcl do Nascimento Castro e SilJ 1fl. ~~..........__ 

/· ' ~ ~ \\-\~~c;\ [) ~ c 4trt 4 ""' --·- ' (\.' \ ..,._/} 
, ...... --·-...:.)" r~ 
! •·-<) 

\\ * 

~~~ 
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N. 16. -FAZENDA.-Em 12 de Janeiro de ·183tL 

A' ''rbesouraria da Provincia de Mato Grosso, para não se con
tinuar a pôr verbas no Livro auxiliar da Divida Publica. 

Manoei do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tendo em vista a cópia das Iuscripções n. o .i do 
Livro auxiliar da Divida Publica da Provincía de 
Mato Grosso, que acompanhou o officio do res
pectivo Inspector de 4 de Outubro ultimo sob n. o 

21, do qual se collige que na Thesouraria dare
ferida Província se tem introduzido a :pratic~ de 
averbar no .dito . livro as t:ransferen.c1as feitas 
pelos possuidor~ dos conhecimentos de ins
cripções; resolveu err1 sessão do Tribunal ordenar 
que se não continue em semelhante pratica, não 
só por serem inuteis taes averbações, como por
que a Lei de 15 de Novembro de 1827 as não 
autorisa, sendo sufficientes o disp.qs_to ·no art. 15 
da mesma lei. , O que o sobre{fito Inspector cum .. 
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 12 de Janeiro 
de 1835.-Jianoel do Nascimento Castro e Süva. 

-·····-:-
N4 17.-GUERRA.-Em ·12 .deJaneiro de 183~L 

Determinando que pelá Pagadoria das Tro'p:is se não J>ague sol
dos aos Ajudantes de Cirurgia, que recebem orilenado de 
I"entes da Academia de Medicina; e que os Capellães das for
ta1ez3s não tem direito a gratitlcaç.:;J.o addi~ional. 

A Regencia em Nome do. Imperador o Senhor 
Dmn Pedro .. Segu~do Det~Pnlina_ :que. p~la Pa~a
doria das Tropas se não 11ague soldos aos AJu
dantes de Cirurgia Manoel Feliciano Pereira de 
Carvalho e Candido Borges Monteiro, por isso 
que recebem ordenado de Lent-es substitutos .da 
Academia de Medicina. l)or esta occasião manda 
igtw.lmente declarar que os CapellJes das Forta-
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lezas não tem direito á gratíficação addicional. O 
que participo a V m. para sua intelligencia e 
execução. · 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 42 de Janeiro 
de 4835.- Antero José Fe·rreira de B,rito.- Sr. 
José de Vasconcellos Menezes de Drumond. 

-·· 
N .. 18;~JUSTIÇA.-Em 12 de Janeiro de 4835. 

Ao Commandante Supefli,pr da Guarda Nacional da Côrte.-De':" 
clara incompatível o serviço da Guarda Nacional com o de 
Correio da Secretaria de Estado. 

Illm. e Exm. Sr. -A Regencia em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo Ha por 
bem que João Barboza Coutinho seja dispensado 
do serviço da Guarda Nacional, visto ser incom
pativel este servieo com o de Correio da Secreta
ria de Estado dos Negocios Estrangeiros. O que 
communicp a . V Ex. para sua intelligencia e de-
vida execucão. · 

Deus Guârde a V. Ex. - Paeo em 12 de Ja
neiro de 1835.-Aureliano de"' Souza e Oliveira 
Couti;nhoL- sr. Commandante Superior interino 
Conde de S. Simão. 

J'L ~9.-JUSTIÇA.-Em 13 de Janeiro de 1835. 

AfJ Coiilmissario Provincial dos Carmelitas Calçados da Pro
vinciae::da Bahia.-Declara que a Communidade não deve con
correr'. para o sustento de um religioso que estava fóra do 
claustro, tratando de sua saude. . 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, Tomando cni consideração 
o que V. P. na ausencia do Provincial expõe 
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no seu officio de 7 do n1ez passado ácerca da 
licença, que por Aviso de 8 de Julho do aono 
t1ndo, se concedera a Fr. Francisco de Santa Roza 
de Viterbo para fora do claustro tratar de sua 
saude arruinada; Ha por bem que subsista a so
bredita licença, mas que a Communidade não 
concorra corn cousa alguma para o sustento do 
supplicante cmquanto residir fóra do mesn1o 
claustro. 

Deus Guarde a V. P.- Palaeio do Rio de Janeiro 
em 13 de Janeiro de 1835. - Aureliano de 
Souza e Oliveira Co~ltinho. -Sr. Commiss;nio 
Provincial dos Carmelitas Calcados da Provintia 
da Bahia. " 

- -·· 
N. 20.- FAZENDA. -Em Hj de Janeiro de ,JK;:J. 

Circular declarando que a taxa dos escravos deve cobrar-se 
dos que tem sua habitual resideucia nas Cidades e Villas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional , 
resolveu em sessão do Tribunal declarar, que, 
conforme a letra do art. 5. 0 § 5. o da Lei de 8 
ôe Outubro de 1833, para pagar-se a taxa dos es
cravos, não basta que os senhores delles sejãó 
habitantes das Cidades ou Villas; mas e preciso 
tambem que os mesmos escravos, de que houver 
do cobrar-se a taxa, tenhão a sua habitual e or
dinaria residencia nas Cidades ou Villas, e neste 
caso são sujeitos á taxa, ainda que se empre
gumn em qualquer serviço, ou mister, diario, ou 
temporariamente fóra deHas. O que participa ao 
Inspector da Thesouraria da Província de ... para 
sua intelligencia e execução. . 

Thesouro Publico Nacional ern 15 de Janmro de 
4 830.- ~fanoel do JVaschncnto Casti·o e Silva. 
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N. 21.-FAZENDA.-Em H} de Janeiro de 183:J. 

Circular ordenando que a correspondencía das Thesourarias 
das Provincias, e neparliçües ele I<'azenda annexas, se faça 
em papel ordinario, cessando o uso do de Hollanda. 

Manoel do Nascin1ento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
ordena que a correspondencia das Thesourarias 
das Províncias e Repartições de Fazenda annexas 
sómente se faça en1 papel ordinario, eessando o 
uso do de Hollanda en1 pratica em algumas das 
ditas Thesourarias, tanto pela economia da Fa
zenda Publiea, eomo pela n1aior faci1idade de 
se emassarem e archivarem os respeetivos oftl
cios. O que o Inspcelor ila Thesouraria de ... 
assim cun1prirá. 

Thesouro l.,ublico Nacional e1n ~19 de .Janeiro 
de 1835. -lJ'lanoel do 1Vascimen•to Castro e Sil·oa. 

N. 22.-FAZENDA.-Em 19 de Janeiro de 1835.' 

Circular ordenando que se não pague aos Empregaaos de repar
tições extinctas senão os ordenados que percebião peJos 
empregos que exercião ; e que taes ordenados deveráõ ser 
suspensos , logo que tenhão sido despachados para novos 
empregos. 

Manoel do Naseimento Castro c Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro l'ublico Naeional, 
ordena que nas Thesourarias das Províncias só 
so pague aos Empregado~t das repartü:;ões ex
tinctas os ordenados que venclão com os em
pregos que exercião, cessando as gratificações, 
ou ajudas de custo, que por ventura tivessem, 
e no caso de que tenhão-se-lhes continuado a 
pagar, visto que estas só lhes eompetião pelo 
exereieio, praticando-se o mesmo a respeito dos 
aposentados; e outrosin1 que cesse o pagamento 
de ordenados dos Empregados das ditas repar-

\.) 
<Y" ;~ 
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tições ex ti netas logo que. tenhão sido despachados 
para novos empregos. O que o lnspector da The-
souraria de ... cumprirá. -

Thesouro Publico Nacional em 19 de Janeiro de 
4835.-Manoel do Nasci1nento Castro e Silva. 

-·-
N. 23.- IMPERI0~-- Em 49 de Janeiro 

de1835. 
~> 

A! Administração. da Casa .dos- Expostos da Côrte,· ordenando 
que sejão dadas á soldada, logo que estiverem nas circums
tancias disso, as expostas de côr a càrgo da mesma Admi
nistração, .que se crearem fóra della. 

Manda a Regencia.em Nome do Imperador pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do Impe:çio 
que a Administração da Casa dos Expostos desta 
Côrte, logo que as Expostas de côr, que são dá das 
a criar fóra do estabelecimentov,se. acharem nas 
circumstancias de. serem dadas· á. soldada como 
orphãs, ·na conformidade da Ord. _do Liv. 1. o, 
Tit. 88 § 13 , devem dirigir-se ao Juiz dos Or
phãos, em c~jo- districto ellas residirem, para 
serem arrematadas as suas soldadas, devendo 
tomà.r-se entretanto todas as cautelas, para que 
enas não sejão reduzidas a cativeiro. . . 

Palacio do Rio de Jàneiro em 19 de Janeiro 
de 1835.-Manoel do Nascimento··castro e Silva. 



N. 24.-JUSTIÇA.-Em 22 de Janeiro de 1835. 

Declara que os c6rnctas dos Batalhões das Guardas Nacio
naes não devem ser julgados em Conselho de Disciplina, 
mas responsabilisados segundo os seus engajamentos. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 
V. Ex. datado de 20 de Dezembro do anno pro
ximo findo, tenho de declarar a V. Ex., de ordetn 
da Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, que os cornetas dos Ba
talhões da Guarda Nacional não deven1 ser jul
gados em Conselho de Disciplina como a lei manda 
que sejão os cidadãos Guardas Nacionaes, porén1 
que devem ser responsabilisados segundo a na
tureza do engajamento que se tiver com elles 
celebrado para o serviço a que são ·destinados 
nos respectivos Corpos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 22 de Janeiro de 1835.-ft'Ianoel Alves 
Branco .-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

•••a-

N. 25.-FAZENDA.-Em 23 de Janeiro de 1835. 

Determina que os productos naturaes, que se costumão re
metter para a Europa, paguem direitos pelo valor que se 
lhes der a vista da relação que o naturalista apresentar, 
fazendo-se o despacho sem se abrirem os caixões 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Thesouro Publico Nacional, ent resposta ao 
officio do Presidente da Província do Pará datado 
de 27 de Novembro do anno proximo passado, 
sob n.o 86, sobre deverem ou não pagar direitos 
os productos naluraes que pelos naturalistas são 
aproveitados e ren1eltidos para os museus da Eu-
ropa á expensas dos seus respectivos Governos, 
e sobre a fórma de serem embarcados os caixües, 
e deposito de taes objectos ; tem a ponderar, que 

DECISiiES DE 1831) 



a ,este respeito nesta data se ha oflleiado ao l\li
nislro e Secretario de Estado dos N egocios Es
trangeiros, fazendo ver que nenhuma lei ou tratado 
permitte isenção de direitos na exportação ou 
importação delles_, salvas as excepções legaes em 
cujo caso se não achão os de que se trata : que 
os objectos recsbidos dos portos da Europa, em
barcados alli por conta do Governo Brasileiro, são 
contemplados para o pagamento de direitos, como 
qualquer individuo particular ; portanto o que 
apenas se pó de admittir é o embarque das caixas 
em que f o :rem os ditos objectos de historia natura]_, 
se1n serem abertas para evitar o desarranjo e 
prejuízo que póde-lhes resultar, e que os direitos 
dos não inspeccionados sejão pagos pelo valor 
que se lhes der, á vista das relações que apresentar 
o naturalista, observando-se quanto aos outros o 
negulmnento das Mesas das Di versas Rendas. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de Janeiro 
de 1835.-JJfanoel do Nascimento Castro e S1"lva. 

N. 26.-IMPERIO.-Em 24 de Janeiro de 1833. 

Ao Ministerio da Fazenda, para que o Thesouro e as The
sourarias de :Fazenda remettão uma conta das dividas pas
sivas do Ministcrio do Imperio, e bem assim, no fim de cada 
quartel, as contas das despezas realizadas no decurso deJie 
por conta do mesmo l\linistcrio, com distincção do cxer
dcio a que pertencem. 

Illm. e Exm. Sr. -Carecendo de que as The
sourarias tanto da Côrte, como das Províncias me 
enviem com urgencia uma conta das dividas 
passivas da Repartição á meu cargo, relativas ao 
anno financeiro findo : rogo a V. Ex. se digne 
de expedir para este fim as ordens necessarias, 
bem como para me remetterem, logo que seja pos
sivel, contas semelhantes dos annos financeiros 
anteriores ; ficando en1 regra o transmittir-me 
taes estações, daquella data em diante, e no fin1 
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ue cada quartel, a tias despczas realizadas no 
decurso delle, sobre cada um dos ramos á cargo 
deste Miuisterio , com distincção dos que per
tencerem ao anno financeiro que correr , e das 
que forem relativas aos antecedentes, devendo a 
do ultimo quartel ser acompanhada de um ba
lanço geral com a relação dos credores a que1n 
se não tenha satisfeito, mas que hajão adquirido 
direito aos seus pagamentos. E quando ácerca 
das dividas acin1a mencionadas existirem no The
souro os necessarios documentos, rogo a V. Ex. 
a expedição das mais ternünantes ordens, para 
que me sejão quanto antes transmittidas. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paco em 24 de Janeiro 
de ·1835.-Jonquim Vieira ela" Silva c Souza.
Sr. Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

' N. 27.-IMPElUO.-·Em 21· de Janeiro de 1833 . 

. \os Professores c Professot·as Publicas de primeiras letras do 
.Municipio da Cõrte, ordenando que rccebão em suas Es
colas os alumnos e alumnas, que se apresentarem para as 
frequentar, embora não sejão moradoras nas respectivas 
freguezias. 

Apparecendo no Correio Oflicial de 21 de Ou
tubro do anno passado um annuncio, em que a 
J>rofessora Publica de meninas da freguezia do 
Sacramento desta Côrte previne que só admittirá 
ao ensino as parochianas da mesma freguezia, 
impondo-lhes além disso o onus de provarem esta 
circumstancia por meio de certidões do I•arocho, 
certificadas pelo respectivo Chefe de Quarteirão, 
c reconhecidas; e convindo obstar a semelhante 
abuso: Manda a negcncia en1 Nome do Impe
rador Declarar, que a designação das freguczias 
nas cartas dos Professores serve unicamente para 
determinar os limites dentro dos quaes devmn 
assen lar as suas aula~; nws nüo os au lorisa a 

v 
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rejeitar os alumnos que, por maior commodida
de, ou por qualquer outro motivo, as queirão 
frequentar, ainda que pertenção a diversas fre
guezias. O que participo a Vm. para sua intel
ligencia. 

Deus Guarde a Ym.-Paco em 24 de Janeiro de 
1835.-Joaquün Vü?ira da" Silva e Souzct.-Sr .... 

••••• 

N. 28.-JUSTIÇA. -Em 28 de Janeiro de 1·sms. 

Ao Chefe de Policia dâ Côrte para que se não retenha ninguem 
- p-or falta de passaporte. 

Annuindo ao que Vm. propõe em seu oft1cio de. 
19 do corrente a respeito dos dous rapazes Por
tuguezes que vierão sem passaporte, cumpre-Inc 
por esta occasião ordenar a Vm. que d'ora em 
diante não faça mais reter uinguem por falta desse 
titulo, bastando que o .Juiz de Paz, onde fôr mo
rar alguma pessoa que venha de fóra, proceda 
ús averiguações, e seguranças policiaes, que foren1 
necessarias, recommendadas no Codigo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço, 28 de Janeiro de 
1835.-Afanoel Alves Bra.nco. -Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Policia. 

•••c• 

r~ . .29.-FAZENDA.-Em 28 de Janeiro de -,183i:). 

llesapprovando a nomeação de um Solicitador extraordina
riamente nomeado para cuidar nas causas da Fazenda. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
(lente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, tendo presente o officio do Inspector da 
Thesouraria da Província do Pará de 15 de No
Yttnlbro ultimo, sob n. o 72, pelo qual parlicipa 



que por não possuir o Continuo da Thesouraría 
os precisos conheeimentos do fôro j udiciario 
para cuidar nas causas da Fazenda, foi em ses
são da Thesouraria deliberado que se nomeasse 
provisoriamente um Solicitador, com o venci
mento do salario mensal que pelo regimento da 
Justiça compete aos Advogados por cada uma 
causa: responde ao mesmo Inspector, que não 
tem lugar a approvação da referida deliberação; 
porquanto não se dá o casu de urgente neces
sidade de um Solicitador com grandes conheci
mentos do fôro judiciario para agenciar os feitos 
da Fazenda a cargo do Procurador Fiscal, bas
tando que o Continuo, ora Solicitador, na con
formidade da lei, tenha a intelligencia necessaria 
para comprehcnder o que lhe ordenar o Procu
rador li'iscal, e as infonnações que lhe derem 
os respectivos Escrivães, e bem assin1 a precisa 
actividadc para desempenhar as ordens, e noti
eiar oportunan1ente ao Fiscal o andamento dos 
feitos conforme as informações, que lhe derem 
c os despachos ou sentenças, que nelles se pro
ferirem. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Janeiro 
de rJ 835.-.~fanoél do Nascimento Castro c Silva. 

N. 30.-FAZENDA..-Enl 28 de Janeiro de 1833. 

Appl'ovando a ordem do Presidente da Provincia do Pará que 
mandou pagar o oruenado por inteiro a um Professor Publico, 
não obstante achar-se pronunciado, visto estar em effectivo excr· 
cicio do seu emprego, e modificada a pronuncia pela tian~·a. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tendo presente o officio do Inspector da Thesou
raria da Província do Pará datado de 15 de No
vembro do anno passado, sob n. 0 70, pelo qual 
representa contra a_ urde1n do Presidente da su-
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hredita Província que mandou pagar ao rro
fessor de grammatica latina, Gaspar de Siqueira 
Queiroz, o ordenado por inteiro que lhe compete 
por este emprego, não obstante achar-se pronun
ciado : responde ao mesmo Inspector, que bem 
procedeu aquelle Presidente sobre o objecto em 
questão; porquanto n1ostrando o dito Professor 
que se acha em effectivo exercício, tem todo o 
direito ao seu vencimento, sem lhe embaraçar a 
pronuncia que, modificada pela fiança, e não sendo 
o delicto de responsabilidade de seu officio, não 
lhe serve de impedimento, nem de facto, nem 
de direito, para o recebimento de seu orden<ftlo. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Janeiro 
de 11835. -Jfa.noel do Nascimento Castro e Silva . 

... 
N. 31.-:FAZENDA.-Em 2ü de Janeiro de '183•3. 

Ao In~pector da Alfandega para em tempo pôr em execução 
o que consta da cópia junta ao Aviso do l\Iinisterio dos 
Negocios Estrangeiros de 26 do corrente, relativos a direitos 
a Q!le devem ser sujeitos ;os generos !o.ransportados para os 
navws de guerra estrangeiros. · 

O Inspector da Alfandega desta Côrte fique na 
ínlelligencia de em tempo competente pôr en1 
execução o que consta da inclusa cópia que 
acompanhou o Aviso da Secretaria de Estado dos 
Negocios Estrangeiros de 26 do corrente, relativo 
a serem sujeitos a direitos e á respectiva fisca
lisação da Alfandega os generos transportados a 
este porto para provünento 'dos navios de guerra 
estrangeiros. 

Rio de Janeiro em 2ü de Janeiro de 1835.
Jl!cuwcl do Nascimento Cltstro c Silva. 
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~. 32.-JUSTIÇA.-En131 de Janeiro de ·1835. 

A .eação de Juiz l\funicipaJ interino caduca Jogo que se 
proceda a nomeação e provimento de proprietario. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre as duvidas por V. 
Ex. apresentadas em seu officio n. 48 de 27 de 
Novembro doannopreterito, resolveu a Regenciaen1 
Nome do Imperador que a nomeação de Felippe 
FPrreira da Silva para Juiz Municipal interino 
da Villa de Cavalcanti, por occasião de uma falta 
repentina do proprietario, na conformidade do 
art. 33 do Codigo do Processo Crin1inal, ten1 cadu
cado, logo que, tornando-se a falta absoluta, foi 
preciso proceder a non1eação e provimento de 
outro proprietarioJ nos termos do referido art. 
33 e do art. 14 das Instruccões de 13 de Dezein
bro de 1832, devendo, porta&nto, Joaquim Pereira 
de Faria entrar immediatamente no exercicio do 
lugar para qne fôra nomeado. O que communico 
a V. Ex. para sua intelligencia e devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 31 de Janeiro de 1835.-Manoel Alves 
Branco.- Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

IOGCIE 

N. 33.-JUSTIÇA.-Em 31 de Janeiro de 183õ. 

Manda que o Juiz de Paz do districto de S. José continue a 
exercer o seu cargo dentro dos antigos limites do seu dis
tricto, não obstante a divisão ecclesiastica, emquanto não 
lwuver nova eleição geral. 

Em solução á duvida que Vm. offerece á con
sideracão do Governo em seu ofiicio de 14 do cor
rente sobre a necessidade' que ha, de proceder-se 
á nova demarcação de districtos nessa freguezia, 
em conseqnencia da sua recente divisão, tenho 
de responder-lhe que, não obstante a divisão eccle-

• 
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siastica da nova freguezia, deve subsistir a nn
teriorl divisão civil_de suajurisdicção, habitada 
pelos Cidadãos, por cuja maioria.· de ·votos foi 
Vm. eleito Juiz, e q~e portanto deve eonH- 'ar 
a exercer este carg() d:ent~o dos antigos "Jim1 ~s, 
emquanto não houver nova eleicão geral. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 31 de Janeiro de 
1835.-Manoel Alves,Br<n~co~;...;...Sr.~u-izdePaz do 3. 0 

disLrjptQ .Q.~-s~~-.--J-~s$ ~ · , · -~--~-;; 

. . . 

Ordena ao· CÍ1~fe de Policia da Côrte . que faça r~m~~te~:: p~ra 
a Casa da Misericordia os presos qu.ê etldc:mdécereni, Uepois 
de examinados por peritps. . · .< 

Sobre os -presos dóudos, de que Vm. falia elJl 
seuofficio do 1. o do corrente, cumpre responder.;.. 
lhe que ·haja tQ~a ~ cal.l~la e ~jreumspeccão _por
ser _ muitàs vezes· tt·~fitlgimeittl de doud{ce um· 
meio, que élles einpregão pàra se evadirem da 
prisãQ, e que sendo tal negocio de mero regimen 
econornico das cadêas, fica Vm. autorisado a re
mette-los para a Ca~a d·e Misericordia com todas 
as precisas• $~gl#'ll,P-Qi~'~· .ltJtl'a :V~Z:q:Ue os ditos 
presos estejão realmente doudos ( o que se deV'erá 
v_ eritl .. car P_ o r_ . ex_ am ____ e_ qe_P_._ er_ i tos.),. qu_ango !,lã o haja 
na. enferlll~la .l1JW:~: .. seguro. 't>hd~ possao estar 
sem ;dàiDBO dos ()Ul'rOS• . .. . _ . • 

Deus Guarde a :vrrr,~Paço em :Jde Fevereiro de 
4835.-Manoel Alves Branco,~ Sr. Juiz de Direito 
Chefe· de Policia. · 



N. 35.-JUSTIÇA._;....Em 4· de Fevereiro de 183ft 

O Juiz de Direito deve mandar soltar immediatamente o réo 
absolvido pelo Jury, ainda que se não conforme com a de
cisão. 

Ilhn. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Se
gundo com o officio de V. Ex. de 27 de Novem
bro do anno passado, o que lhe havia dirigido 
o Juiz de Direito dessa Comarca em 25 do dito 
mez, pedindo esclarecimento do seguinte quesito : 
se devia absolver e .. mantlar soltar a um réo de
clarado não criminoso pelo Juiz, quando elle se 
não conformasse com essa decisão, manda a mes
ma 'Regencia declarar a V. Ex. que a letra do 
art. 2711 do Co digo do Processo . é tão clara e ter
nlinante, que não adrrlitte a menor duvida ares
peito da obrigacão do Juiz neste caso de absol
ver e soltar o réo immediatamente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 4 de· Fevereiro de 4835.-Manoel Alves 
Branco. -sr. Presidente da Provinda de Goyaz • 

• •••• 

N. 36.- ESTRANGEIROS.- Em 4 de Fevereiro 
de 1835. 

~Ianda que o Juiz de Paz do 2. 0 districto do Curato da Sé da 
Bahia seja responsabilisado por abuso de autoridade em pre
juízo da jurisdicção e regalias consulares. 

IJlm. e Exm. Sr.- Tendo levado á presenca da 
Regencia em N 01ne do Imperador a nota quê em 
:ii de Janeiro ultimo passou o Encarregado de 
Negocios de S. 1\'1. Fidelíssima, nesta Côrte, e os 
documentos ( ftlclusos ) que. a acompanhárão, e 
nwnifestão o procedimento irregular do Juiz de 
11HZ do segundo districto do Curato da Sé, dessa 

J)ECISÕES DE 183i$ 4 
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cidade, quando, a requerin1enlo de oão Pinto 
~eite, se intromettêra em negocio ue compet.encia 
do Consulado Portuguez; a mesma Regencia or
dena, que V. Ex. faça competentemente chamar 
á responsabilidade aquelle Juiz, pelo referido 
abuso de autoridade em prejuízo da jurisdicção 
e regalias consulares, que, sendo geralmente con
cedidas, se devem cuidadosamente manter. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 4 de FeYei·eiro de 1835. -1Jfanoel Alves 
Branco.-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

····-
N. 3í .--FAZENDA.- Em 9 de Fevereiro de 1835. 

llarca o numero de exemplares de Leis, etc., 'que a Typogra
phia Nacional deve remetter a cada Sect·etaria de Estado .. 

O Administrador da Typographia Nacional fique 
na intelligencia de que, na remessa de exemplares 
das Leis e mais papeis do Governo tna.ndados 
imprimir pelas diversas Secretarias de Estado, 
deverá regular-se pela relação inclusa, en1 confor
midade do que se exige das mesmas Seeretarias, 
e além disso satisfará a todas as requisições 
que lhe forem feitas pelos respectivos Officiaes
Maiores. 

Rio de Janeiro em 9 de Fevereiro de 4835.
JJfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

Relação dos exemplares de Leis e Deeretos que de"Vem 
ser remettidos ás Secretarias de Estado. 

Do Imperio .......•..... 
Da Justiça ............. . 
Da Guerra ............. . 
Da Marinha ........•.... 
Da Fazenda ............ . 

t .000 
3.4-00 

800 
800 
800 
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Secretaria do Tribunal do Tlwsouro Publico 
Nacional em 9 de Fevereiro de 1835.- João .Maria 
.Jacobina. 

-----· 
~. :3~. -·FAZENDA.- Em HJ de Fevet.eiro de ~ 835. 

Fixa a intelligencia do art. 174 do Regulamento das 
Alfandegas. 

)lanoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, sendo
lhe presente o officio do Inspector da Thesouraria 
da Província de Santa Catharina de 23 do mez 
findo, incluso no do respectivo Presidente de 24 
do dito mez sob n. 9, sobre a intelligencia do 
art. 174 do Regulamento das Alfandegas, resolveu 
em sessão do Tribuual declarar ao sobredito 
Inspector que a disposição daquelle artigo, enten
dida litteralmente, e de accordo com o do art. 
97, a que se refere, só sujeita ao pagamento de 
rnais de cinco por cento além dos direitos esta~-
1ecidos, áquellas mercadorias que se despachão 
para consumo, sendo descarregadas de un1a em
barcação actual , e effectivamente em franquia. 
E outrosim que a qualquer embarcação é per
mittido trazer destino e cargas para differentes 
portos, sem que por isso seja sujeita a qualquer 
onus ou imposição especial ; e que pela estada 
e franquia tambem nenhun1 imposto priva ti YO 
se exige. 

Thesouro Publico Nacional em 1 o de Fevereiro 
de ,1s::n. -Jlanoel dn NascüncntfJ Cnstro e Silra.. 

-·-----
\_) 

) 
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N. 39.-.JUSTIÇA.-Em 10 de Fevereiro de 1835. 

Ao Arcebispo da Bahia.- Prohibe que se tirem os Parochos e 
outros quaesquer beneficiados de suas Parochias e Beneficio, 
a fim de os empregar fóra delles, contemplando-os como 
presentes. 

Exm. e Revm. Sr.- A Regencia em Nome do 
Imperador, Tendo mandado ouvir ao Presidente 
dessa Provi:r:.~ia sobre os objectos de que trata 
o officio de V. Ex. de 28 de Agosto ultimo, e 
havendo o inesmo Presidente in1mediatamente 
providenciado ácerca do estabeleeünento de ce
miterios, que faz a primeira parte do dito officio, 
manda, quanto aos outros quesitos delle, decla
rar a V. Ex.: Lo, que tendo V. Ex. cedido a 
casa do Aljube, para nella serem recolhidos os 
presos de justiça con1 a unica condição de ficar 
a Fazenda Publica obrigada a pagar os alugueis 
que rendião as lojas do edificio em favor da 
R e la cão Ecclesiastica, e havendo-se mandado nesta 
certeza fazer os reparos e obras que necessitava 
o mesmo edificio, assaz arruinado, não póde 
ter lugar o pagamento de mais renda alguma, 
tanto mais porque não ha inconveniente algum 
para que aUi se recolhão tambem os Ecelesiasticos 
presos, por ser uma prisào decente, cmno V. Ex. 
deseja; 2. o, que nào se conforma com a proposta 
que V. Ex. faz para poder chatnar os Jlarochos 
e outros quaesquer benet1ciados a fim de os em
pregar fóra de suas Igrejas c beneficio sendo 
contemplados como presentes, e com direito aos 
seus vencimentos, por não eonvir de modo algun1 
que se tirem das Matrizes os seus proprios l)a
rochos, para serem ellas entregues a Encommcn
dados, que bem não podem servir sem ordenado, 
que V. Ex. quer que aquelles continuem a per
ceber; 3. 0

, finalmente, quea nomeação do Conego 
honorario Miguel Teixeira de Araujo Santos, para 
Vigario Geral da Província de Sergipe, está na 
razão acima dita, por ser elle Parocho Col1ado 
da freguezia :da Estancia. 
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Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do Rio de Ja
neiro en1 ·10 de Fevereiro de ·1835.-Jtfanoel Ah~es 
Rranco .-Sr. Areebispo da Bahia . 

...... 
N. 4.·0. - GUERRA. - Em 1 ·1 de Fevereiro 

de 1830. 

Declara que nas cartas qu(' se houverem de passar aos a1um
nos da Academia .Militar se deYem sómente lançar as ap
provações e prernios qnc tiverem. 

Accusando a V. s. a recepção dos seus offieios 
n.os ~82 e 183, tenho a declarar, quanto ao primei
ro, que nas cartas, que se houvermn de passar 
aos alumnos dessa Academia se deven1 sórrwnte 
lançar as approvações c pren1ios que tiverem ; 
e enH]uanto ao segundo, que já expedi Aviso ao 
Director do ArsenaJ, para alli ser paga a folha 
dos Empregados Menores, da dotação, e das des
pezns da Academia, pertencentes ao rnez de Ja
neiro proximo passado. 

Deus Guarde a V. S. _ _.Paco mn ·1 11 de Fevereiro 
de 18;J3. -~João Panlo dos ·santos Brtrreto. -Sr. 
Haymundo José da Cunha Mattos. 

N. 4·1 . -FAZENDA.-Em ,12 du Fevereiro de 118:{:;. 

Cirerllar para se ~~obrar lllCnsalm,~ute a armnenagem, con
tando-se o mcz lo~o depois que 1indão 10 dias para os p.-e
neros st•ccos e JO para os tk EstiY;I. 

~Ianoel do Nascinwnto Castro e Silva, l'resi
dente do Thesouro I)ub1ico 1'\acional. ordena que 
na~ Alfandegas do In.1perio ~'G eobrr n armazei:ta.
gem n1Pnsa1mente pelo lempo que as mercado~ 

) ·~: 
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rias se demorarern nos arruazens , alen1 de 40 
dias, contando-se o mez para o vencimento, logo 
que comece, sem que seja preciso ter-se com
pletamente preenchido, podendo os generos de 
Estiva demorar-se sónleEte até dez dias liyres de 
ar1nazenagem, findos os quaes a pagaráõ da tnes
ma fórma que os outros generos, tudo conforme 
a deliberarão do Tribunal de ~16 de .Janeiro de 
1834 que se acha ern pratica na Alfandega da 
Côrte. O que o Inspector da Thesouraria da Pro
víncia de. . . fará cumprir. 

Thesouro I)ub1ico Nacional exn ~12 de Fevereiro 
de ·1835.-J~fanoel do Na,scünento Castro e Silva .. 

-...... _ 

N . 4.2. - GUERRA. - En1 ·14 de Fe,·ereiro 
de 1835. 

Manda ficar de nenhum effeito o Regulamento de 11 de No
vembro de 1833 para a Fabrica da Polvora, e que se observe 
o de 21 de Fevereiro de 1832. 

Havendo a Regencia en1 Nome do Imperador, 
por Decreto de 'I o do corrente rnez, determinado, 
que, ficando de nenhum effeito o Regulamento de 
H de Novembro de 1833, para a Fabrica da Pol
vora, se observe o de 21 de Fevereiro de H~32, 
que baixou com o Decreto da mesma data; as
sim o communico a Vn1., remettendo-1he para 
sua intelligencia e governo a copia do citado 
Decreto 

Deus Guarde a Vrn.-Paco em 1t de Fevereiro 
de 1885. -.João Paulo dos" Santos Barreto. -Sr 
José de Vaseonee11os Menezes de Drun1ond. 



l'i. 43.-FAZENDA.-Ern 16 de Fevereiro de 18:1:). 

}!anda eliminar da pauta a qualidade do assucar- meio mas
cavo -ficando nesta parte alterado o ~ 2. 0 do art. 39 do 
Regulamento de 26 de 1\'larço de 1833. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
Nacionaes fique na intelligencia de que, en1 con
formidade da Rcsoludio de 13 do corrente sobre 
consulta da .Junta de "t:ommercio de 7, a respeito 
das representações do n1esmo Administrador de 
5 e 20 de Dezen1bro passado, deve eliminar a 
qualidade do assucar-rneio mascavo- ficando al
terado nesta parte o § 2. o do art. :l9 do Regula
Inento de 26 de Março de '! 833. 

Rio de Janeiro cn1 16 de Fevereiro de ~1835.
}f(1noel do lVascimento Castro e Sil1HL 

N. 44.-GUERRA.-- En1 ·18 de .Fevereiro de 
1835. 

~fanda que o laboratorio de fogos de artificio seJa transferido 
para o local da Fabrica da Polvora, de que hcará fazendo 
parte. 

Em cumprimento doart. 4·1Cap. 3. 0 , Tit. 2.
do ReO'ulamento respectivo, approvado pelo De
creto âe 2·1 de Fevereiro de 1832, Detennina a 
Regencia en1 Nome do Imperador que o labora
torio de fogos de artitlcio seja transferido para 
o local da Fabrica da Polvora, de que ficará fa
zendo parte. O que participo a Vm. para sua 
intelligencia, e execução pela parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vn1 -Paco em 18 de F1wereiro 
de 1835. -Jocio Paulo dos" Santo.r; Ba.rreto. -Sr. 
José de Vasconcellos )ienezes de Drumond. 

-- -···-----



N. 45.-FAZENDA.-Enl ·19 de Fevereiro de 1835. 

Detcrminantlo:.que nas compras e Ycndas dos bens de raiz, 
em que fór a Fazenda N acionai ; interessada, se obserYe o 
mesmo que com outras se tem praticado, pagando o arre
mataute metade da siza. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Tüesouro ~ubiico Nacional, en1 
conforinidade de deliberação tornada em sessão 
do Tribunal, approva a arrematação de Ilapacoroy, 
e seu supplemento da Ilha da Graç.a a Manoel Ma
chado de Souza, pelo preço e condições constantes 
do officio do Inspector da Thesouraria da Pro
víncia de Santa Catharina de 7 do mez t1ndo, ia
incluso no do respectivo Presidente de 8 do rnesrno 
rnez sob n. o 1. Quanto, poré1n, ao pagamento da 
siza, como o Alvará de 3 de Junho de 1809 se 
referi o ( por terem geral observancia) ás dispo
sicões dos antigos artigos das sizas, e do Regi
mênto dos Encabeçamentos, e como de facto ellas 
não tern tido cumprin1ento a respeito das compras 
e vendas dos bens de raiz, em que ten1 intervindo 
a Fazenda Nacional: dever-se-ha observar com 
esta arrematação o 1nesmo que corn outras se tem 
praticado, pagando o arrematante metade da siza, 
visto que expressa condição não houve, ne1n devia 
haver, de ser de lia alliviado. O que participo 
ao sobredito Inspector para sua intelligencia e 
execucão. 

Thesouro Publico Nacional em ·19 de Fevereiro 
de 1835. -Jlanoel do Nascimento Castro e Silva . 

..... lllilll . 
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N. 46. - .JUSTif.A. - Em 20 de Fevereiro 
· de 183:-;. 

Providencia sobt·e a incompctencia com que um .Juiz de Paz 
julgou definitivamente 11111 proeesso por uso de armas dt'
fesas. 

Illm. e Exm. Sr. - Uepresentando o .Juiz de 
lJireito da comarca do lho Pardo (~m officio de 
10 do mez antecedente, que tendo 0 .Juiz dt~ 
Paz do districto da Encruzilhada, termo daqueJia 
Villa, sentenciado a .José Francisco de Almeida 
e .José Soares de Menezes a quinze dias de 
prisão e Inulta dt~ ~s::wo pelo crime de armas 
prohibidas, quando só lhe compelia pronuncia
los, e que, appellando Almeida da sentença para 
a Junta de Paz e Menezes para o Jury, e sendo 
remettidos os autos originaes e um traslado del
les pelo Juiz à quo ao Juiz de Jlaz da cabeça do 
termo, fôra por este consultado sobre a conducta 
que devia seguir neste caso, mas que, entrando 
elle Juiz de Direito tambern ern duvida, se com 
efl'eito devia o processo ser apresentado ao Jury, 
visto que já havia uma sentenca f1na1, e se de
via ter levado ao conhecimento ~da Junta de Paz, 
quando o crime exeedia a alçada deste Tribu
nal, e a respeito do mais que ponderava no 
dito officio, pedia ao Governo eentral os escla
recimentos precisos: Determina a Regencia em 
Nome do Imperador que V. Ex. faça respon
sabilisar ao referido Juiz de Paz do districto da 
Encruzilhada pelo crime que comn1etteu, em pro
ferir sentença ácerca de objecto alheio da sua 
jurisdie~ão, e declarar ao Juiz de Direito da co
marea do Rio Pardo, para sua intelligeneia e em 
resposta ao seu citado officio, que, sendo in
competentes ambos os recursos interpostos pelos 
réos condemnados, eumpre-lhe não admittir no 
juizo a. appellação do que para elle recorreu, e 
instruir aos Juizes que dcven1 formar a .Junta de 
Paz da ineompctencia da outra appt>lltH:iio, a Dm 

DECBÕE~ DE 1 :n:.:; 



-34-

de que na dita Junta se não tome conhecimento 
della, restando aos mencionados réos o recurso 
de requererem ao Juiz de Paz que declare sem 
effeito a sua sentença, e dê ao processo como á 
pron~ncia o anda~uento legal e -con1petente, re
mettendo-o ao Juiz respectivo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 20 de Fevereiro de 1835. -Manoel Al
'l)es Branco.- Sr. Presidente da Provinda do Rio 
Grande do Sul. 

···-
N. 47.- .JUSTif:A.- Em 21 de FeYereiro 

·de 1835. 

Declara que o pronunciado no districto da culpa, ahi eleve 
responder ao Jury, embora seja clomiciliario em outro. 

Illm. e Exn1. Sr. -A Regencia em Nome do 
Imperador H a por bem que V. Ex. faça cons
tar ao Juiz de Direito interino dessa Cidade, José 
Joaquim da Silva Braga, em resposta ao officio 
que elle dirigio á mestna Regencia em 13 de De
zembro do anno passado, pedindo esclarecimen
tos sobre o art. 257 do Codigo do Processo Cri
minal para que se soubesse conduzir na occa
sião em que um individuo, donüciliario em ou
tro município, commettesse um deliclo no da 
sua jurisdicção, e lhe fosse deprecada a remes
sa da sua culpa para responder no Jury de seu 
domicilio, que na hypothese figurada deve fazer 
julgar o réo no lugar do delicto, porque não 
ha lei alguma que obrigue a retnette-lo para o 
município, onde é dorniciliario. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 21 de .Fevereiro de 1835. -JJfanoel Al
ves Branco. - Sr. Presidente da Província do 
Ceará. 

····-



N. 48. -JUSTIÇA. - Em ~I de Fevereiro 
de 11835. 

O .Juiz de Direito não está autorisado a exigir a remessa de 
autos pendentes em qualquer Juizo, senão para couhecel'·de 
recursos para elle interpostos. 

lllm. e Exm._ Sr.-Sendo presente á Regencia 
em Nome do Impetador, o officio de V. ~x. da
tado de 22 do mez proximo findo, com a res
posta do Juiz de Direito da Comarca do Rio das 
Velhas, sobre a queixa contra e1le feita pelo Juiz 
de Paz do districto de Sete Lagôas, Ha por bem 
que V. Ex. faça constar ao sobredito Juiz de Di
reito, que a Regencia muito estranhou o seu 
procedimente em chamar a si o processo for
mado por aquelle Juiz de Paz e.ontra Manoel Pe
reira do Lago, porque não está aütorisado a 
exigir a remes5a de autos pendentes em qual
quer Juizo, para algum outro fim que não seja 
o de conhecer de recursos competentes para_ elle 
interpostos, nos termos da lei, e nos casos_ em 
q_ue os processos os de vêm acompanhar. , · 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 21 de Fevereiro de 1835.- Manoel Alves 
Branco.- Sr. Presidente da Província de Minas 
Geracs. 

N. 4~.-FAZENDA.-Eln 'iH de Fevcreíro de ·1835. 

Circular sobre a opção de ordenado· feita pelos Deputados Pro
vinciacs que forem Empregados Publicos Ger:i.cs. · : 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, deliberou em sessão do mesmo Tribunal, 
que quando os Deputados Provinciaes, que forem 
Empregados Publicos Gcracs, optarern os orde-



nados de seus empregos em vez do subsidio 
que lhes fór marcado , seja a Henda Geral in
demnisada pela Provincial da importancia do 
subsidio que o Deputado devera vencer se não 
houvesse optado. 

O que participa ao Inspeclor da Thesouraria 
da Provinda de .... para sua intclligencia e exe
cucão. 

Thesouro Publico Nacional em 21 uc Fevereiro 
de 183i>. -1llanocl do 1Vascimcnto Castro c Silca. 

N. 50. - l.MPEHIO.- Em de :21 de Fevereiro 
de 183:.>. 

Ao Hircctor intcr·ino do Curso Juridieo de Olind:t, declarando 
tJue não ha incompatibilidade no e:xcrcicio cumulativo do 
seu cargo com o de Professor de Hhctoriea do t:ollegio 
das Artes, nem na accumulação dm; n~ncimentos de arunos 
os cargos. 

Em resposta ao officio de Vm. com data de 
.29 do mez passado .Manda a Rcgencia em Nome 
do Imperador declarar-lhe que, não se dando 
incompatibilidade no exercício das funcções de 
Director interino desse Curso .Juridico, e de Pro
fessor da Cadeira de Rhetorica do CoJJegio das 
Artes, nenhuma duvida póde haver em accu
Jnular Vm. os veneimentos que percebe por 
aquelles empregos. · 

Deus Guarde a Vm .-l'alacio do Rio de Janeiro 
Pm ~iH de Fevereiro de ~t83J.- Joctquim Vieira 
tla Silca e So,uza .-Sr. Miguel do Sacramento 
Lopes Gama. 

··-
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N. 51.-MAIUl"HA.-Em 26 de Fevereiro 
de 1835. 

Ordenando que se empregue a IJtaiqr vigilancia possível na ve
rificação do numeJ'O de trabalhadóres que diariamente fol'em 
~ntados nas dift'erentes officinas, e que as· obras de metal, 
depois de manufacturadas, · sejão pesadas. 

A Regencia em Nome do fmperador o Senhor 
Bom Pedro Segundo, Querendo que se estàbelça a 
mais exacta fiscalisação, não só a respeito da 
;tctiVidade nos trabalhos do Arsenal da 1\farinha, 
como igualmente ácerca dos objectos da materia 
prin1a, que se entregão aos Mestres das Offici
nas, para a confeição das obras necessarias ; Or
dena: Lo, que Vm:empregue a maior vigilancia 
p·ossivel na verificação do numero de trabalha
dores, que diariamente forem apontados, fazendo 
t'xaminar pelos seus Ajudantes, se taes trabalha
dores effectivamente se achão em suas respecti
Yas officinas, e se com effeito se empregão nas 
obras, gue lhes são distribuídas; 2. •, que as 
obras de metal, depois de manufacluradas, sejão 
pesadas, :exigindo-~e dos Mestres a differença dos 
metaes, que para ellas tiverem recébido, dedu
zida a pequena parte de p~rda, que })Ossa ser 
oecasionada pela operacão da fundição, ou de 
li.ill~ge: o que tudo communico a Vm. para sua 
intelligencia., e s.trieta execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Fevereiro, 
de 1835. :._João Paulo dos Santos Barreto.- Sr. 
Francisco Bibiano de Castro. 

l\, 52.-FAZENDA.-Ern 26 de Fevert:iro de ,183;5. 

nrcular áccrca do ponto dos Empregados, c remessa do mawa 
. das suas faltas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal~ ordena qne o Inspeclor da Thesouraria da 
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I•rovincia de .... além das relacões mensaes do 
ponto dos Fmpregados, remefta ao respectivo 
Jlresidente, no fim de cada semestre, um mappa 
com um resumo das faltas nesse tempo, e, no fim 
do anno financeiro, outro com o total das faltas 
no anno, sendo os ditos mappas em duplicata 
para que o Presidente remetta um delJes ao 
Thesouro. O que cun1prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Fevereiro 
de 1835.-Manoel do Nascimonto Castro c Silva. 

N. 53.-FAZENDA.-Em 26 de Fevereiro de ~1835. 

Determina que os Co11ectores só percebão a comm1ssao 
de arrecadação, quando os lançamentos forem feitos por 
seus antecertsores. 

O Administrador da Recebedoria do Município 
desta Côrte fique na intelligencia de que os Col
lectores, que arrecadarem rendas lançadas por· 
seus antecessores, só percebetáõ· a conimissâo :de 
arrecadação, ficando em deposito a do lançamen-. 
to ; sendo esta pisposicão extensiva aos ·que por 
ventura já tenhão dedÚ.zido taes commissões de' 
lançamento. -

Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de -1835. 
-Ma.noel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 5&-. - IMPERIO. - Em 27 de Fevereiro 
de 1835. 

A' Camara l\lunicípal da Cidade do Natal, declaran.do que dew 
votar na Parochia em que era morador, um eleitor mudado 
dc11a emquanto se não proceder a nova eleição. 

Em sollJ.ção aos. esclarecimentos qne ·em offi
cio de 12 de Novembro do anno passado pede· 
a Camara Municipal d.a Cidade do: Natal;·"sotlre 
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a deliberação, que ·tomárá .a· respeito ·do cidadão 
J;)aquim José .Pinto, eleitor da Parochia da mes
lna Cidade, por ter elle mudado a· sua residen
eia para outra Parochia: Manda a Regenciaem 
Nome. do Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Imperio, declarar-lhe que o dito 
t-~lcitor, emquanto se não procede a novas elei
~~:ües, deve comparecer nas que . houverem na 
Paroehia a que perteneia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Fevereiro 
dn ,18:15.-.!oaquim Vieira da Silvrt e 801iza. 

N; 55._;.;._ FAZENDA.- Em 28 de Fevereiro 
de 1835. 

:\ l~crª{Jp<'ªL~ispqsições}la. })r;Óvis~o de ã de ;Ag-osto de 1830, 
h e«_ nll_._v__ e_m __ '. 'Ig. o, r n~. }}art. e q __ ue n_. Ja·r.tda·.· commumc_ar ao Thes_o_uro as sent-éffças m·oferidas' contra a Fazendà NacionaJ, e cessando 
;1 SJ!~tH~~ª(}-.:il~s pagataentO$ enL qne por taes sentenças· fc}r 
('.ondemna(Ut a mesma l<,azemla. . :. . . 

~lanoel.dó Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal. do Thesouro Publieo Naciona],. em 
conformidade de deliberacão tomada em 'sessao 
do TfibtJfJal, ordenâ á Thêsouraria da Provincia 
de .... qué, da Provisão de 5 de Agosto de 1830, 
<'ontinue ern vigor a éparte que manda communicar 
ao Thesouro as sentenças proferidas 9ontra a Fa
zenda Nacional, e osfundamentos delMs; eessando 
H suspensão dos pagamentos er:n ~que por taes sen
tenças ·fôr- eondemnada a Fazenda; pois que não é 
legal e razoavel que as sentenças legitimamente 
passadas em julgado dependão para sua execução 
de ordem de qualquer autoridade. 

Cumpre ter·em -vista quernão são légaes e: e:Xe· 
ífuiveis.a~sentenças que eondemnaren1 a Fazenda, 
~~!n1)· te~:em._·sido confirmadas pelas Relações res
pectivas por meio das appellações ex-officio,. eon
forme o art. 90 dü Lei de 4· de Outubro de 1831, e 

Li'-# 
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observar-se a uisposi(.:ão do art. 31 da tei de 24· 
de Outubro de 1832 com as que estiverem nesse 
caso. O que o respectivo Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Fovereiro 
de 1833.-JJlanot;l do Nascimento Castro e Sil-va. 

N. 56. - .JUSTICA. - Em 28 de Few~reiro 
· de 183Ij. 

llt~t'lara que os Juizes de Paz não devem excrcilar .iurisdic<:à6 
yoluutaria ou eouleuciosa füra de suas atLribuil_'ües. 

Convindo á boa administração da .JustiÇa que os 
.Juizes de llaz não exercitem jurisdicção voluntaria, 
ou contenciosa, fóra dos casos claramente especifi
cados nas Leis que mar·cào suas allribuições ; or
dena a Regencia em Nome do Imperador que Vm. 
faça .constar aos deste Município para que assim 
pratiquem . 
. Deus Guarde a Vm.-Paco em 2S de Fevereiro de 

1835.-.Uanoel Ah'es Brmico.- Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Polieia. • 

-·-
N. 57. -JUSTIÇA.- Em 3 de Março de 1835. 

Declara que os Juizes devem participar especialmente ao Com
mandante do Batalhão do seu dislricto os dias em que tem de 
reunir-se o Conselho de Qualificação. 

A Regencia e1n Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, a quem foi presente o conteúdo 
do officio de Vm., da data de 13 do passado, e sobre 
que respondeu o Capitão Commandante interino 
do Batalhão de Irujà, rontra quem ~e dirigia : 
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:'fand<\ dedarar a Ym. que, não obstante o aviso 
:geral, por meio de editaes, c1:1mpre que Vm. senl
JH'e participe especialmente ao Commandante do 
Batalhão do seu districto os dias -etn qu~ tem de 
reunir--se o Conselho de Qualificação, nã.o só porque 
-é só desta maneira que se poderão evitar os emba
raços que resultão aos Guardas Nacionaes de ter o 
seu Commaridante marcado o mesmo dia para o 
.;~xercicio, cotno tambetn porque, convindo Intlito 
que entre as autoridades haja a maior harrnonia, 
e Lendo cada uma dellas direito de s"Br peJas outras 
trillada nos termos ô.a mais polida urbanidade, só 
avisos taes destruiráõ toda a occasião de conflictos 
.;,empre desagradaveis, e sempre destruidores da 
lnoral das nlesmas autoridades, ·e prejudiciaes ao 
serviço nacional. 

Deus.G-ual:'de a Vm. - Palaeio do Rio de Janeiro 
·0n1 3 de Marce de l835.- Manoel A lre.ç fJnM:tco 
·~r .• Juiz de P<iz da Ilha clo Governador. 

N. :)8.- .1 USTH.~.\ .-Em l (]e ~lan.;o ch_} :J83;3. 

· Res0lve duvida sobre o art. 2i>-7 d@ CocligG do Processo Crimh1al 

111m. e Exm. Sr. - A Regencia em N o1ne do 
ltnperador H a por bem que V. Ex. faça constar ao 
.. l uiz de Direito interino dessa Cidade, José Joaquim 
da Silva Braga, em resposta ao officio, que -elle 
.dirigio á mesma Regencia, em 13 de Dezembro do 
anno passado, pedindo esclarecimentos sobre o 
art. 257 do Codigo do Processo Criminal, para que 
se soubesse conduzir na occasião em que \Im indi
·vidno,.domiciliario em outro Município, corumet
·lesse um delicto no da sua jurisdicção, e lhe fosse 
-deprecada a remessa da sua culpa, para responder· 
no Jury do seu domicilio, Q\le, na hypothese t1gu-
rada, deve fazer julgar o réo no lugar do deljçto, 

DECI:-lÕES DE 183:1 t; 



não só porque se acha prPventn a jurisdicçfio, romo 
tambem porque só ao queixoso(~ lieito fazer escolha 
de um dos dous lugares nos termos do art. iJ60 
§ 3. 0 do mesmo Codigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-I)alacio do Rio de .Janeiro 
em 4 de Marco de 183~).- .llannel A lrfs Branco.
Sr. Presidente ela rrovinria do Cear(l. 

....... 

N. 59.-.lTSTI(A.--- Em ,i. dt-• Jlnrc;o de 1835 . 

.:\enhum procedimento pódc h:wer contra os nomeados Juir.rs 
· .:\runicipaes- intel'inos, que se rccus~o a nceilar a nomea~·ão. 

Illm. c Exm. Sr.-A Rcgencia em Nome do Im
perador, a quen1 foi presente o officio de V. Ex. 
datado de 11'1 do corrente, cobrindo outro da Ca
mara Municipal da villa de Valenca de 28 do mez 
antecedente, perguntando se pódê ~ompellir aos 
cidadãos que nomear para servir interinamente 
de Juiz Municipal a aceitarem semelhante cargo, 
visto que tendo nomeado a diversos para o exercer 
n'un1a causa em que se deu por suspeito o actual 
~Juiz, nenhum delles aceitou; entrando V. Ex. 
tambem ern duvida sobre o que deve praticar á 
respeito, depois de ouvido o Procurador da Corôa, 
e Soberania Nacional, manda a mesma Regencia 
declarar a V. Ex. para seu conhecimento e para 
o fazer constar áCamara lVIunicipal, que tornando-se 
precisa medida legislativa ácerca do objecto em 
questão, nada mais é licito fazer por ora se não 
insistir a referida Camara na sua nomeação, in
timando aos nomeados para que aceitem, e fa
zendo constar aos seus concidadãos os nomes 
daquelles, que, com desprezo dos deveres de ci
dadáo, se escus~lo no servi~o. 
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Deus Guarde a V. Ex.-Palado do Hio de Ja
neiro em 4. de l\larto de I ~a:;.- Jlanocl Alves: 
Branco. -Sr. Prc:-;iclcúte da l'rovincia do Hio dg 
.Janeiro. 

~. GO.-.l(STI(.1.-Em i de jJar~o de HCJ;), 

Dá provirlcnrias sobre a rcYoiLa d.c africano~ que tivera lu~ar 
ua ll<dtia. 

lllm. c Exm. St·.-Lcvei ao conhecimento da 
negencia em Notne do Imperador o Senhor Don1 
l'cdro Segundo o conteúdo do offieio de V. Ex. 
n.o 7, datado de ·I! de Fevereiro passado, no qual, 
expondo Y. Ex. o terror que se tern apoderado 
da popu1a~ào dessa Cidade, em consequencia da 
revolta de africanos na noite de 24 para 20 de 
Janeiro ultimo, exige do Governo Imperial algun1as 
medidas exlraordinarias, que, sem offensa das leis, 
dos Tratados, e princípios geraes do direito das 
gentes, se poden1 e devem quanto "-ntes tomar 
para dar a maior segurança á Província, e so
cegar os espíritos receiosos da impunidade dos 
mesmos africanos, visto que, tendo sido con1meltido 
o crime nas trevas da noite, não era facil achar 
contra todos os criminosos provas bastantes para 
a condemnacão: e sobre este objeclo, por orden1 
da mesma Regencia, tenho de responder a V. Ex 
o seguinte: 

1.Q Que fica V. Ex. auto.risado para fazer de
portar ou desterrar para fóra do ltnperio quantos 
africanos libertos forem suspeitos por indicias de 
terem tido parte naquella revolta, ainda quando 

. pelo molivo acima apontado sejão absolvidos no 
Jury da Cidade, ou das villas da Província, pc."r 
defieiencia. da prova para a conderru1a~,ão. 
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~.~ Que, quanto aos -escravos consliluidos nas 
Inesmas circumstancias, não consinta V. Ex. que 
saião das prisões, sern que, por ordem de V. Ex., 
o Promotor Publico obrigue os senhores a assig·· 
narem terrno de segurança, em que afiancen1 sHa 
futura condu c ta na fórma dos arts. 123, 1 24·, 12:; 
e seguintes do Codigo do J>roeesso Criminil1. 

3. 0 Que V. Ex. dê as 1nais cnergieas providen
<.:ias para que não saiüo dessa Província para aqui, 
ou para outra qualquer, os africanos enyohidos 
em. tal revolta, c que o inter~se individual, sempre 
inimigo do publico, tente subtrahir as pesquizas 
das autoridades policiaes, ordenando que nenhun1 
escravo embarque sem guia ou licença do Chefe 
de Policia, dada sobre folha corrida por todos os 
Escrivães dP- Paz do lugar. 

4·.° Finallnente, que, quanto á importação de 
novos africanos, que ce>utinúa na Província, por 
ora nada mais se póde fazer, se não cumprir c 
fazer cun1prir as leis c tratados existentes com 
lodo o rigor, cmquanto se nüo podern obter meios 
rnais fortes e decisivos que o noverno não cessa 
de solicitar de todas as nacües eivilisadas da Eu
ropa e da A1nerica, c reclamará da Assen1bléa GeraJ. 

A Regencia espera do reconhecido zelo e intcl
ligencia de V .. Ex. a n1ais p,ron1pta c rigorosit 
execução das providencias acin1~. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 4. de Mareo de 1835.-JJfanocl Alvú 
Branco. -Sr. Presidêntc da rrovi ncia da Ballia. 

·----
l~. 61.-FAZ'ENUA.·-Em .f. de ~farço de l833. 

n~clarando que as Provisões do exlineto Erarie nos objeelos 
de administração de Fazenda estão comprehendidas na dis
posição do art. 1. o da Lei de 20 de Outubro de 1823, 110r 
terem vigor de fei. · 

11anocl do Nascimento Castro e Silva, Presi~ 
dente do Tribunal do Thesouro l,ub1ico Nacional~ 
em conformidade de dclibt::>nH;:lo tomada en~ 



se.ssao do Tnbun~ll ?obre o oi.llcio do InspecttJ:~r, 
da Thesouraria da Provincia da Parahyba d0; 
Norte de ~ tle Dezembro do anno passado sob 
IL~ H-2, relativarnente a divida que tem de rnandat: 
satisfazpr aos Empregad0s que servirão na ex ..... 
tinela .Junta da Fazenda. os lugares de Thesou
rciro c Escriváo do sello as gratificações que 
vencêruo segundo a Provisão do Erario de 5 de 
Dezembro de 1809, em visl.a da Lei de 20 de 
Outubro de '1823: responde que,. tendo as Provi
sões do ex ti neto Era rio nos objeetos de adminis
tração de Fazenda o vigor de lei, ficárão como· 
tacs comprehendidos na disposição do art. 1 . o 

da Lei de 20 de _,Qutubro de 1S23; cun1prindo· 
portanto que se lhe dê · observapci.a até a dattt· 
da o~ganisação das Thesourarias Provinciaes. Of 
que ·.O "respectivo Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Naeional en1 4 de l\Iareo de· 
,, ~3:.>.- .~fa.nocl du 1Vascimcnto Castro c SUL~tl .. 

N. 62.·-JUSTIÇA.--Enl f> de Março de· 18315. 

Declara que Jiuando não bastem os Offieiaes de Justiça nome a~ 
· dos llóde requisilar-se os dos outros Juizos. 

im ·r~posta .ao.officio que Vm ... me dirigio. a, 
26j l}O; ntez passado, pedindo providencias sobre· 
a J~lta :qlle; te~, havido d,e Otliciaes de Justiça 
para fazerem intimações aos réos e testemunhas, 
q~e devem ·~w.npareeer no Conselho de Jurados,. 
lU&nda a Regen~ia em Nome do .. Impe;rado.r .dei 
darar..;Jhe que no art. 20 do Codigo do PrpcessQ; 
Cri,minw ach~á:Vm. a providencia que pede, é 
quando não sejão sufficientes os ·Offieiaes que IH~:;, 
n1ear para o desempenho das suas obrigações, 
poderá requisitar os· dos._outros Juizos por ser 
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obrigação geral das autoridades o auxíliarem-se 
mutuamente. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 de Marco de 
1835.- ·llfanoel Alves Branco.-Sr. Juiz de I)az 
do 2. o districto de Santa Anna. 

-·-
N. ti3.-FAZEl'\D.\.- EndJ de Março de 18T1. 

Ao Administrador da Ikcehcdoría do !Hunidpio sobre a 
arrccada\·àu da ta~a das heranças c legados. 

O Administrador da Recebedoria deste .Muni
cípio fique na intelligencia de que, emqnanlo se nüo 
exigem da Asscmbiéa Geral Legislativa medidas 
efficazes c proveitosas a respeito da arrecadação 
da taxa das heran~:as c .legados, de que trata ~~ 
sua representaeão de 2?-) do rnez findo, devera 
continuar a observar a Portaria de 4. de Agosto 
de ,1823, requerendo officialmcnte aos Juizes en
earregados das Jlrovedorias a remessa dos livros 
dos registros dos testamentos, da nuu1cira 1nais 
conveniente; e fazendo proseguir o trabalho, que 
já estiver come~~ado na conformidade da n1esma 
Portaria: e outrosim que nesta data se oftlcia ao 
Vigario Capitular deste Bispado, ao Juiz de Di
reito da '1.a Vara do Cível, e ao Juiz de Orphãos 
para enviaren1 a essa llecebedoria as certidões 
exigidas pelo Decreto de 27 de Abril de 18-12 
e Regulamento de 14 de Janeiro de 183.2 art. 27, 
as quaes deveráõ ser authenticadas, e não en1 
1·esumo, mas sim com o theor de todas as verbas, 
que contiverem artigos e disposições a favor de 
herdeiros e legatarios, que não sejão ascendentes, 
ou descendentes dos fallecidos, cumprindo que 
lhes sejão rejeitadas quando não venhão na fórma 
indicada. 

Rio de Janeiro em 9 de Marco de 1835.- Manoel 
do Nascimento Castro c Silvá . 

..,, .. 



N. 64.---- l;'AZENDA.-En1 ·1 O de Mar~~o de Hs35 .. 

Jlennitte que os passageil'os dos navios t(uc entt·arem no 
porto possão desembarcar logo que sc:a feita a visita da 
saucte. 

O lnspector da Alfandega desta Côrte expeça as 
convenientes ordens para que os passageiros dos 
Havios, que entrarem neste porto, possão desenl
harcar logo que se conclua a visita da saude, 
não trazendo eomsigo objecto algum além da 
roupa do corpo; devendo apresentar-se á guarda 
do ancoradouro para serem examinados; e quando 
tragão algum objecto sujeito a direitos, ou deixent 
de apresentar-se, flcaráõ retidos na barca de vigia, 
sujeitos á tnulta e às penas de contrabando se o 
tiverein feito. 

Hio de Janeiro em ·1 O de Marco de I g~:_).-"lfannd 
tio Nascimento Castro f- Silui. 

N. 63.-GUERR:\.-Em H) de ~Iarço de ~183:5. 

Previne ao Director da Aca<temia :\Iilitar d~~ que a apresen
tac_~ão de licença pa1·a estudai·, por occasião da matricula, 
habilita qualquer üfticial para poder ser matriculado. 

Tendo o Capitão avulso de Artilharia do Exercito, 
Manoel Estanisláo de Castro Cruz, obtido licença, 
Pm 5 do corrente mez, para frequentar o curso 
de pontes e calçadas da Academia Militar; assim 
o participo a Vm. para que o admitla á matri
cula, prevenindo-o por esta occasião de que a 
npresentaeão da licença , para estudar habilita 
qualquer "official Militar para poder ser n1atricu;. 
lado. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 10 de Marco de 
1835.- João Pa~tlo dos Santos Barreto.- Sr."José 
Pedro No lasco Pereira da Cunha. 

--~--

\, 

~-{ 1; 



N. 66.-GUERHA .-Em t :E de ~Iarço de 181:>. 

t:ommunicando que a gratificação arlrlieional dt·v~ ser a'holl;t
da aos Ofiieiaês que eslivert~m e.nt etl'eetivo servieo nos 
Corpos do Exer(:ilo, e a outros dt~siguados na IA~i 'fio 1." 
tlí' Outubro de 1834, excepto os Insttut:tores da Guartla :\'a
eional. 

Tllm. e Exm. Sr.-Em sohwão ao seu ofHeio de 
·3 tle .Janeiro proxirno passadÔ tenho de commu
niear a V. Ex. que a gratificarão add1cional~ con
·ccdida pela I.ei do 1.0 de Outl1bro do anno findo, 
deve ser abonada. aos Officiaes que estiverem ern 
:serviço effcctivo nos Corpos ·do Exercito, e beru 
.assim a todos os outros que a mesma l.ei de
signa, não podendo ser contemplados no nu
nwro daquell€s os Instruetores das Guardas Na
e:ionaes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro ctn 12 de Marco de 4 835.-Joào Panlo dos 
Santos Barre-to. -Sr.'' Presidente da Provincia do 
Cearú. 

-··"· 
N. 67.-IMPERIO.-En1 ·12 de Março de 183i3. 

'Declara ao Presideu te da Provincia das Alagôas, que o 
' Governo não é competente pára julgar d.a eleição dos Mem

bros da Assembléa Legislativa, e aconselha o' adiamento 
da instaUação da mesma Assembléa até que o Poder l,e
gislativo Geral resolva sobt·e as duas eleições que tiverão 
lugar na Provincia. 

Illm. é Exm. Sr.-Tendo subido á presença da 
~negencia os ·officios do .Vice-Presidente dessa Pro
víncia sobre os acontecimentos que nella tiverão 
'lugar por occasião das primeiras eleições dos 
~seus· Deputados Provinciaes, e informação· de 
V. Ex. ácerca ··de taes acontecirnentos, e final
Jnente o officio em que communica o dia que 
Hxou para a reunião l!Jn Assemhléa Legislatiya 
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dos votados nas segundas eleições a que se pro .... 
eedeu : Manda a mesrna Regencia em Nome do 
Imperador declarar-lhe, que, não se comprehen
dendo nas attribuicões do Poder Executivo o de
cidir qual das du"as eleicões deve prevalecer, 
nem 1nesmo se estas são vàlidas, quando alguns 
dos collegios deixão de votar no dia para isso 
nprazado 1 tem tudo de ser levado ao conheci
mento do Poder Legislativo Geral, para este re-
solver a respeito. · 

E como se ·não possa com antici pação conhe
eer a indicada resolução, a qual talvez annulle 
umas e outras eleicões, e torne irritos, nullos, e 
de nenhum effeito" os actos praticados por essa 
Assembléa: Manda outrosim a Regencia partici
par-lhe, que será conveniente que V. Ex use 
do direito que lhe confere o§ 2. 0 do art. 24 da 
te i de 4 2 de Agosto do anno passado; porquan
to, ainda depois da decisão da Assembléa Geral 
Legislativa, póde a dessa Província installar-se, 
na conformidade do que a respeito se resolver. 

Deus Guarde a V. Ex..-Palacio do Rio de Ja
neiro em f2 de Março de 1835.-Joaquim Vieü·a 
da Silva e Souza. - S1·. Jos·é Joaquim Machado 
de Oliveira. 

N. 68.--MARINHA.-Etn ·12 de Março de 1833. 

Ot•elarâ:Q:do .q~ as lice!tças concedí~as aos dou!; ofticiaes ma
rinbéil*08 Jqsé' Barbola,, e Fràncisco José de Cat"Vallw, foriio 
ua fórma da Lei, e que o abono dos indivíduos, que obtive
J·em licença deverá regular-se pela letra dos Avisos que as 
conceder-em. 

Em solução ao que reprosentára o :Primeiro Es
cripturario, servindo de Contador, no ofticio que 
acompanhou o seu de 5 do corrente, tenho de 
~ignificar-lhe, quanto aos dous officiaes marinhei
ros José Barboza, Guardião do numero, e Fran-

nEcisõEs DE 183o 7 
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cisco José de Carvalho, Mestre do numero de 
Náo, aos quaes se concedêra licença, por tempo 
de seis mezes, que ella fôra na fórma da lei, 
isto é, corn vencimento de meio soldo, e de 
tempo; e quanto a segunda parte da represen
tação do referido Primeiro Escripturario, que o 
abono dos vencimentos dos indivíduos, que obti
verem licenças, deverá regular-se pela letra dos 
Avisos que as concederem. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em 12 de Marco de 
~1835.-.Toüo Paulo dos 8ant<Js Barreto.-Sr.~~roa
quiln Antonio Caminha. 

~. 69.--FAZENDA.- Em 13 de Março de 1835. 

Crcanuo, em ailtliLamcnto ao Regulamento de () de Dezembro 
de 1831, dons AgenLes eneanegados das execuções e das 
Reu.das t~lll aLrazo na Hec cbedoría tio Município. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, em additamento HO Hegulamento da Reee
bedoria do Município de 6 de Dezernbro do anno 
passado, ordena que haja dous Agentes, sendo 
um encarregado de promover as execuções, ven
cendo tres por cento de tudo que arrecadar e 
entrar nos cofres, fazendo as despezas por sua 
conta ; e outro encarregado da arrecadação das 
Rendas em atrazo na fórma do art. 16 do Regu
lamento; devendo urn servir no impedimento do 
outro, e podendo ser ernpregados pelo Adminis
trador e1n qualquer objecto conducente á boa 
arrecadação das Rendas quando o permittir o 
serviço a que são destinados. 

Rio de Janeiro, ·1 :3 de Março di ·1835.-.Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

-···-
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N. 70.-GUERRA.-Ern 13 de Março de ~1835. 

Determinando que o pagamento da gratificação addicional, abo
nada aos officiaes empregados em diversas commissões, deve 
i er lugar pela Repartição que n empregar. 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo a V. Ex. o reque
riinento e annexos documentos do 1. o Tenente 
do Corpo de Engenheiros Antonio José de Araujo, 
que pede pagamento da gratificação addicional 
pf'lo tempo em que esteve na commissão d~ me
di1;ão de terrenos de marinhas da Côrte, e a que 
aeompanhou o Aviso de V. Ex. de 6 do corrente, 
tenho de significar ~:Y. Ex., de accordo com o que 
determinei á Pagadoria das tropas., que seme
lhantes pagamentos devem ter lugar pela Repar
ti\ão dQ Estado, que empregar o Engenheiro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em '13 de Marco de 
1835.- João PaJLtlo dos San."tos Barreto.--81~'. Ma
noel do Nascimento Casb\O e Silva. 

-·-
N. 7'1. -IMPERIO.-Em '14 de Março de-~1835. 

Declara à Presidencia da Província das Alagôas, que a Pre
sidencia não era competente para aceitar a demissão pedida 
pelo Administrador do Correio da Província. 

Illm. e Exrn. Sr. -Sendo presente á Hegencia o 
officio do Conselheiro do G9verno, encarregado 
da Presidencia dessa Província, na data de 5 de 
Dezembro do anno passado, acompanhando o re
querimento de .José Donüngues de Carvalho com 
o despacho de lhe ter sido aceita a demissão do 
seu emprego de Administrador do Corraio dessa 
Cidade, e participando·achar-se nelle provido in
terinamente José Antonio Marques, até ser con-
1irn1ado: a mesma Regencia Manda em Nome do 
Imperador declarar a V. Ex., que o dito Vice
I, residente não devia admittir aquella demissão, 
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pois que esta só deve ser dada pela autoridade 
que póde nomear; e Ha por bem que V. Ex. in
forme con1 o que lhe constar a respeito da pes
soa indicada para o mencionado lugar. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja
neiro cn1 14 de Março de 1835.- Joaq1~;i1n Vieira 
da Silva e Souza;,- Sr. José Joaquim Machado 
de Oliveira. 

N. 72.-IMPEIUO.-Em 117 de .Mar<JO de H~:3ü. 

Declara ao Presidente da Jlrovineia de ~~anta Catllal'ina, que 
a Camara Municipal da Villa da Laguna procedeu com illc
galidadc c injustiça dando assento em seu seio a um cidadão, 
que já se havia escusallo do earg-o de Vereador. 

JIJm. e Exm. Sr.·- Inteirado pelo officio de V. 
Ex. de 7 de Fevereiro proximo findo, e pelos pa
peis a e]]e juntos, de tudo o que occorreu ácer~a 
da admissão do cidadão .José Pacheco dos Rms 
para o cargu de Vereador da Camara Municipal 
da Vi H a da Laguna : cumpre-me declarar a V. Ex. 
que a dita Camara procedeu a est.e respeito con1 
illegalidade e injusti~a, admittindo, e chamando 
ao exercício de Vereador um cirladão qne, preva
lecendo-se do indulto do art. ~18 da Lei do 11 . o de 
Outubro de 1828, não quiz to :rHH posse daqu.elle 
cargo no tempo competente, ficando por tsso 
desde logo excluído rla lista dos votados; por
quanto a renuncia espontanea, e legal de ul'n 
direito qualquer induz verdadeira perda delle 
para o renunciante, e acquisição do n1esmo para 
aquelle, on aquelles, a quem legitimamrnte com
pita. Comtudo, não senrto a materia sujeita me
ramente eeonomiea e adnünistrativa, será levada 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa 
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quando reunida, para a decidir como entender 
em sua sabedoria. 

Deus Guarde a V. Ex - Palacio do Rio de Ja
neiro ern 17 de Março de 1835.-Joaquün cVicira 
da Silt'a e Souza.-Sr, Fe1iciano Nunes Pires. 

N. 73.--JUSTIÇA.-Em 17 de Março de 1835. 

i\landa trabalhar conjunct3_ c simultaneamente dous conselbos 
de Jurados. 

Representando divers'Os presos da cadêa, assig
nados no requeriinento incluso, sobre a demora 
que tem havido em seus julgamentos, ordena a 
Regencia em Non1e do Imperador que Vm., conci
liando a intelligencia do Codigo que ultimamente 
se mandou seguir, com a celeridade- necessaria 
aos processos, faça trabalhar conjuncta e simul
taneamente no dia dous conselhos , o que sem 
duvida Vm. poderá conseguir procurando reunir 
pelo menos cincoeota e dons Jurados, e tirando 
primeiro o segundo conselho. 

Deus Guarde a Vm. -Paco em 117 de Marco de 
'' 830. -'1Jfánoel Alves BrancÔ.- Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Policia. 

-----
N. 7 4. -.JUSTIÇA. -En1 ·17 de Março de 1835. 

Determi~a que_, além dos cornetas-mores das J~egiões e Bfl,ta
iboes, so .se conserve um corneta pm· Com~nbia. 

~llm. e. Exm. Sr.- Convindo reduzir quanto 
seJa possrvel a despeza que actualmente se faz 
co~ os cornetas dos diversos Corpos da Guarda 
Nac~onal de Infantaria deste Município , eonci-
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liando-se a economia da Fazenda Pu hlica com 
o indispensavel scrvico de taes pratas: ordena 
a Regencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro Segundo que nos Batalhões de Infantaria, 
de que se compõe as quatro Legiões deste Municí
pio, subsista unicamente, al<~m dos cornetas-rr1óres 
das Legiões c natalhôes, um só corneta em cada 
un1a das Companhias, fazendo V. Ex. esta rerlucçào 
de accordo com os respeelivos Commandantes, 
a fim de serem preferidos aquelles que se f.enhüo 
rnostrado mais cxaetos no cumprin1ento dos seus 
deveres, poctendo todavia ser conservados quaes
quer outros que por ventura se offereeão a fazer 
gratuitamente este serviç.o. ~ 

Deus Guarde a Y. Ex. -l)aco em '17 de Marco de 
1835. -.Manoel A lccs Bronco . .:_Sr. ComrnanrÍanlc 
Superior Interino Condn de S. Simào. 

N. 75.-.JUSTIÇA.-Em ·17 de Mar~;ode 18:m. 

Reduz o numero de Iustruetores de infantaria. 

Convindo reduzir quanto ser possa a despeza 
que actualn1enle faz a Guarda Nacional deste 
Município, de rnaneira que, sem se fhltar ao essen
cialmente indispensavel para a sua boa disei~lina 
c instruccão) se possa ao mesmo tempo conciliar 
a maior ''economia da Fazenda Publiea: ordena 
a Regencia ern Nome do Imperador o Senhor Dom 
l)edro Segundo que, reduzindo-se o nun1cro de 
Instructores de Infa11taria, que actualrnente se 
achão na folha, a um só por cada Batalhão, como 
se demonstra na relação que a esta acompanha, 
assignada pelo Official-l\1 aio r desta Secretaria do 
Estado, sejào todos os n1ais dcrniltido~ do sorvi~:o 
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da mesma Guarda do futuro tnez em diante. O 
que communico a Vm. ,:;'tt§ra sua intelligencia e 
devida execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 17 de Março de 
1835.-_Manoel Alves B1·anco-Sr. Instructor Geral 
de Infantaria. · 

Relação dos Instt•netores que ua conformidade do 1\ viso 
da data .desta llevem. ser só empregados na instrucção 
dos Corpos de Infantaria da Guarda l~acional deste 
ltlunicipio com as suas respectivas gratificações e 
cavalgaduras. 

O Major da 1.a Legião, José Joaquim de Lima. 
O Major da 3.a d.H.a, Pedro José de Albuquerque. 
O Ajudante de Ordens do Commandante Supe-

rior, Luiz José dos Reis Montenegro. 
O Major Luiz Lobo Botelho de Lacerda. 
O Tenente Carlos Augusto de Oliveira. 

•ttl I 

N. 76. -JUSTIÇA.-- Em 17 de Março de 1835. 

Providencia a respeito ~4a nomeação dos Juizes de Direito. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 
V. Ex. de 4. de Março e recebido a 9, Manda 
a Regencia en1 Nome do Imperador declarar a 
V. Ex. que, em virtude do art. H.§§ 7. 0 e ,10 da 
Carta de Lei de 12 de Agosto do anno passado, 
parece deduzir-se que a V. Ex. compete o no
mear Juizes de Direito, mas que, não estando 
revogado expressamente o art. 102 § 3. 0 da Consti
tuição do Imperio, cumpre que, emquanto não fixar 
a Assembléa Geral authenticarnente a intelligencia 
de taes artigos de legislação, V. Ex. sujeite taes 
nomeacões á approvação do Governo, pois que 
é essa á unica maneira .razoavel de conciliar dispo
sições em vigor, que dão sintultaneamente a duas 
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diversas autoridades o direito de nomear os mes
mos .Emp~·egad_os. O que_ participo a V. Ex. para 
sua Intelhgenua e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 17 de Março de ~tS35.-Marwcl Alves 
Branco .-Sr. Presidente da J>rovincia do Rio de 
Janeiro. 

---
N. 77 .-JUSTIÇA.-Em 18 de Março de '1835. 

neclara como se devem processar as fianças nos casos de 
habeas-corpus. 

A Regeneia ern Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, a quem foi presente o offi
cio do Presidente que foi dessa Relação, datado 
de 14 de Outubro passado, expondo as duvidas 
que tem oeeorrido na admissão das fianças nos 
casos de habeas-corpus, Manda deelarar a V. S. 
que, emquanto não houver disposição legislativa 
da Assembléa Geral, a quem este objeeto será 
affecto, cumpre que a Relação se regule no caso 
em questão pelo que se aeha indicado no art. 
3. o do Decreto de H> de Abril de 183~., sendo o 
Presidente da mesma Relação encarregado de 
tomar e processar as fianças que se dcren1 nos 
casos de habeas-corpus. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço em 18 de Março 
de 1835.-Manoel Alves Branco.-Sr . • João Antonio 
Rodrigues de Carvalho. 
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N. 78.-JUSTIÇA.-Em ~8 àe M~WCQ de ~835. 

nec1ara que o a.rt. 118 (lo Codigo do ProcessQ não póde esten
der-se aos escravos ainda que viagem em companhia de seus 
senQores, nem aos Africanos e quaesquer outros libertos, 
que pela Lei não sejl\9 ci(l~dãos Brasileiros. 

Co:t}stando tere In chegado da Província da Bahia 
muitos escravos ladinos para esta Provincia, 
Manda a Regencia em Nome do Imperador, que 
Vm. faça proceder ás averigq{lções necessarias a 
respeito, e não consinta que desembarquem, sern 
se mostrarem livres de crimes e sem suspeita de 
seren1 envolvidos na ultim(,l insurreição daquella 
Cid&çle. Por esta oecasi&o cumpre-me qecl~lr~r a 
Vm. que a dispo~ição do &rt. 118 do Codigo 
do Processo não póâc estender-se aos escravos, 
ainda que viagem em companhia de seus senho
res, nem tão pouco nos Africanos e quaesqucr 
outros libertos, que rela Lei não sejão cidadãos 
Brasileiros, pois nenhurna outra póde ser a in
telligencia obvia e clara das expressões daquelle 
artigo do Codigo : tenha Vm. rnuito en1 vista, e 
recommende mui particularmente aos Juizes de 
Paz a rigorosa execucão do Tit. 3.° Cap. LO, do 
Co digo do Processo. o 

Deus Guarde a V m.-Paço em 18 de Março de 
1835.- JJ-Ianoel Alves Branco.- Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Policia. 

N. 79.- FAZENDA.- Em 20 de Março de 1835. 

Solve a duvida suscitada na Thesouraria da Provincia de 
Minas a respeito do pagamento da siza da compra de um 
predio cujo comprador declarou haver feito(} contracto para 
outrem. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, deli
berou em sessão- do mesmo Tribunal, em vista do 

DECISÕES DE 183ti. 
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officio do JnspPetor da Thesouraria da Província 
de Minas Gentes de 28 de Fevereiro, que acmn
pauhou o do rresidente do 1 ." do corrente sob 
n. o 28, no qnal consulta se se deve eobrar uma 
ou duas vezes a siza pela compra de uma mo
rada de casas, eujo comprador declarou que havia 
feito o eontracto para outrem ; que deve mandar 
proceder, como constantemente se tem procedido 
nesta Côrte, Pm casos semelhantes, subn1ellendo 
as questões á decisão dos .Juizes territoriaes, que 
substituirüo pela nova organisação os Juizes Or
dinarios e de Fóra, que o Alvará de 3 de .Junho 
de 1809 §§ 4·. 0 e 9. 0 havia designado para Juizes 
das sizas, intervindo a audiencia do Procurador 
da Fazenda, e dando-se recurso para a Relação 
do districto. O que participo ao sobredito Ins
pector para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Marco de 
11 83[).--Manoel do Nascúrwnto Castro e Sücâ. 

N. 80.-IrAZENDA.-Em 20 de Março de 1835. 

A respeito do pagamento de Decima das subloca(;ões dos predios. 

O Administrador da Recebedoria do Município 
fique na intelligencia, em solução a sua representa
ção de 1 ~1 do corrente a respeito do pagamento de 
neeima das sublocações dos predios, de que os 
respectivos Collectores devem, na confornlidade do 
A lvarú de 7 de .Junho de '1808 § 1'1, e da Lei 
do 27 de Agosto de 1830 art. 6. 0

, assentar o 
1ancarnento da deeima dos predios, que se acha
reni alugados, pelo que verificarern pagar os in
quilinos á vista dos escriptos e recibos do alu
guel, ou dos juramentos que prestarem, quer os 
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inquilinos sejão locatarios, quer sublocatarios; 
ficando a cargo dos senhorios dissolver as ques
tões e duvidas que occorrão entre elles e os pri
mitivos alugadores. 

Rio de Janeiro em 20 de Marco de ·1835. -
Manoel do Nascimento Castro e Sil'va. 

N. 8 11.-FAZENDA.-~m 2·1 de Março de ~1835. 

Declara que os arts. 93 e 94 do Reg·ulamento das A lfandegas 
devem ser cumpridos literal e restritamente; pertencendo o 
aecrescimo das fazendas achadas e declaradas nos manifestos, 
ou o valo: das faltas áquelles dos Empregados que as appre
henderem, ou derem pela falta. 

O Inspector da Alfandega fique na intelligencia, 
em solução á sua representação de 12 do cor
rente, de que os arts. 93 e 94 do RQgulamento das 
Alfandegas relativo á differença da quantidade de 
fazendas achadas ás declaradas nos rnanifestos, 
devem ser cumpridos literal e restrictamente, se
gundo a sua natural e obvia intelligencia; sendo 
o accrescirno das fazendas, ou o valor das faltas 
para aquelles dos Empregados somente que appre
henderem as mercadorias excedentes, ou derem 
pela falta· das que se acharem de menos; consi
derando-se neste caso o Escrivão da Descarga e 
o seu Ajudante como urn só Empregado. 
· Rio de .Janeiro, 2·1 de Março de 1835. -Mf}nocl 
do 1Vascúnento Castro e Sil1)(t. 
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N. 82.- MARINHA,- Em 23 de Mar~;o de 1835. 

Revoga o disposto no A viso de H de Setembro do anno pas
sado, relativamente aos navios de gue:rta estacionados ua 
Bahia ou que alli aportarem. 

A Regencia em Nome do Imperador Ha por 
bem determinar que fique sem effeito o disposto 
no Aviso a Vm. expedido em H de Seteinbro 
do anno passado, na parte relativa aos navios 
de guerra que ahi se aclwrem estacionados, ou 
aportarem, cuja inspecção d' ora em diante de
verá ser feita pelo Official mais antigo que eorn
mandar algum dos ditos navios, ficando a cargo 
de Vm. unicamente a inspec~;ão dos transportes 
e paquetes. O que lhe participo para sua intel
ligencia e execução. 

Deus Guarde a V In. --Pala cio do I\ i o de .raneiro 
en1 23 de Marco de i 835.- José Percirc~ Pinto. 
-Sr. Intender1tc da Marinha da Bahia. 

-Igual aos Intendentes de Marinha das Pro-
víncias marítimas. 

N. 83.-J\lARINHA.- Em 23 de Março de 1830. 

Declarando ao l'rP~illente da 11rovinda tla Bahia que fica 
sciente dos motivos flUe obrigúrao ao Intendente da ;\la
riulla dessa Proviucia a empregar a HI~Hleira tlc iot:ro IW 
convés da corveta Bcgeneraç<io. 

Illm. e Exm. Sr.-A' vista do officio que V. 
Ex. dirigira a esta Secretaria de Estado sob 
11. 0 13, com data de 23 do mez proximo lindo, 
e da informa~;ão, que o acompanhou, dada pelo 
Intendente da Marinha dessa Jlrovincia, fico seicnte 
dos motivos, que abrigúrão o mesmo a empregar 
u madeira de louro no convés da corveta lle-
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generação; tendo de significar a V. Ex. que deve 
expedir as ordens necessarias a bem de sob r' estar 
no emprego de tal madeira até que a experiencia 
mostre ter ella as qualidades indicadéls na refe
rida informação.~, 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio doH.iode ianeiro 
em 23 de Março de 1835.-José Pereira Pinto. 
-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 84·. -FAZENDA.- Em 26 de Março de H535. 

Circular declarando que as embarcações despachadas, só no 
caso de se demorarem mais de um dia no porto, deveráõ ser 
obrigadas a pagar de novo a ancoragem. 

Manoel do Nasdlllento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
declara <1.0' Inspector da Thesouraria da Província 
de. . . . que as embarcaç.ões despachadas, só no 
caso de se den1orarem mais de um dia no porto, 
deveráõ ser obrigadas a pagar de novo a anco
ragem. O Inspector para esse fhn expedirá as 
necessarias ordens. 

Thesouro Publico Nacional en1 26 de Marco de 
11835.- Jfanoel do Nascünento Castro e Süva·: 
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N. 85.-Ii\IPElUO. -Em 26 de Março de ~1835. 

De~lara que não ha duplicata no pagam~nto da gratificação ar
bitrada a um substituto da Escola de Medicina da Bahia pelo 
!~mpo que regeu a cadeira de Pathologia interna pelo facto de 
Ja se ter pago ao respectivo Lente. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
de 25 Fevereiro do corrente anno, acompanhando 
o officio do Inspector da Thesouraria da Provin
ci~ da Bahia, que suppõe haver duplicata no pa
gamento da gratificacão arbitrada ao Dr. João 
Jacintho de Aleantara~ em Aviso de 23 de Agosto 
do anno passado, pelo tempo que regeu interi
namente a cadeira de Pathologia interna, por se 
haver já feito este pagamento ao lente proprie
tario da dita cadeira: tenho de declarar a V. Ex. 
que naqueHe pagan1ento se não dá duplicação, 
visto não haver lei que mande deduzir do orde
nado destes a parte correspondente ao tempo que 
deixão de reger suas cadeiras, por se acharen1 
legitimmnente impedidos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço ern 26 de Março 
de 1835. - Joaquün Vieira da Süva e Souza. -
Sr. Manoel do Nascimento Castro c Silva. 

N. 86 ~-JUSTIÇA.- Ern 27 de Março de 1835. 

Declara perante quem devem prestar juramento os Chefes de 
Batalhões, de Legião, e Commandantes Superiores de Guardas 
Nacionaes. 

Illn1. e Exrn. Sr. -A Regenciá en1 Non1e do 
Tmperador, a quem foi presente por cópia o pfficio 
que V. Ex. dirigi o á Secretaria do Imperio em 14· 
de .Janeiro ultitno, pedindo esclarecimentos ácerca 
do generico sentido do art. 5. o§ ,1 o da Lei de a de 
Outubro de ,183~,, Manda declarar a V. Ex., quanto 
ao 1. 0 e 2. 0 quesitos do mencionado oflicio, cuja 
decisão pertence á esta Hepartiçào da Justiça, qn~ 



a disposição do art. 5. 0 §10 da referida lei não 
comprehende os Chefes de Batalhão, uem os Che
fes de Legião, nem mesmo os Commandantes Supe
riores das Guardas Nacionaes, geralmente fali ando, 
e nos casos ordinarios, porque todos estes Officiaes 
só têm exercício dentro de un1 Município, conforn1e 
a disposição da Lei de 18 de Agosto de 183,1. Se 
poré1n acontecer que um só Município fonne unu1 
Comarca, então qualquer dos sobreditos Officiaes, 
que fôr Chefe das Guardas Nacionaes, dentro delle, 
deverá prestar o juramento perante o Presidente, 
e haver deste a posse. ' ' 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Ilio de Janeiro 
em 27 de Marco de 1835.- 1lfanoel A lDes Bt·anco .
Sr. Presidentê da Província de Goyaz. 

N. 87. -JUSTIÇA. -Em 27 de Março de 1835. 

Os Commandantes das embarcações de guerra, quando appre
henderem navios com Africanos, devem remetter com a :parte 
que derem um imentario de todos os papeis apprchcndidos. 

IIJm. e Exm. Sr.-Con1munico a V. Ex., para 
sua intelligencia, que os papeis que acCUEpanhárão 
o Aviso de 24 do corrente, expedido por V. Ex., 
forão enviados á Commissão Mixta sobre o tra
fico da escravatura, a fim de tomar conhecimento) 
e julgar, na conformidade dos Tratados, a escuna 
Angelica, apresada pelo brigue-escuna nacional 
Dmts de jJiarço, por lhe ter encontrado africanos 
a bordo ; e por esta oceasião cumpre-me rogar 
á V. Ex. haja de ordenar aos Commandantes das 
mnbarcações de guerra empregados no cruzeiro 
que todas as veze~ que fizerem qualquer presa 
con1 Africanos, deveráõ com a sua parte remetter 
un1 inventario por elles assignado de todos os 
papeis apprehendidos, e dar outro do Mestre do 
navio detido, na conformidade do que prescreve 
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o art. 8. o das Instrucçõcs destinadas para os 
navios de guerra, que tiverem a seu cargo im
pedir o comrrlCrcio do escravos, annexas ú Con
venção de 28 de Julho de 1817. 

Deus Guarde a V. Ex. Paco mn 27 de Marco 
de 1835.-Jl:fanoel Alves Bra,néo.-Sr . • losé Pereira 
Pinto. 

N. 88.-JUSTIÇA.-En1 :10 de Março de 11835. 

Manda que os Guardas .Nacionaes, quando se apresentarem 
ás Inspecções de saude, scjào acompanhados por um otlicíal 
inferior. 

Illn1. e Exm. Sr.-Convindo acautelar toda a 
fraude que possa ter Jngar nas Inspec~;ões de 
saude, V. Ex. expedirá as convenientes ordens 
para que nenhurn Guarda Nacional possa apre
sentar-se nel1as sem ser acompanhado de un1 
official inferior por ordem do Commandan te do 
respectivo Batalhão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 30 de Março 
de 1835. -J11anoel Alves Brctnco.-Sr. Conlman
dante Superior Conde de S. Simão. 

N. 89.-;JlJSTIÇA.- Em 30 de Março de 1835. 

Manda dispensar do serviço em certos dias aos ~ acristães da 
Capella Imperial. 

Illn1. e Exm. Sr.-V. Ex. fará expedir as con1-
petentes ordens para que os Sacristães da Ca
p,ella Imperial, que forem GuardasNacionaes, sejão 
dispensados do serviço nos dias em que na mesma 
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t:apeUa haja T~Detum· laudamus~ a que assista 
Sua .. Magestade ó' Imperado·r e nas solemnida.des 
de 1.a e 2.a classe. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 30 de Marc.o 
de 1'835.--=- Mdndel Alves Bra:nco . ..:...:-Sr. Comman
dantesuperior Cond'e.de S. Simão. 

N. 90.--..JUSTIÇA.-Em 31 de Março de 1835·. 
" . 

Ih' clara· cotn_o• se qeve pro_e:eder a tespetto da arrematação de 
embarcações condemnadas"peJa CommisSão Mixta por irafico 
tle Africanos. · 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
nom Pedro Segundo ordena que Vm., todas as 
vezes que tenha de fazer arrematar quaesquerem;_ 
!JarcRções cond€Timadas pêla Comrnissão Mixta 
sobre o traficó dos escraYos, mande annunciar 
pelos: periodicos os dias em que deveráõ· andar 
etn praça ,~ .ipq.(:) os :antlunêi05f:'~e: oom· 
antecedencia: aos diàs'da' praca·, a fim, de poderem 
haver mais concorrentes, como reclama a mesma 
Con1missão. 

neus Guarde a Vm.--Pat:Á) em 31 de. Março de 
:1835. - Manoel ·Alves Branco. -Sr. Juiz Muni
cipal da Côrte. 

N. 91.-MARINHA.-Em o 1.0 de Abril de 183õ. 

Detürminando as comedorias que devem competir aaS"·O:fficiaes 
de Armada , quando se acharem commandando navfos de 
ilUerra, que não estiverem em completo armamento. 

A Reg~neia em Nome do Imperador: o' Senhor 
Dmn Pedro Segundo Faz saoer a vós I.ntendente 
da Marinha desta Côrte que, tendo cónsideracão 
*' que lhe foi presente em Consulta do Conselho 

DECISÕES DE 183o 9 
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Supremo Militar, sobre o vosso oificio, que acon1-
panhou a representação do Contador da lVlarinha, 
pedindo esclarecimentos úcerca das comedorias 
que elevem competir aos Officiaes da Armada, 
quando se acharem commandando navios de 
guerra, que não estiverem em completo arma
mento, e ao mais que se lhe expoz na dita con
sulta, con1 o parecer da qual se conformou: Ha 
por bem: por Sua lmmcdiata e Imperial Reso
lução de vinte sete de Março deste anno, Deter
minar que aos respectivos Commandan les, que 
nelles se acharen1 embarcados, ou para elles fo
ren1 nomeados, deveráõ ser abonados os ven
cimentos correspondentes aos Commandantes dos 
navios completamente armados, visto que a re
ducção do armamento não diminue a sua res
ponsabilidade. Cumpri-o assim. A mesma Regencia 
o Mandou pelos Membros do Conselho Supremo 
Militar, abaixo assignados. José Victorino de Vi
lhena a fez nesta Cidade do Rio de Janeiro, no pri
n1eiro dia do mez de Abril do Anno do Nasci
cimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo de rnil 
oitocentos trinta e cinco. -José Joaq·uim de Lima 
e Silva, a fiz escrever e subscrcvi.-Joaqnim Nm·
berto XaDier de Brito.-Ftancisco de Paula e Vas
concellos. 

N. 92. -MARINHA.--Em o '1. 0 de Abril de 183iS. 

nrterminando que os Commandantes e Lollas as outras praças 
dos navios de guerra, estaeionados nas Provincias, ou que a 
ellas aportem, uão pernoitem em terra sob qualquer pretf'Xto 
que seja. 

Determinando a Regencia em N orne do Impera
dor que por esse Quartel General da Marinha se 
expeção as ordens n.eeessarias, para que ?S Cmn
mandantes dos navws de guerra, estacwnados 
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nas Provincias, ou que a ellas aportarem, e todas 
as outras praças pertencentes ás guarnições dos 
mesmos navios não pernoitem am terra sob qual
quer pretexto que seja: assim o ·participo a Vm., 
para sua intelligencia e ex.ecueão ; prevenindo-o 
de que deve recommendar aôs sobreditos' Com
rnundantes a mais restricta observanêia do'§ 6. 0 , 

do Cap. 2. 0 do llegimento Provisional. 
Deus Guarde a VIn.-Paco ern o 1.0 de Abril de 

H\a5. -José Pereira Pinto . ....:.. Sr, Francisco Bi
hiano de Castro, 

lf 199M: 

~. 93.-l\IARINHA.-Em 2 de Abril de 11835. 

lJeclara ao Presidente da Provineia da Rahia ({Ue não se deve 
empreg~u: ,<> .. ,\~,oa~o .4~ · cedro nas gra.nde~"'· ~a!) .. s9mente nas 
pequenas embarca~ttes. · · · · ·· · 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo ordenado ao Inspector 
do Arsenal da Marinha desta Côrte informasse 
sobre o officio do Intendente da Marinha dessa 
Província, que V. Ex. remettêra com o seu de 
n.'" '22, datado de ·1 ~ do mez proximo flndo, pro
duzio o mesmo Inspector a informação junta por 
cópia, dada pelo segundo Constructor do dito 
Arsenal, da qual se conhece não dever o taboado 
do cedro ser empregado nas grandes, mas só
mente nas pequenas embarcações. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palado do Rio de Ja
neiro em 2 de Abril de '1835.-José Pereir-a Pinto. 
--Sr. Presidente da Província da Bahia~ 
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N. 94.-IMPERIO.-..Em 2 de Abril de ·183'6. 

Declara que ao acto da eleição de Regente do Imperio deve 
preceder a missa do Espírito Santo, 

Sendo presente á Regencia em No me do Impe
rador o officio de 30 do mez passado , em que 
a Camara Municipal desta Cidade pede esclare
cimentos sobre a duvida que lhe occorre, se ao 
acto da eleição do Regente, que ha de ter lugar 
no dia 7 deste mez , deve preceder a rnissa do 
Espirito Santo, visto nào ser bastante expresso 
o art. 27 da lei de ~12 de Agosto de ~1 g3.L Manda 
a Mesma Regencia pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do Imperio declarar á referida Camara 
que, supposto o dito artigo não seja explicito , 
comtudo, tendo de observar-se o mesrno que se 
pratica na eleição de Senadores e Deputados , 
parece conveniente que ao indicado acto preceda 
a missa do Espírito Santo na fórma das lnstrucçôes 
de 26 de Març:,o de 1824. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Abril de 
183'6.-Joaquim Vieira da Silva c Souza. 

N. 95.- JUSTIÇA.-Aviso de 6 de Abril de ~1835. 

Hevoga o A viso de 17 do mez passado, e manda que as musicas 
dos Batalhões da Guarda Nàeion:1l da CôrLe fiquem no mesmo 
pé em que se achavão. 

lllm. e Exrn. Sr.- A Hegencia em Nome do hn
perador, Tomando em eonsideração as razões pon
deradas pelo Comrnandante do 3. 0 batalhão da 
Guarda Nacional desta Cidade, no officio que 
acompanhou o do Coronel Chefe da 3. 3 Legião 
de :}J do mez antecedente , e aos quaes cobrio 
o de V. Ex. de da la do 1 .• do corrente: Houve 
por bem revogar o Aviso de ·17 do dito mez an
tecedente, o qual reduzio o numero dos Cor--
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netas a um por Companhia, ordenando que as 
musicas dos Batalhões da Guarda Nacional da 
Côrte fiquem no mesmo pé . em que se acha vão. 
o que participo ,a v. Ex.:Pilra sua intelligencia, 
e para o fazer constar aos Commandantes dos so-
breditos Batalhões. · 

Deus Guarde ,a V. Ex. - Paeo em 6 de Abril 
de ·183ã.-~,ffanoel tilves Branêo.-Sr. Conde de 
S. Simão. 

N. 96.- FAZEN~A.- En1 6 de Abril de 11835. 

A respeito da arrecadação uo dizimo do café exportado da 
Provincia de S. Paulo . .• 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Na
cional, ordena, emquanto se não tomão novas 
medidas a respeito da arrecadação do dizimo 
do café e fumo, ora a cargo das Collectorias 
dessa 'Provjucia, s~ O'bserve o segqJnte: 1. 0

, que 
a pauta, em vez de ser organisada de seis em 
seis mezes, como determinão os arts. 3. 0 e 4. o 

das Instrucçõ.es de ~19 de Abril de 11833, seja 
feita de tres em tres mezes: 2. 0 , que as guias 
sejão dadas'na propoFçâ6:(ftle forem despachados 
os generos, e nunca se englobará em uma só 
as diversas porcões despachadas como parece -
das que tem sidÔ apresentadas do registro de 
Boa-Vista contendo 1.200.arrobas, além de outras de 
600, e 500; e do caminho da Carioca de 600, e 
700 arr'()bas-, U':q:uese não compad-ece com os trans
portes dessa Provincia: 3. o, que se não dará guia 
aos generos que pertencerem á produccão da 
Provinc(a do Rio de Janeiro: 4 °, que ein cada 
semestre se faea impreterivelmente na Thesou
raria a coaferé'ncia das guias re1netti das pelos 
Co]]ectores com as 2.as vias ou cópias das que 
forem rernettidas pela Mesa de lJiversas Rendas 
da Provincia do Rio de .Janeiro, na conformi~ 
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dade das ditas Instrucções, a fin1 de se averiguar 
em tempo as faltas que se encontraren1. E se 
lhe recommeuda finalmente que tenha n1uito en1 
vista, não só a capacidade, como a aptidão dos 
Collectores e 'de seus Escrivães, para que não 
aconteça ver-se nesses lugares pessoas inhabeis 
como os Escrivães do registro de Boa-Vista, e do 
Caminho da Carioca, que nas proprfas guias, por 
elles escriptas, tem a,prova de sua inaptidão. 

O que o Inspect~ da Thesouraria da I)rovi.ncia 
de S. Paulo assirn cumprirá. 

Thesouro I)ublico Nacional ern 6 de Abril de 
rl835. -Jl'a,noel do Nascimento Castro e Süoa. 

--~-

N. 97.- IMPERIO.- Em 6 de Abril de 1835. 

Declara ao Director do Curso Jurídico de Olinda que na 
falta de Professor Publico de inglez deve chamar qualquer 
pessoa habilitada para examinar nessa materia. 

Sendo presente á Regencia em Nome do Im
perador o officio de 8 do mez passado, em que 
Vm. pondera os embaraços, que encontra, para 
nomear os Professores que hão de exan:linar os 
concorrentes ás cadeiras de francez e inglez , 
visto que nessa Província, com quanto existão 
pessoas muito versadas no conhecimento da lingua 
ingleza, comtudo só ha urn professor della, que 
é o substituto do Lyceu; e faz ver os _motivos 
por que espaçou o concurse d:a· cadeira de Geo
graphia, Chronolog,ia, e Historia: a mesma He
gencia, approvando a deliberação, que Vm. tomou 
sobre este segundo objecto, Manda quanto ao 
primeiro responder-lhe que á lei da necessidade 
cedem as demais, principalmente quando dahi 
resulta utilidade manifesta , como no caso em 
questão, e que por isso eonvern que se L:hamen1 



pessoas que bem saibão a língua ingleza, a fim 
de se poder verificar o respectivo exame. 

Deus Guarde a Vn1.- Palacio do Rio de .Ja
neiro en1. 6 de Abril d(~ 1885.- Joaqni1n Vieira, 
da Silva e So·1l!Za.- Sr. Miguel do Sacran1ento 
Lopes Gama. 

-~~-o .ao----•• 
N. 98.-IMPERIO -Em 9 de Abril de 1183i>. 

J?; 

:\o Presidente da Provinda do Rio de Janlllro sobre terem 
sit:lo ::ulmittitlos a votar 110 coltegio eleitoral da Cõrte elei
tores da Yilla de Vassouras, que esta vão pronunciados, e 
declarando qu.e os mesmos eleiLores estavão habilitados para 
votar,. não oJ.}starHe ~·pronuncia, posterior á sua eleição. 

Illm. e Exm Sr.-- Em resposta ao officio de 
,-. Ex. de G do corrente , recebido no dia 8 
pelas 3 horas da tarde, no qual pondera acha
rem~se Pronunciados. na villa de Vassouras An
tonio Bari~ozô Pereira, e outros eleitores do col-
1egio da mestna villa , a respeito dos quaes se 
eommunicou em Portaria desta nepartição á res
i;ectiva Camara Municipal, que elles votavão no 
desta CidaQ~.; par~cend() a V. Ex: haver-se por 
este modo infi·ingido o § 3. 0 do art. 9' da Cons
tituição: Manda a Regeneia em Non1e do Inlpe
rador declarar-lhe que, havendo os mesmos elei
tores~implesmente representado acharem-se nesta 
Côrte, e ser-lhes por isso mais commodo vo
tarem no coll~gio della do que naquelle a· que 
pertencem, nada mais se fez do que communicar 
;sso mesmo á respectiva Camara, . negocio sem 
duvida de objecto geral, e que não é privativo 
da Província do Rio de .Janeiro, e por conse
~·uinte não está restrictamente na letra do § 9. 
do art. 4. o da tei de 3 de Outubro de 1834. ~· 
Dada, porém, mesmo a hypothese de que os ditos 
i•leitores se achavão pronunciados, claro estú que 
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só o forão depois de eleitos, e ·em tal caso é 
ben1 expressa a disposição do § 2. o do art. 8 . o 

da Constituição, do llnperio, e que a pronuncia 
em querella ou devassa não é sem sombra de 
duvida a sentenea, de que se faz m.eneão neste 
citado paragrapho. . ~ 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 9 de Abril de 1835. -Joaquim Vieira 
da Silva e S01.t,zrt. ~Sr. Joaquim José Rodrigues 
Torres. 

N. 99.-FAZENDA.-Em ~10 de Abril de ~~835. 

Declarando que os direitos dl:l compra de embarcações estr:m
geiras, feita em paiz estrangeirõ, deveráõ ser calcula-dos an 
catnbio do dia em que se veritkar () p~tgamcnto das mesmas 
embarcações. · 

Manoel dO Nascimento Castro e Silva, Presi:,;. 
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tendo em vista o offieio do lnspector da Thesou
rarià da P't()Vihcia do Rio Grande do Sul de 17 
de Fevereiro passado, sob n.• 33, versando sobre 
o pagamento de ,15 o 1 o que devêra satisfazer Cae
tano José Travassos pela compra da escuna Eleo
nor, e sobre o catnbio que deve regular nesta 
transacção~ por isso que a dita escuna foi com
prada em paiz estrangeiro; deliberou em sessão 
do Tribunal ordenar que Travassos deve satisfa
zer a differença pelo ca1nbio do dia em que ahi 
se verificar tal · pagamento, como cutnpre. O que 
o Inspector assim cutnprirá. 

Thesouro Publico Nacional etn 'I O de Abril de 
1835.- Jl'Ianoel do Nascimento Castro e Silva. 
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1'i. 100. - FAZENDA. ~ Em 1 'i de Abril de 1835. 

Sobre o procedimento que cumpre haver com a apresentação 
de Notas ou cedulas falsas nas Repartições. 

O Administrador interino da 1\ece~edoria do 
Município desta Côrte fique nti intelligenda, en1 
resposta ao seu officio de 8 do corrente, de que 
quando se apre5entarem nessa Estacão bilhetes 
do Banco ou cedu1as falsas ou falsificâdas, devera 
fazer a apprehensão por tern1o escripto pelo Es~
erivão da Administração, ou quem suas vezes 
Hzer, assignado pell) apresentante e duas teste
Inttnhas, · com todas· as declarações relativas ao 
dia, hora, e lugar da apresentação, a pessoa do 
npresentante, e as razões da suspeita da dita 
falsidáde, o1i falsificação; o qual termo assirn 
lavrado deyerá remetter-se, juntamente eom os 
bilhetes ou cedulas, ao Juiz de Paz do districto, 
indo o apresentante em custodia para se pi~oee
der aos termos legaes da formação da cu] pa. o 
.. 1ue ev~pri-rá, fazendQ previamente dar publici
dade a esta ordem, para prevenir o delicto, e 
não haver occasião para tal procedimento. 

Rio de Janeiro, 11 de Abril de 1835.- !rfa .. 
noel do Nascimento Cl"tstro e Silva. 

•QQ9car 

N. 101.~GUERRA.-Em 1 ~1 de Abril de ~t 83~. 

Antorisa o Dlrector da F.abrica da Polvora da Estrc1Ía a man .... 
dar curar no respectivo hospital aos Empregados desse Es
tabelecimento quando enfermarem. 

Sendo de equidade que os .empregados desse 
'~stabelecintento, quando enfermarmn, sejão cu
rddos no Hospital respectivo pela razão ponde
rada no seu officio n. 0 .30, fica Vm. autorisado 

DECISÕES DE 1S3a 10 
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a manda~los receber e curar, não sendo da in
tenção do Governo que se negue aos de casa o 
que se libera1isa aos estranhos necessitados, prin ... 
·cipalmente quando não ha á mão outros recursos. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo etn t8 de Abril de 
1833·.-Bat·ão· de Itapicuru·1Íwrim.-Sr. José Maria 

. da Silva Bittencourt. 

~~. t 02 .-.JrSTlÇ:\ .- Em H d~ Abril de ·f 83:L 

neclara romo se dt'VP fH'11CPde!' na f:tlta absoluta de Juizes 
· de Paz em um distl'icto. 

lllm. e Exm. Sr.-Perguntando V. Ex. no seu 
ofHcio de 28 de Fevereiro ultimo o que deve pra ... 
ticar, se por ventura a v illa de S. José des.sa Pro
víncia ficar sem Juiz de l)az, como é de ~sperar 
(JUe aconteça por se achar o dito cargo actual~ 
mente ·exerci elo por un1 cidadão, que apenas teve 
um voto para elle, en1 consequencia de succes
sivos impedimentos dos que obtiverão maior nu ... 
Jnero: Manda a Régencia em Nome do lmperador 
declarar a V. Ex., para sua íntelligencia, que; 
verificada a falta absoluta de Juizes de Paz desse 
districto, deve-se recorrer a qualquer de taes 
autoridades dos districtos n1ais vizinhos, na con
formidade do art. 62 do Codigo do ProcessO" Cri ... 
nlinal. 
· Deus Guarde a V. Ex.~·r~tl~cio-· do llío de Ja
neiro ern 1~1 de Abril de ~1835.-.-Mamocl Al1ies 
Rranco. -Sr. Presidente du .P.rovineia do Rio 
t.;rande do ·Norte. · 



N. f03.~1USTIÇA.__:Ern ··t :J de Abril de 183:;. 

Limita a certos escravos Yindos da Bahia a cxigcncia da folha 
eorrida. 

Etn resposta ao seu oflicio .de data de hoje, Mand~l 
a Regencia em Nome do Imperador declarar a 
Vm. que a ordem expedida para a exigencia 
de folha corrida ·dos escravos vindos da Bahia 
deve entender-se limitada áquelles que aqui se 
vem vender, e que podem ter sido envolvidos na 
insurreição de 24 e 2G de Janeiro, con1o os afrí-. 
canos maiores principalmente Minas, e jámais ex
tensiva a crianças, n1ulheres, crioulos e pardos. 
que não consta terem tido parte na dita insur
reição, nem aos que acompanhão famílias, e pes
soas sem suspeita, que para aqui se transportão 
c os trazem para o seu scrvi{:o. O que participo 
a Vm. para sua inlelligeneia. . 

Deus Guarde a Vrn.--I'<H'O en1 '1:3 de .\bríl de 
183o.-Manoel Alves Branco~- Sr. Juiz de Direito 
t:hefe de Policia. 

~. 104.-JUSTIÇA.-Em t3 de Abril de 183;). 

so.ivc du:\tidas sÓbre algu.rt~ arti!ros- do Codigo !lO' rrocés:::o 
Criminal. 

lllm. e Exn1. Sr.--Tendo o Juiz de Direito in
terino da Comarea da :Fortaleza, em offieio de 23 
de Fevereiro ultüno,. pedido esclarecimentos ao 
&overno Imperia1 : ·1 . o §Obre o que deveria se
guir, a. vista do art. 30 I do Codigo do rroces§o· 



quando a qualquer réo comprchcndido nas cir
eumstancias aggravantes do ar~ .. 16 § t. o até· 117 do 
Codigo Crin1inal não fosse applicada a pena de 
morte, isto é, se lhe era licito apartar-se da de
eisão dos Juizes de facto,_ no caso de não ser o· 
réo condemnado áquella pena, ou vice-versa; 2. 0

, 

se sendo tnultado, na conformidade do art. 3·1 3 
do mesmo Codigo do Proeesso, algum dos Juizes 
de facto, por falta de compat·eciín@nto no 1. o dia 
de sessão periedica c lançado o termo da multa, 
apresentasse em outro qualquer dia da mesma 
sessão documento que juslificasse a sua falta, 
deveria elle Juiz de Direito submetter este negocio 
it d€liberacão doConselho dos Jurados, nesta ou 
nas sessões seguintes, ou então 'b1deferi-lo, e qual 
o recurso dos Juizes multados : Ha por bem a 
Regcncia en1 No:me do Imperador que V. Ex. faça 
constar ao referido Juiz de Direito interino, en1 
:resposta ao seu citado officio, e para seu conhe
cimento e execu{"..ã.o, que, -ácerca da 1.a duvida, 
não lhe é lieito deixar de conformar-se com a 
decisão dos Juizes de facto, e tanto assim que se 
o fizer dará motivo ao recurso de que trata o 
art. 30·1 do Co digo do Processo; e pel9 que res
peita a 2.a, que lhe cumpre admiltir os documen
tos apresentados pelos Jurados, justificando as 
suas faltas, porquanto se a disposição do art. 
~-H 3 do referido Co digo do Processo permiHe aos 
Jurados approvarem a justa causa de haverem fal
tado ás sessões do Jury, ou de se terem ausen
tade. de lias, para s.c lhes não impor a multa,. de 
neerssidade devem ser adn1ittidas as provas que 
tiveren1 de prodüzir em sua defesa. 

D.eus Guarde a V. Ex.-"Palacio do Rio de Ja-: 
neiro en1 13 de Abril de 4M35.-J:Ianoel Ai'ves 
Brancu.-Sr. Presidente da Provinda do Ceará~ 

-···-
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N. ~105.- FAZENDA.---"- Em 1.í de Abril de 1833. 

t •cclarando que á contribuição sobre casas de lt:iJão e lojas de 
modas, accrescc a denominada. -Imposto do llanco-q:ua.Iulo 
a clfa scjào sujeitas ; subsistindo portanto uma e outra. 

O Administrador da Reeebedoria do Município 
üque na intclligencia de que a contribuição sobre 
as casas de leilão e lojas de modas accresce a dc
HOlninada -Imposto go ~anco- quando a ella 
t~ejào sujeitas, por estàteín comprehendidaii na 
f:·ene_ralidade da disposição do § 2. o do AI vara de 
:·~o d~ _Outubro de 1 ~H 2, isto é, quando nas casas 
;:_;_e lellao se venderém quaesquer generos ou mer
.;:adorias seccas ou molhadas fóra do leilão, e nas 
lojas de modas se venderem generos ou nwr
';'adorias . ordinarias das que costumâo fazer o 
,ortimento das lojas dos mercadores propria
r~wnte ditos; pois que, não declarando a Lei 
de 15 de Novembro de 183~1 art. 51 § 12, e de 
}; de Outubro de 1833, art. 30, § :1. 0

, que o novo 
•·ra em substituição do antigo, como o fez a res
peito da aguardente e outros, é fora de duvida 
'·! ue subsiste um e outro ; ficando assim respon
dida a sua representação de 3 do corrente. 

Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1835. - .tla-
;wel do. NasC'irr_tento Castro e Silva. 

•ae;--

N. ~1 06.- FAZENDA ....... Em ·14 de Abril de 1835. 

,"obre a decima que devem pagar os predios pertencentes á Mi
tra ; e declarando gue a taxa sobre os escravos sü se deve 
exigir dos que habitarem dentro dos limites oroinarios mar
cados para o lançamento da decima ao tempo da lei. 

O Administrador da Recebedoria do Município 
;ique na inteJligencia, en1 solueão de sua repre
sentação de 6 do corrente, de que dos predios per
~cucenles á Mitra só deveru ser isentos do pa~ 
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gameuto da deeilna o Paco Episcopal, e o Aljuue, 
cumprindo que todos os "mais sejão ittcluidos no·. 
lançamento e sujeitos lambem á segunda decima 
por scrern pertencentes á corporação de mão. 
morta: quanto a taxa dos escravos, na corformi
dade da tei de 8 de Outubro de 1833, art. 5. o 

§ 5. 0
, e lnstruccões de ~13 de Dezembro do mesroo 

onno, art. 2. 0
·, só deven1 sei~ sujeito;; ao seu pa

gamento os escravos que habitarern dentro dos 
limites ordinarios n1arcados para o lançamento· 
da decima ao tempo da lei e instrucçôesJ con
forme as deh~rminações e designação da Camara 
.Municipal, ou que designados e marcados foren1 
pela mesma t:amara por motivos de sua inspecção 
e competencia ; não valendo para este f1m a de
marcação, que, por ora no accrescimo da Lagôa 
se fez só mente para o particular fim do art. 2 do. 
Decreto de 23 do Outubro de 18a2. 

Rio de Janeiro em ~14 de Abril de t 835. -Ma
noel do ~'Y(~scimcnto Cttstro c S ih; a. 

N. 1·07. -FAZENDA . ..;.... E.m 10 de Abril de ·'-t835~ 

rara que nos inten:allos das sessücs se p;lgtw os respeeliYos 're_n~ 
eimentos aos Desembargadores que forem Deputados,. c uao 
tiverem ido exercer os seus lugares. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, President4· 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
consequencia do Aviso da Secretaria de Es.t~çlo
dos Negocios da Justiça de 30 de Março ultuno~ 
que revoga o de 27 de Agosto do anno passado, 
ordena que nos intervallos das sessões da Assem~ 
hléa Geral Legislativa se continue a pagar os res~ 
tteot.ho.s vencimento5 aos _ Desembarg~dores: fllJ~ 



Í·)rem Deputados, e não ti verem ido exercer os 
H~ns lugares. O que participa ao Inspector da The
souraria da Província. do Maranhão para sua in ... 
teHigencia, ficando sem e11eito a ordem de 3 de 
Sriembro do anno passado. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Abril de 
·1 833.--Jlanoel do Nascimento Castro e Silva, 

.n~·daran<ro; áteró~ .. · do ~rt)ento da imporuneia de. peca9 
de artilharia e balas, que hàvião sido compradas peJ~ (io
V~t·no da Prmincia da Parahyba a um negociante, e que 
mn terceiro enlbargou sob o fundamento de ser o ver_. 
dadeiro dono destes objectos ~ que o cas~ t.em legislação 
e3pecial na disposi~;ào da Ord. do Liv. !i..o, 'fl!s. õ.l) 

6. 0 , eom a qual se deverá confo.nnar o prlH.:cdimento da 
'I hesouraria. 

~lanoel do Nascimento Castro. e· Sílva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tend() presente o officio do Inspector da The-: 
soutària da ··Pr~vincia ~da Parahyba de 14- de Fe ... 
vereiro deste anno sob n.o 4'1, que acompanhou 
o officio do respectivo Presidente de 25 do rnesmo 
Jnez sob n. o 21, participando ter suspendido os 
pagamentos que se fazião a MÇtnoel Valeriano de 
S;t Leitão, por conta da importancia por- que elle 
"Vi:mdeu · .. ao Governo da Província 24 pecas de 
artilharia e 1 . 600 balas, tudo de calibre J 2, em 
eonsequencia do embm:go que a_os referidos pa":' 
~mrnentós fez o negoCiante At1tonio Vieita ·dê 
Souza Meirelles, que declarôtf ser o verdadeiro 
dono de taes generos, o que submette á appro4 
vação do Tribunal dt1 .. 'fl1-esouro; conforme « de-~ 
liheraç.ão em sessão deste tomada, responde no 
1nesmo ln~peetOl' que o raso em qurslf\o tem le-
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gislação expl'e~sa por que Sf' regl11e na Ortl. 
do Ltv. 4. 0

, Tits. f>. 0 e 6. 0
, e com ella se devt>,rá 

conformar o proeedimento da Thesouraria, eum
prindo a respeito do pagamento fazer aquelle a 
que fôr eompellido por 1egitirna decisão judieial. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Abril de 
4835 .. ~ .il'lanocl do Nascinwnto Castro e Silva. 

N. ~t09 .- IMPERio.·- Em ~H de Abril de ·183:>. 

D~cl:lra que só flepois de v~rificados os poderes dos membros 
de uma Assembléa Legislativa Provinctal é que se püdc sa
ber qual é o membro mais votodo pat·a substituir o Pt·esi
dent~ da Província nos te1·mos do art. s.o da ·Lei de 3 ele 
Outubro fle 1834. 

lllm. eExm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
de 15 (lo eorrente, acompanhando o officio que 
·lhe dirigira o Inspector da Thesouraria da Provineia 
tla Parahyba, e que incluso restituo, tenho de 
eommunicar a V. Ex. que· é legitimo o exerci cio 
do actual· Vice-Presidente da mesma Província, 
porquanto só depois de installada a Assembléa 
l .. egislativa della. e de se verificarem os poderes 
de seus membros, é que se póde conhecer quaes 
us pessoas legalmente eleitas para o dito cargo, 
e destas aquellâ que a lei chama. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 24 de Abril 
de 183:.>.-Joaq·ztint Vieira dá Silva e Souza.
Sr. Manoel do Nascimento Castro c Silva. 



N. 4 10.-JUSTIÇA.-Em 25 de Abril de 1835~ 

Appr@va eom excepções as Instrucções pa.ra os Solicitadores 
dos Feitos da ~rô~ _ Soberania e F.azenda Nacional e da 
Justiça da Relação u:a. Bahia. 

111m. e, Exm. Sr.-Das Instrucções para. os So
Hcitadores dos Feitos da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional e da Justiça dessa Relação, que 
o antecessor de V. Ex. renretteu a esta Repartição 
-em ·officio de 26 de Junho do anno passado, me
recêrão plena approvação da Regencia em Nome 
do Imperad,or as que ·são relativas ao officio doSo
hcitador dà Fazenda; das que se referem porént 
ilS attribuições do otficio de Solicitador da Jus
fi<;a, "só forão _approvadas as dos arts. 6. 0

, 40 e 
·3 1 : f. • pórque sómente o que se trata nestes 
.$Utigo$ é que proporia e especialmente pertencer 
.ao expediente da Relacão, de que o Solicitador é 
official; 2. o, porque tudo o mais que nos outros 
artigos se quer encarregar ao Solicitador, já está 
;.:tssaz reconune~dado, e sutticientemente incum
hido aos Juizes de Paz, Inspectores de Quarteirões 
e Promotores Publicos, pelos arts. 12, 18, 20, 21 
e 22 do, Co digo do Processo Criminal ; 3. o, por
que não p(}deria um só individuo accumular, 
para desempe11ltar bem, tantas attribuições; ,t .• o, 
porque se se julgasse necessario um Solicitador 
para promover todas as diligencias da Justiça 
en1 gerai· ,il$lS Cidades, em flUe estão as Relações, 
pela· meslt.ta razão o deverta haver, se não em 
todos ó$ Termos, ao menos nos das Cidades e 
Villas raaís populosas. O que communico a V. Ex. 
para sua intelligencia e devida execução. 

Deus: Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja
·neiro- ent 25 de Abril de 1835.-Manoel Alves 
Branco. -Sr. Presidente da Província da Bahin. 

-~-
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N. iH .~tTUSTIÇA.-Em 30 de Abrilde 1,830~. 

Reso-lve sobre a substHuição dos Juiz-es de Paz. 

Na resposta inclusa do Conselheiro Procurador 
da Corôa exarada á margem do seu officio de 
15 do corrente, com a qual se conforma o (~o
-verno, encontrará Vm. re-selvidas as duvidas so
bre que fôra consultado pelo Juiz de Paz do 
4 . o districto do Engenho Velho no officio q\le 
lhe dirigi o e·m 3 do dito mez. 
· Deus Guarde a Vm.- Paço em 30 de Abril de 
1835.-Manoel Alves Branco.- Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Policia. 

Pareeer do Conselheiro Procurador da Corôa, a que se 
refere e Aviso supra. 

Cm~cordo com o Juiz de Paz, de quem é o 
ófficio incluso, no modo de entender o art. 1 O 
do Codigo do Processo Criminal, mas na confor
midade delle não é o Juiz do 2. o anno, mas sim 
o do 1. o, que deve substituir o do 3. 0 no seu 
impedimento, salvo se já tiver alguma vez exer
cido a substituição, e tqcar agora ao dito Juiz 
do 2. o anno. Para se terminarem quaesquer ques
tões que J)ossão suscitar-se a este respeito, -será 
preciso fazer ter em consideraç.ão que da- dou
trina, ou disposição do sobredito art. 1 o do Co
digo do Processo criminal se deduzem duas re
gras, que devem rigorosamente observar-se ares
peito dos supplentes dos Juizes de Paz: a 1. a 
a da precedenda regulada pelo numero de votos; 
a 2. a a da igualdade do s~rviço pelo numero das 
substituicões. Na fórma da 1 . a, dos quatro Juizes 
de Paz três são sempre supplentes do que está em 
:actual exercieio, precedendo o mais ao menos vo-
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íado. Na fórma da 2.a, a substituição dos supplenles 
deve correr por termo, de maneira que aquelle Juiz 
de Paz, que uma vez substituir, no caso de ilnt 
pedhnento do actual, não deve ser outra vez cha~ 
1nado á substituição, senão quando os outros já 
n. tenhão exercido, ou estejão tambem impedid:os._ 

Rio 25 de _Abril de 4835.-Jf4ya. 

8. 112~--FAZENDA.-:;-Em 30 de Abril de 1835. 

Circular determinando, em additamento ao Regulamento de 
f4. de Juneiro de 1832, que o pagamento dos impostos, 
'flenornina(los do Ban-co, sobre lojas, carruagens e barcos , 
-e () da taxa sobre escravos, se f:x,ça oo acto do lançamento, 
ou no prazo de 15 dias, contado este da data daquelle. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
eonfornlidade da resolucão tomada em sessão do 
'.fdbunal, e em additamênto ao Regulamento de 
'14 de Janeiro de 4832, ordena que o pagamento 
dos impostos denominados do Banco, creados pelo 
Alvará de 20 de Outubro de 1-84 2, sobre _lojas, 
carruagens e barcos, ·se fará no mesmo acto do 
l ançameiito; concedendo-se com tudo aos contri
buintes, que o não fizerem, ou não puderem fazer 
no mesmo acto, sómente a espera de 15 dias 
contaqos ·do do lançamentoj ficando desta fórma 
~lt~~':\dO _o ,~rt. 17 do sobredito R~gul~unep.to .. ou ... 
trosun ordena que sen1elhantemente se pratique 
il resp:eito da ·taxa sobre os escravos. O que par
ticipa ao _Inspector da Thesouraria da Provincia. 
de •.. para sua intelligencia e execução. 
" Thesouro Publico Nacional em 30 de Abril de 
483õ .. ...:,......iJ!a·nocl do Nascimento Castro e Silv.a. 

I l:(iC 
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l~. ·113. ~ l?AZENDA. - Em 30 de Abril de ~1833. 

tontcndo displ}sições a respeito d~ des.p.ach& de gener()s para a& 
esquadras estrangeiras. 

O Inspector da Alfandega desta Côrte fique na 
intelligencia de que nos despachos dos generos 
para as esquadras, ou navios de guerra estran
geiros tem a observar-se o seguinte: 

1. o Nenhum direito de importacão e m9smo de 
expediente deveráõ pagar os generos e muni
ções navaes, que em qualquer navio mercante ou 
de guerra vierem com positivo e official destino 
para uso da Armada ou de qualquer embarcaeão de 
guerra estrangeira estacionada nos portos do lm
perio, uma vez que para ella sejão immediata
mente baldeados debaixo da inspeccão dos res
pectivos Officiaes da Alfandega, e á réquisieão dos 
encarregados diplomaticos, sendo abertos ·e exa
minados os volumes a bordo do navio para on.de 
se fizer a baldeação, tendo preferencia para esta 
descarga os navios que os transportarem. 

2. 0 Deixando de ser balde'hdos pata serem guar
dados em terrar serão os volumes abertos pelos 
mesmos Officiaes da Alfandega no acto da entrada 
nos armazens para pagarem pelo manifesto 1 •12 °/a 
do expediente ad valorem, como determina o 
art. 8. 0 do Regulamento de 20 de Setembro de 
1834, em lugar dos dous que antes pagavãD quando 
os generos erão transportados em navios mercan
tes, sendo a avaliação feita pelos preços da pauta, 
ou por arbitros em sua falta. Esta disposição terá 
effei to dó 1 . o de Agosto do corrente anno em 
diante. 

3. o Aquelles generos, que depois de entrados nos 
portos forem comprados para uso das_ enlbarca
ções de guerra estrangeiras deveráõ pagar os di
reitos de consumo; são exceptuados desta impo. 
sição os generos de que trata o art. 49 § 4. o do 
Regulamento de 26 de Março de ·1833 para o 
cop.sumo das tripolaç?es. sómen~e quanto bastem 
ate o porto do seu pnmetro destino. 
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4. o Os generos ou niunições navacs, que vierern 
bona {ide para uso da esquadra ou de embarcação 
de guerra estrangeira, que por qualquer ntotivo te
nhão de ser vendidos,· deveráõ c pagar os direitos 
de consumo e expediente, que serão deduzidos dos 
precos da venda. 

5~0 Que os Officiaes,.como quaesquer outras pes
~was nacionaes ou estrangeiras são sujeitos ao Re
gulamento do porto, e fiscalisação da Alfandega, 
sendo.:..lhes applicaveis as multas comminadas no 
mesmo Regulamento, e sujeitos a detenção até as 
satisfazerem. 

Rio de .Janeiro, 30 de Abril de 183;).- Manoel 
do Nascimento Caslro c Silva .. 

• é9GI a 

t'i. U4.- FAZENDA. - En1 2 de Maio de 183~. 

!nstrucçõcs para admissão de aprendizes de compositor na Ty-
. pographia Nacional. 

Art. f. o O ·numero dos aprendizes de composi
tor fica limítado a doze. 

Art. 2.0 Só poderão adrriittir-se cidadãos Brasi
leiros de· 12 até 18 annos de idade, que saibão ler 
correctamente, e que por seus pais, tutores, ou 
curadores, se obriguem por termo a aprendiza
gem, sujeitando-~e ás condições expressadas nos 
artigos seguintes, sob pena de serem constran
gidos na fórma da Lei de 13 de Setembro de 
f830. 

Art. 3. o O aprendiz frequentará a officina e tra
balhará nella, debaixo da direcção do. mestre, ti·c8 
annos completos, todos os dias de trabalho das 8 
horas da manhã até as 3 da tarde, e contados pelos 
días em que trabalharmn. 



Art. 4·.0 Nos primeiros seis mezes não perceberú 
vencimento algum; nos segundos seis mezes ven-, 
~erá 160 réis por dia; e no segundo e terceiro annos, 
que tambem serão completos, vencerá por folha 
pelo preço estabelecido, ou que se estabelecer para 
o futuro aos Officiaes da Typographia, d-eduzindo-se 
para ella a quinta parte em compensacão da des
peza, que faz com o mestre que o ensina. 

Art. 5. o Completos os tres annos de aprendi
zagem será examinado por tres mestres ou 
Officiaes, e, sahindo approvado, o Administrador· 
da Typographia lhe passará Titulo de Official so
bre attestado dos examinadores, ficando desde 
logo dissolvido o c_ontracto de aprendizagem e 
habilitado para trabalhar, como tal, na Typogra
phia Nacional, querendo , ou em qualquer outra 
que lhe convier. 

Art. 6. o Se não fôr approvado, o Administrador 
marcará um prazo razoavel, que não excederá a 
seis mezes, para continuar a aprender, findo o 
qual será admittido a novo exame, e se não fôr 
approvado, será despedido. _ 

Art. 7. o Será tambem despedido reconhecen
do--se-lhe decidida inaptidão para a profissão, 
desidia habitual, e conducta incorrigível, ou se,: 
d nrante o prazo da aprendizagem, se empregar 
em trabalhos de sua profissão para qualquer Ty-
pographia. · · 

Art. 8. 0 o aprendiz, que fôr admittido nafórma 
do artigo 1. o, só poderá ser despedido pelo Ad
ministrador nos casos do art. 6. 0 e 7.0

, e gozara 
da isenção do serviço militar t que é concedida 
pela Lei de 7 de Dezembro de 1830. 

Rio de Janeiro em 2 de Maio de 1835. -Manoel 
do Nascilncnto Castro e Silva . 

• ii8. 
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N. 1 ,15.- MARINHA.- Em 4 de Maio de 1833. 

Determinando que os indivíduos do Corpo da Artilharia da 
!\farinha, destmados para servirem nos navios de Guerra , 
aprendão o exercício da sua arma á bordo da náo Pedro 
Segundo e não na Ilha das Cobras , como propõe o Com
mandante daquelle Corpo. 

Sendo muito conveniente que os indivíduos 
do Corpo da Artilharia de Marinha, destinados 
para servirem nos navios de guerra, aprendão 
a bordo dos mesmos o exercício da sua arma, e 
não podendo por isso adoptar-se o que propõe 
o Commandante daquelle Corpo no officio, que 
acompanhou o seu, datado de hontem, relativa
mente a. aprenderem os soldados semelhante exer
ci cio, antes na Fortaleza da Ilha das Cobras, do 
que a bordo da náo Pedro Segundo; tenho de 
significar a Vm., para o fazer constar ao referido 
Commandante, que, sem embargo das razões , 
por elle expendidas, cumpre, que o exercício , 
de que se trata, tenha lugar a bordo da men
cionada náo. 

Deus Guarde a Vm.~ Paco em 4 de Maio de 1835. 
-José Pereira Pinto.- Sr. Francisco Bibiano de 
castro. 

N. 1 '16.--:- ~USTIC~.- Em 7 de Maio de -1835. 

1\Ianda dispensar do serviço da Guarda Nacional aos cidadãos 
Brasileiros que exercerem os cargos de Consul ou Vice-Consul 
da Nação Portugueza. 

Illm. e Exm. Sr.- Representando o Encarre
gado de. Negocias de Sua Magestade Fi,delissima 
nesta Côrte que os cidadãos . Brasileiros, que se 
achão exercendo os lugares de Consul, ou Vice
Consul da nação Portugueza neste Imperio, sejão 
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dispensados do scrvieo das Guardas Ni.lCionaes 
Drasileiras em recipro"cidade para com o Governo 
Portuguez, que ordenára que os subditos Portu
guezes, que exercessem os sobreditos lugares Con
sulares de qualquer Nação estrangeira, fossem 
isentos do alistamento e servico das Guardas Na
cionaes Portuguezas : a Uegericia em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, annuin
do á referida representação, H a por bem que 
V. Ex. haja de expedir para esse fim as necessarias 
ordens. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio da 
Janeiro em 7 de ~laio de 1835.-Jlanoel Alves 
Branco. - Sr. Presidente da Província do Rio 
Grande do Norte. 

- Nesta conformidade se expedirão Avisos a 
todos os Presidentes das Províncias. 

N. 1t7.-FAZENDA.-Em 7 de Maio de 1833. 

Solvendo duvidas ácerca do art. 2. 0 das Instrucções de 30 
de Abril findo a respeito de generos vindos para as Es
quadras Estrangeiras. 

O Inspector da Alfandega desta Côrte fique na 
intelligencia de que nenhuma duvida· apparece 
no art. 2.0 das Instrucções de 30 de Abril, por 
quando o segundo arbítrio só póde ter lugar 
quando falte o manifesto, e quanto a Portaria de 
29 de Janeiro do corrente ella subsiste, pois que 
serve sómente para declarar que seis mezes de
pois da data do Aviso do Ministro dos Nego ... 
cios Estrangeiros é que deverá ter lugar essa 
arrecadação do expfldiente das mercadorias re-



mdtidas para a,:I$Rt1Hd~a ,-~ hilyios. de . gueiTil 
e:::ft·atrgeüoSc esfitffi:õlfàdos<,nOS'·'Portos tlo Imperi{ ... 
E desta maneira .. fica "respondido o seu officio de 
') 1lo corrente mêz. 

nio" ae Janeiro em 7 de'\,faio de iJ835.-illrt~ 
Pr~rl dd Nâscirncnto Cas..tro e Silva. 

ná rr(Jvideficias'~~à~"'"''Uti4 tt"ã() 4êsenl'15ârqné·, nem resida no Im
;wdo, h9mem a~-,~:ô:rj :i}~vepha, ar r6ra, sem que no seu 
f;:'lsSaportc este,Ja declarado que e mgenue. 

111~. e Exm~. Sr>'-Ten:d~ o Governo lmperial 
rk fazer cumprir religiosamente a I.ei de 7 de 
i"'overnbro d~ _183'1. acaba. de. expedir· Circulares 
á todos·os :Efl:carre!J~dos d~ :Negocios. e Consules 
llr:_~sileiros, .· residentes em.· paizes estrangeiros," 
para participarem aos respectivos Governos, e pu.;:. 
bliearem pelas folhas, que aos Chefes de Policia 
do. Imperio se tem deter.rni~?dO}l11H não con
sintão desembarcar, ou:; resftltr:· enf qualquer Pro
víncia delle, homem algum 1'1-e côr~ que chegue 
de r'óra do Brasi1, quando no :seu passaporte não 
venha declârada a sua <qualidade; de .ingenuo, e 
Jne~mo assim abonada· essa· qualidade por 'aquel
les Consules,_ ou Encarregados de Negocios, que 
t-:xísíirem' .. nôs; lugares ·d''Onde vierem, e Ha por 
betn a Regencia em: Nome do Imperador, que 
V. Ex. ordene aos Chefes de :Policia, e Juizes de 
Paz da Província, a maís exaehvobserva:ncia desta· 
medidR, ,· que deverá ter principio depois:-;:.te um 
prazo, que pareca sufficiente para ter,chegad.o 
ú notieia de taes" Agentes, e interessados, e que 
v. Ex. marcará. · · 

H:CJSÕRS DE 1R3;) 1·') ... 
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Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 9 de Maie> de 1835~-Manoel Alves Branco. 
-Sr. Presidente da Província de ...• 

N. '}'19.-FAZENDA . ...:....Em 12 de Maio de 1835. 

Officio ·· ao Presidente da Província do Rio Grande sobre os 
meios de prevenir o extravio dos direitos de importação. 

IlJm. e Exm. Sr.- Sendo presente á Regencia 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Se
gundo o oflicio de V. Ex. de 14 de Fevereiro 
proximo passado, acompanhando as informações 
do Inspector da Thesouraria da Província e outras 
.ácerca do art. 211 do Regulamento de 20 de 
Setembro de 4 834, cujos inconvenientes apre
sentão evidentemente, mui principalmente o pa
recer daquelle Inspector, com o qual ·V. Ex. se 
conforma, e do mesmo propondo os meios pro
prios a prevenir a fraude, ou extravio dos di
reitos das mercadorias estrangeiras, que em di~ 
reitura seguem a Porto Alegre, em cuja Alfandega 
tem de fazer os seus despachos para consumo: 
ordena a mesma Regencia que V. Ex estabeleça 
:com preferencia aquelle dos meios mais condu
:centes a obter o desejado effeito ; seja estabe
lecendo uma barca de vigia, e registro no ponto 
mais apropriado entre o trajecto do porto do Rio 
:Grande e S. José do Norte ·até o da Cidade de 
Porto Alegre, tendo a seu bordo um numero de 
·~Guardas .Jlttra logo que as embarcações se apro
ximarem uem dous para seu bordo, e as acom
panharem até Porto Alegre, ou estabelecendo em 
Itapoã um Quartel para dalli sahirem os Guardas 
que hão de acompanhar os navios de um :t outro 
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porto, com o vencimento que V. E~. julgar ne
eessario para se achar pessoa capaz para uma 
tal com missão: outrosim ordena que V. Ex. mande 
que nas Alfandegas do Rio Grande e S. José do 
N orle, onde primeiro deveráõ fundear as em
barcações que ti ve_rem de seg•!ir par~ Porto Ale
gre com mercadorias estrangetr(ls, seJa apresen
tado o manifesto, no 'qual· o Inspector porá o_;. 
\·isto -, numerando e rubricando as folhas do 
mesmo m~nifesto, sem cujo r.equisito não se j ul
gar~ :suffictente para ser adm1Utdo na Alfan(\ega 
de Porto Alegre, e o navio ficará sujeito ãs dis- "' 
posições do Regulamento que lhe serão applica
veis: .em tal occasião, e desde logo ser:-lhe-hão 
selladas as escotilhas· e anteparas, as quaes serão 
examinadas pelo Guarda-mór da Alfandega de 
ror,t(l Alegre qnando fôr _ á visita, de que fará 
fcrmu~,;qU@._ae.:rá a~sign(Jdo pelo Capitão e pessoas 
presé11tes, e ser-lhes·-ba· igualmente intimada a 
ührigação de não passar o Registro que se estabe
lf~{a. sem receber o Guarda, quando entenda que 
se d~va estabelecer registro, ficando sujeito ao 
regQlamenl<LnO caso de c_ontravenção. 

Finalínentt-a R~gencia esp_era da· .prt}dencia e 
zdo de V. Ex. - que, sém offender os interesses 
fh Província, ponha em execução medidas taes 
que evitem a defraudação dos direitos e qu;aes
quer ab11sos cri_minoso~. De tuào dará V. Ex. 
conta com a maior brevidade, a .fim (l~ser pre
scilte ao Governo, e poder este fazer no Regula
mento as convenienfes alteracões em tempo de 
serem ·levadas ao conhecjme .. nto da Assembléa 
GPral. · · · ' 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 12 de Maio de 1835.-Jlfanoel do Nas
rintento Castro e Silva.- Sr. Presidente da l)ro.,. 
vi ncia do Rio Grande do Sul. 

--
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S. L:W.-FAZENDA.-Ern ,14 de Maio de 18:3:>. 

E:xig·iudo cerlas fonnaliuaucs nos pagamentos dos pensioub-· 
tas <lo J~stado. 

O Thesoureiro dos Ordenados fique ua intel
hgencia de que não lhe será levado em conta 
qualquer pagan1ento aos pensionistas do Estado, de 
que trata o art. 33 da Lei de 24 de· Outubro de 18:32 
~em preceder as seguintes fonnalidades: 1.aJ 

~ em regra geral, todo aquelle pensionista, que não 
comparecer por si para receber seus vencimentos., 
fará apresentar a respectiva certidão de vida, como 
detern1ina a Lei de 22 de Dezembro de 17G1, salvo 
sendo moradores nesta Côrte, aos quaes bastará 
apresentar recibo co1n rcconhecinwnto de Tabel
lião quando o Thesoureiro e Escrivão duviden.r 
da assignatura; 2 a, que as vi uvas e herdeiros 
dos Militares, que tetn direito ao rneio soldo na 
t:~onformidade da Lei de 6 de Novembro de 
·t827, apresentaráõ aquel1a certidão de seu Paro
cho ou do Juiz de Paz em que mostrem-se con
servar-se no estado de viuvez, pois. casando-se 
perdem esse direito, como já foi declarado pelo 
Aviso do Ministerio da Guerra de 3 do Janeiro 
de 1832, c os orphãos, que ainda se conservão na 
menoridade de 18 annos, e as ·filhas ainda sol
teiras ; 3:\ que as viuvas que tem direito ao 
Monte l)io devcrúõ apresentar igual certidão que 
mostrem conservar-se no estado de viuvez, ou de 
haveren1 passado á segundas nupcias com ofli-· 
cial Militar, como lhes é permittido pelo Aviso 
de 26 de Agosto de 17go, c Resolueão de 23 de 
Setembro de 1795. O que assim ctimprirá, ha
vendo-lhe por muito recommendado a observan
t:ia das leis a respeito. 

Rio de Janeiro em 14- de Maio de I 8!3:>. --Ma
?1J!)Cl do JVa.scinwnto Castro c Silca.. 
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N. ,1~1.-l\L\RINHA.-Ern ·U. de Maio de ~i8::J;) 

Determinando que o Quartel General f~u:a constar em Ordem 
do dia a todos os Commandantes dos n:n'ios de guerra 
que é do seu rigoroso dever, logo que cheguen! ao porlo 
de qualquer Província, e principalmente ao desta Corte, pr<!
curar a primeira autol'idade rcspectiv:1, sendo rcspousave1s 
pela t'altl de observancia de semelhante ordem. 

Sendo muito estranho <la diseiplina militar, c .. 
por isso reprehensivel,o comportamento de alguns 
commandantes dos navios de guerra de se não apre
sentarem, logo depois da sua chegada, nos d~fl'e
rentes portos, á prilneira autoridade respectiva, 
para a inforn1aren1, não só das eircumstancias 
particulares das Províncias d' onde vem, mas ainda 
para cumprir com um dever de eivilüladc n1\; 
litar, Deter1nina a Regencia em Nome do Impe-
rador que por esse Quartel General Vm. faça 
constar, em uma ordem do dia, a todos os Com
Inandantes dos sobreditos navios, que é do seu 
rigoroso dever, logo que chegão ao porto de 
qualquer Província, e nmito principalmente ao 
desta Côrte, procurar a primeira autoridade res
pectiva; c que serão responsaveis pela falta de 
observancia de semelhante ordem. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 14. de .Maio de 
H~35.-José Pereira Pinto. _:_Sr. Francisco Bibiauu 
de Castro. 
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N. 122-MARINHA;_Em 15 de Maio de 183o. 

Determinando ao Presidente da Provincia da Bahia, que espeça 
as ordens necessarias, para que dos vasos de Guerra esta
cionados nessa Provincta saia sempre a cruzar, alternada
me~te, um até a altura e pelo tempo que julgar a pro
posito. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo-se reconhecido pela 
experiencia, que da longa demora dos navios da 
Armada nos portos segue-se inevitavelmente o 
.perderem as respectivas guarnições a destreza, e 
disciplina, que aliás muito importa conservar em 
uma marinha de guerra, e commetterem além 
disso desercões e desordens, em grave detri
mento do sêrviço : e querendo a Regencia em 
Nome do Imperador pôr termo a tão prejudi-· 
ciaes inconvenientes, Determina que V. Ex. ex
nf'Ça as ordens necessarias para que dos vasos 
de guerra, que se acharem estacionados nessa 
l)rovincia, saia sempre um a cruzar até a altura 
e pelo tempo, que julgar a proposito, findo o 
qual, se recolherá, sendo immediatamente subs
tituído por outro, de maneira que se empre
guenl successiva e alternadamente no sobredito 
cruzeiro, devendo, durante este, registrar as em
barcações mercantes, que encontrar, a fim de evitar 
que fação contrabandos, e sobretudo apprehender, 
não só as que conduzirem escravos, a despeito 
das Leis e Tratados que vedão tão deshumano 
trafico, ou que por vehementes e mui claros in
dícios julgue que os trazião, mas ainda alguma 
outra, acêrca da qual haja bem fundado mo-
ti v o _de desconfiança, de que se occupa na pi-
rataria. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de J a
neiro em H> de l\laio de 1835.- José Pereira 
Pinto.--Sr. Vicc-I)residente da Jlrovincia da Bahia. 

-Igual aos Presidrnles de Pernambuco) c do 
'Iaranhúo. 
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N. 123.-JUSTIÇA.-Emde H~ de Maiode1835. 

Declara que não é contraria á lei a reunião cxtraordinaria do 
Conselho de Qualificat;ão. 

Tendo o Commandante do 5. 0 Batalhão da Guarda 
Nacional supplicado as precisas ordens para que 
Vm. novamente fizesse alistar e matricular como 
addidos do referido Batalhão todos os indivíduos 
que deixárão de ser quillificados, o que sup
posto pareça razoavel e justq não está comtudo 
de accordo com a lei, que ·não menciona ad
didos na Guarda, e necessitando providencia 
prompta o caso em questão pelos queixumes que 
ha em consequencia de haverem fi.cado · fóra do 
serviço m.uitos indivíduos que a lei chama a 
elle; Manda a Regencia em Nome do Imperador 
") Senhor Dom Pedro Segundo declarar a Vm. 
que póde ter lugar a reunião extraordinaria do 
Conselho de Qualificacão sem opposição de lei, 
pois ainda que no art. 16 da de 18 de Agosto 
de 1831 se designe o mez de Janeiro para ·os 
trabalhos deste Conselho, parece comtudo que 
as disposicões dos arts. 14 e 15 admittem o des
empenho de suas attribuições em qualquer tempo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Maio de 
1835.-Manoel Alves Branco. -Sr. Juiz de Paz 
do 1.0 districto de Santa Anna. 
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~ 'i2L- IMPERTO.- Em d<~ :20 de .Maio de 1 ~tl:). 

ncclar~ que os Professores de preparatorios e os Lentcl'i 
suh~t1tutos do Cmso Jurídico de S. Paulo não podem ser 
ohngados a servir uc examinadores nos concursos ás ca
deiJ'as de primeiras letras. 

lllrn. e Exm. Sr.- Tendo subido ao conheci
Jnento da Regencia a representação do Director 
do Curso Jurídico dessa Cidade sobre a exigencia, 
que V. Ex. lhe fez, não~ só de Professores de pre
paratorios. mas até_,de Lentes substitutos para 
servirem de examinadores de primeiras letras 
no concurso que tivera lugar no dia 6 do mez 
passado: Manda a ·mesma Regencia em Nome 
do Imperador declarar-lhe , que, não sendo da 
proilssão de tacs pessoas o ensino de primeiras 
letras, nem são proprias, nem podem ser obri
gadas, quando voluntariamente não queirão pres
tar-se. 

Deus Guarde a V: Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 20 de Maio de 1835. -Joaquim Vieira 
da Süva e Sou:: a. - Sr. Raphael Tobias de 
Aguiar. 

N. 125.-IMPERIO.-Em 20 de Maio de 1183;j, 

Declara á C amara Municipal da Côrte, que no primeiro a l
testado, que passar aos Professores, ,rl~ve declarar . a. data 
f.lm que elles tomarão posse, c entrarao no exerci ciO de 
suas cadeiras. 

Manda a Regencia em Nome do Imperador, 
nela Secretaria de Estado dos Negocios do Irn
j)erio, declarar á Camara Municipal d.est;~ Côrt.e, 
que para o futuro, quando pela p~n_ne1ra vez 
l1ouver dr altestar sohn~ a efferhv1cladP d" 
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qualquer Professor novamente provido , deve 
1nencionar ern sua attestação não· só o dia d<l 
posse do mesmo Professor, mas tambem aquelle 
nm que entrou no exerácio do seu magisterio, 
a fim de prover-se ao seu pagamento. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 20 de Maio de 
l835.-Joaq~tim Vieira da Silva e Smtza. 

N. '12G.-JUSTIÇ,A.-Em 2~1 de l\laio de 1835 • 

."\l"anda que os Juizes. de Direito remettão tambem a lista dos 
téos que forem comtenmados pelo Ju)·y ~ 

Illm. e Exn1. Sr.~Tendo recebido com o officio 
de V. Ex. datado de 2 de Março passado tão só
~mente a- lista dos criminosos que forão absol
vidos na ultima sess-ão do Jury da Villa de Santa 
Luzia do Norte, cumpre que V. Ex. ordene ao res
pectivo Juiz de Direito que para o futuro taes 
Hstas deveráõ tambem comprehender os réos que 
üverem sido condemnados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 2,1 de Maio de 1835. - ,~fanoel Alves 
Branco.- Sr. Presidente da Pr9vincia das Ala
::::-ôas. 

DECISÕES DF. 183~ 



:N. 112'7. _._FAZENDA. - Em 2 L tlc Maio de 18:-rk 

Determinando q»e fique a carg·o da necebedoria do l\Iunícipio & 
Jançamtnto' c arrecadação dos impostos do Banco, e outros 
abaixo designados; b·em como a cobnança da deeima e rendas 
a cargo dos Collectores, que até o dia 4 de Junho futuro não 
aprescntal'em em dia a escTfpturação dos mesmos impostos .. 

O Administrador das Rendas do· 1\'lunicipio da 
Côrte, em resposta ao seu officio de 1.3 do cor
rente mez, pelo qual dá conta do que se lhe or
denou em Portaria de 26 de E'ev:ereiro ultimo, e 
represelólta para que se entregue aos Collectores 
e seus Escrivães o produdo das comm1ssões enl·de
posito, isto é,. daquBlles impost~s guja escripturação· 
se acha em dia; pedinilo autorisaçã() para intervir 
nos pagamentos dDs dous ajudantes daeseripturacão· 
c·la Collectoria da Candelaria admittidos por Por
taria de 2 de M.arço., e mostrando a necessidade· 
de se estabelecer um plano· de escripturação para 
a Decima Urbana, e mais impostos lançados, para 
ter principio no futuro anno flnanceiro; e de en
carregar-se a un1 lançador e a um escripturario 
o lançamento e arrecadação dos impostos do 
banco, leilões, modas, e taxa de escravos, a fim de 
melhorar a sua arrecadação, facilitando a fiscali
sação e exame das suas contas: fique na intelli
gencia de que os Collectores que tiverem a sua 
escripturnr:ão em dia poden1 receber das commis
sões em deposite o que lhes competir, e que os 
ajudantes da escripturação da Collectoria da Can
delaria devem ser pagos do que tiverem vencido; 
g_uanto ao plano de escripturação para o lança
rnento da Decima Urbana, que o deve apresentar 
com as explicações e observações convenientes 
para se poder deliberar sobre a sua adopção; e 
ultimamente a respeito da desoneração dos Col
Jectores do que pertence ao lançmnento e arreca
dação dos impostos do banco, lojas, etc., que 
desde já ficão elles a cargo da H.ecebedoria, bem 
como ficará tmnbem a cobrança da Decima, cujos 
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Collectores e Escrivães não ti verem em dia até i! 
de Junho proximo futuro a. escripturaeão da De~ 
cima e dos outros impostos. · " 

Rio de JaNeiro em 2·1 de Maio de ~1835. -.~Ia
noel de Na-scimento Castra e Silva. 

N. 128.-JUSTIÇA.- Em 22 de Maio de 1835. 

Declarando que os Vigarios Encommendados tem direito á terça 
parte da congrua, ou á congrua in.teira, conforme as circums::
.tancias da freguezia. 

Illm. e Exm. Sr. -Restituindo a V. Ex. o re .... 
querimento do Padre Francisco Gomes Parente, 
Parocho Encommendado da freguezia de Santa 
Quiteria. da Provincia do Ceará, que acompanhou 
com os.. documentos, que tatu bem reverte.m, o 
Aviso expedido por v. Ex. em data de 25 de Abril 
pass~do,, se me offerece communicar a V. Ex. qu~ 
os VIgarios Enc0mmendados pelas ordens ante..:. 
riores á Lei de 24 de Outubro de 1832 -veneião a 
terça parte da congrua estabelecida para o-s Cof
lados, e, por disposicãó da Provisão de 25 de 
Junho de 1825, por "inteiro a mesma congrua, 
quando as freguezias erão de diminuto rendimento, 
e que nestas circumstancias bem duvidou o lns
pector da Thesouraria daqu.ella Provincia pagar 
ao supplicante,- por não ~star declarado qual de-, 
vesse ser o seu véncimento, por não ter nem G 
Alvará da creação da fregu.ezia em que-stão, e 
nem outra alguma ordem, designado a congruG 
e guizan1entos para ella; Inas que, sendo de ri
g~rosa justiça pagar-se a quem tem prestado se:r
VIÇOS como .o mes1no supplicante, parece-me que 
se deverá ordenar o pagamento da congrua ~ 
guizamentos, na conformidade do que se achava 
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estabelecido a respeito de outras freguezias, como 
informou a Contadoria daquella thesouraria , 
sendo porém a congrua regulada pela terça parte, 
se a de que se trata não estiver no caso da indi
cada Provisão de 25 de Junho de 1825. 

Deus Guarde a V. Ex. -;-Paco em 22 de Maio de 
1835.-Manoel Alves Branco.~-Sr. Manoel do Nas
cimento Castro e Silva . 

....... 

N.129. -JUSTIÇA.- Ern 22 de Maio de 1833. 

Declarando que a passagem dos Guardas Nacionaes de um Co!·po 
para outro deve ser requerido ao Governo. 

Em resposta ao officio que Vm. me dirigio en1 
16 do corrente sobre a exigencia que ao Conselho 
de Qualificação fizera o Commandantc da 1 . a Com
panhia do Batalhão de Artilharia, tenho a commu
nicar-lhe que a passagem dos Guardas Nacionacs 
de um Corpo para outro deve ser requerida ao 
Governo conforme a pratica estabelecida até hoje, 
o que não é opposto a lei alguma. 

Deus Guarde a Vm. - raço em 22 de Maio de 
-1835.--Manoel Alves Branco.- Sr. Juiz de raz do 
11.0 districto do Sacramento. 

N. ~130.-JUSTIÇA.- En1 30 de Maio de 183::>. 

l\{andando que se contemple na distribuição geral das appellações 
ao Escnvão da Chancellaria Desiderio José do Amaral. 

A Regencia em Nome do Imperador, attendendo 
ao que representou o Escrivão da Chancellaria 
dessa Relação, Desiderio .José do Amaral, Ha por 
bem mandar declarar a V. S. que o supplicante 
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deve ser conlemplauo na distribuição geral das 
appellações, tanto pendentes con1o das que forern 
vindo á mesma H.elação, promiscuamente com os 
demais Escrivães, por se achar comprehendido 
no art. 140 do Codigo do Processo, e porque se se 
entendeu de razão c Justiça que os Escrivães da 
Corôa e Fazenda e Provedoria dos Ausentes fos
sem contemplados na mesma distribuição por jú 
serem anteriormente Escrivães das respectivas 
Appellações, a mesn1a razão e j ustiç;a existerrt 
a favor do supplicante, que está sem duvida ern 
identicas circumstancias de ter sido na extincta 
Casa da Supplicação Escrivão das Appcllações 
civeis e crimes que se interpunhào para o Juizo 
da Chancellaria. 

Deus Guarde a V. S.- Paco em 30 de Maio 
de ~ts:.J5.-,:llanocl Alves Brar~co.- Sr. Antonio 
Luiz Pereira da Cunha. 

N. 13'1.-FAZENDA.-Em 30 de Maio de 1S35. 

Circular ordenando ás Thesourarias que fação recolher aos 
cofres todos os dinheiros provenientes dos bens de defuntos 
e ausentes; e bem assim que os Thesoureiros da extincta 
Provedoria dos defuntos e ausentes prestem suas contas nas 
ditas repartições; c revejão nn fim de cada semestre do anno 
financeiro as que forem tomadas aos Administradores e Cura
dores dos sobreditos bens. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, or
dena ao Inspector da Thesouraria da Província 
de. . . que faca recolher aos cofres da Thesou
raria, conforme determina o art. 9,1 da Lei de 
'i?4 de Outubro de 1832 todos os dinheiros pro
venientes dos bens dos defuntos e ausentes, cuja 
administração e arrecadação está encarregada pela 
Lei de 3 de Novembro de 1830 ao Juiz dos Or
phãos, logo que se forem liquidando e arreca
dando, acompanhados de todas as d_eclarações 
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necessarías, a fin1 de hem se lancarem as verbas 
da sua receita, e evitarem-se duvidas na occasião 
da entrega aos interessados: bmn assim, segundo 
o art. 2. 0 § 8:' da tei de 22 de Setembro de ~1828, 
·exigir no fim de cada semestre do anno financeiro. 
por via do respectivo Juiz, a~ contas dos adminis
tradores e curadores dos sobreditos bens, para 
que á vista dos docun1entos que as deven1 acom
panhar sejão revistas e definitivamente tomadas, 
·obrigando-se os Thesoureiros da extincta Prove
doria dos defuntos e ausentes a prestarem suas 
·contas na Thesouraria com os livros, recensea
mentos e n1ais papeis relativos. O sobredito Ins
pector assim cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional, 30 de lU aio de 1833. 
-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

-·-
N. 132.-I?AZENDA. -Em 30 de Maio de '1833. 

'Circular dando providencias para Yerifiea(:ão e fiscalisação dos 
pagamentos feitos aos pensionistas do Estado. 

~Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico N acionai, par
ticipa ao Inspector da Thesouraria da Província 
de .... , para que previna ao respectivo Thesou
reiro, que d' ora em diante não lhe será levado 
€m conta qualquer pagatnento feito aos pensionistas 
do Estado, de que trata o art. 33 da Lei de 24 
de Outubro de i 832, sem preceder as seguintes 
formalidades: 1.a, em regra geral, todo aquelle 
pensionista que não comparecer por si para rece
ber seus vencimentos, fará apresentar a respectiva 
certidão de vida, como determina a lei de 22 
de Dezembro de 1764, salvo sendo moradores na 
capital, aos quaes bastará apresentar recibo com 
o reconhecimento do Tabellião, quando o The .... 
soureiro e Escrivão duvidarem da assignatura ; 



!.a, que as YtllVilS e herdeiros dos Militarest que 
iem direito ao meio soldo, na confonnidade da 
Lei de 6 de Nove-mbro .de 1827 t apresentaráõ, 
uquellas certidões de seu Parttelt9· t ou do Juiz 
de Paz, c1n que rnostrem conse:rvar-se --00 estado 
de viuvez; pois c-asando-se perdem esse direito, 
como já foi declarado pelo A viso do Ministerio: 
;ta Guerra de 3 de Janeiro de 1·832; e os orphãos, 
"i e que ainda se conservão na menoridade de 
·}8 annos, e· as filhas ainda solteiras; 3.a, que as 
riuvas_ ql}e tem direitQ ao Monte Pio, deveráõ 
.1·presentar igual certidão, em que mostrem con
:ervar;...se no es-tado de viuvez,. ou de haverem 
passado a segundas nupcias con} algum Official 
~üilitar, como lhes é permittido pelo A. viso de 26 
de Agosto de· t790 e Resolução de 23· de Setem ... 
b:ro de· t 79:5. : o que tudo assim cumprirá o so
hredito lnspector, havendo por mui recomendada 
~~ observancia das. leis a respeito. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de M·aio de 
t 835.-.~lanocl llo NcMcúnenlo- Castro- e Silva. 

--
Circular dando provi~J(ncias a ~em da fiscalisação do_ impost(} 

da SIZa. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, !'residente 
do Trib:unal do- Thesouro Publico Nacional, dese
ja·ndo f!Scalisar as rendas publicas, e constando ... 
lhe que o imposto da siza tem sido defraudado, 
ordena que em cada Cidade, Villar ou Julgado 
~~eja nomeada pela Thesouraria da Província uma 
eommissão de tres cidadãos probos e de intelli
,~encia, tendo preferencia os Collectores para pro
~-~ederem a un1 exame nos livros dos Tabelliães 
de Notas para o fim de extrahirmn delles uma re
taç_ão dos extractos das escripturas, na qual se 



lncncionará: ·1. 11 o dia, mez e anno da cseriptura: 
2. a os nomes dos contraclantes; 3. 0 o nome da 
propriedade vendída; 4. 0 o seu preço, se á vista. 
ou -a prazos, e o seu vencimento; 5.0 a nota do 
pagamento da siza com rcferencia ás folhas do 
livro respectivo o 

Se por ventura tiver acontecido incendio em 
algum cartorio, ou tenhão sido subnegados os li
vros das Notas, o exame será feito nos livros das dis
tribuicões ou em autos ou documentos authenticos, 
onde existão taes escripturas, e contractos. 

Concluída a relação será conferida pelos mes
mos commissionados com os livros das sizas, e 
resultando da conferencia o conhecimento da 
falta de pagamento da siza de alguns contractos, 
os mesmos commissionados procederáõ á sua arre
cadação na fórma das leis, percebendo a com
missão por este trabalho 9 o f o do que recolher 
aos cofres publicas; salvo porém o direito dos 
denunciantes. ao que lhes competir pelas denun
cias, que já estiverem dadas ao tempo de come
çar ·o exerci cio da commissão. Logo que as eonl
missões forern nomeadas, o~ Inspectores das The
sourarias respectivas o participaráõ ás autori
dades judiciarias das Cidades e Villas a que per
tencerem, requerendo-lhes a expedição das ordens 
necessarias para que sejão franqueadas aos com
tnissarios os livros, autos e papeis que se acha
rem nos cartorios publicas, e de que puderen1 
tirar illustrações. O que participa ao Inspector 
da Tesouraria da Província de ... o para sua in
telligencia e cumprimento. 

Thesouro Publico Nascional em 30 de Maio de 
~ 833. -Jlanocl do 1Ya,scimcnto Castro c SibJa. 



N. 134.- I.l\'IPERIO.--- Em' o ~1 • o de Junho de 4 835. 

Ao Director do Curso Juridic6 dé S. Paulo accusãndo a. re..:; 
cepção do quadro das despetas feitas· e do prodncto das 
matriculas desde o estabelecimento do mesmo Curso, e 
ordenando que no fim de cada anuo financeiro envie um 
quadro- semelhante dos que forem realizados durànte elle; 

-- Sendo presente á Regenda em Nome do Im
perador o. officio,. que. Vm .. _n:1e ._· qirigio na d~ta 
de 20 de ~taio pâssado; àcomparihàndo o quadro 
dás despezas feitas coni o Curso Jurídico dessà 
Cidade , desde o seu estabelecimento (!té o llhl 
do ultimo anno 11riànceiro, e do prodtictd das 
n1atriculas durante o dito tempo: a mesma Re
gencia, ficando inteirada do seu conteúdo, Manda 
recommendar a Vm. {}tie no fim de cada atino 
financeiro remetta a esta Secretaria de Estado 
um . quadro semelhante relativo a esse mesmo 
andó .. 

Doos Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Ja
i):eiro em o. 1,. o de Junho de 483fJ_.~ Joaquúri, 
l'ieira· da Silva e Sottzá.- Sr. Carlos Carneiro 
de Campos. 

N. 13~.-JUSTIÇA.-Em 2 de Juülio de 1833. 

Ao Juiz de Direito · interino da Ciâ:uie de Oeiras, exigindo 
- que, àléul. das sentenças que condcmnão á pena de mfirtr, 

sejão remettidas cópias autheuticas ou certidões dos libcllos 
. e contrariedades~ 

Não preenchendo completamente a disposiçfio 
do art. 3. o da Lei de 1 ,, de Setembro de 1826 
as certidões das sentenças que Vm. me remelteu 
com o seu officio de ~· de Outubro do anno pas
sado , pelas quaes forão eondemnados á pena 
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uHima os réos l\Ialaquias I,,rancisco da Silva 
.Martfucs, Manoel Antonio VaHadares e Francisco 
Vicente Xavier: Ordena a Regencia en1 Nome do 
:rmperador que Yn1. não só satisfaça o que se 
determina no referido artigo , como remetta 
tamhem as cópias authenticas ou certidões dos 
1ibellos e contrariedades exlrahidas dos processos 
dos Inencionados réos, a flm de se conhecerem 
as circumstancias aggravantes, ou attenuantes dos 
seus delictos. 

Deus Guarde a Vm.--- Palacio do Uio de .Ja
neiro em 2 de Julho de 1835.-JJ'Ianoel Alves 
fl'ranco.- Sr . .Juiz Municipal, servindo de Juiz de 
Direito da Cidade''dc Oeiras . 

• ••• • 

N. ,136.----FAZENDA.-Em 2 de .Junho de 11833. 

l)rtcrmin:mdo que os Agentes dos Tl'apiches Jlsca!izrm por 
parte !la All'anllcga a entrada e sabida dos genel'(}s a ella 
sujeitos. · 

O Arlministrador da Mesa de Diversas Rendas 
Naeionaes fique na intelligeneiâ de que os Agentes 
dessa Administração, que flsealisào por parte 
della a entrada e sabida dos Trapiches, deveráô 
d'ora em diante fiscalisar alli tttmben1 por parte 
da Alfandega a entrada e sabida dos grneros a 
ella sujeitos, ficando os mesmos Agentes obri
gndos nesta parte a cumprir as ordens. d~ res
pectivo Inspector, ao qual se fazem nesta con
üwmidade as participações :àecessarias. 

Hio de .Janeiro em 2 de Junho de ~183:.>.-Jfanod 
do Nascimento Castro e Sil~nr. 

-No mesmo sentido se ofliciou ao Inspector da 
Alfandega. 

. ..... 



-107-

N. Lli. -l<'AZEl\"DA.-En1 3 de Junho de -1835. 

Tr;Jtando do~ direitos de exportação r}uc deYelll pagar o~; couros. 
· virHlos do raraguay pelo interior tla Proviuci~l do llio t.;randc 

tio Sul. 

/ 

Manoel do Nascín1cnto Castro c Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Naeional , 
ent conformidade de delibcraçflo tomada ctu 
bcssão do Tribunal, de accordo con1 o parecer 
do Conselheiro Procurador :Fiscal, responde ao 
Inspector da Thesouraria da rrovincia do H.io 
(~rande do Sul que devem sei· despachados 
livres dos direitos de exportação estabelecidos 
para os da dita Província os couros de bois 
,-inuos do ParaguJy, de que trata o seu officio 
de 3 I de 1\Iar1,;o ultimo soh n. o <E~; visto que 
forào introduzido~ pela fronteira, c conduzidos 
ate }>orlo Alegre, na boa fé do eumprirnento da 
urden1 da cxtincla .Junta da I~azcnda de s de 
Junho de 1832, a qual fieará provisorimncnte 
suspensa até que a Assembléa Geral Legislativa, 
a quem vai ser presente este negocio, dê provi
dencií-ls, que conciliem os interesses da Fazenda 
Nacional con1 os do commercio e agricultura do 
paiz. 
- Thcsouro Publico Nacional e1n 3 de Junho U(~ 
,,s:Jo.-Jlanocl do 1Vascimcnto Castro c Silca. 

--
N. ,138.- JUSTIÇA.- Em 3 de Junho de I ~30, 

Anlorisa o Yigario Capitular do Rio de Janeiro para dar 
Iieeu~~a ils J rmandadcs para terem abertas as porLag da:i 
lgt·cjas, á noite, em occasião de festividades. 

Il1n1 e Rv1n. Sr.- Para pôr termo aos repetidos 
requerimentos de Irmandades sobre concessões 
de terern aberta a porta das respectivas Igrejas 
ú noite etn oecasi<)es de -festividades : ILt a Re-, 



-- ·lOS _. 

gen,eia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
l'edro Segundo por bern que V. I lima. , não obs
tante as ordens anteriores a tal respeito, permittt\ 
(~ssa faculdade todas as vezes que lhe fôr reque
rida, sem dependencia de recorrerern a esta 
Secretaria de Estado; sendo porém as mesmas 
lnnandades obrigadas a fazerern as devidas par
ticipações ás autoridades do districto, para fazerem 
1nanter a ordem e tranquillidade publica. 

Deus Guarde a V. Illma.-Paço em 3 de JunllQ 
de 1835.-2Jianoel Alves Branco.~ Sr. FranciscQ 
Corrêa Vidigal. 

N. 139.-JUSTIÇA.·- Etn 5 de Junho de ~t835. 

:Peclarando que o Official da Guarda Nacional dt}ixa vago () 
posto, quaudo o não serve por rpais de dez mezes, aind~ 
com motivo justificado. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo Manda 
declarar a V. Ex., en1resposta ao seu officio n. 374. 
de 20 do passado, á cerca do 2. o Tenente do Ba
talhão de Artilharia Fernando Martins Pinheiro, 
dispensado do servico por requisição do Sr. Mi
nistro da Fazenda que , ainda que a lei nada 
determine positivamente para o caso em questão, 
ha comtudo a disposicão do art. 16 do Decreto 
de 25 de Outubro de 1S32, do qual bem se deduz 
ser a intenção da lei que o Official deixa vago o 
posto quando não serve por.,.mais de dez mezes, 
~inda que com motivo j-u,stificado. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 5 de Junho 
de 1835.-Manoel Alves Branco.- Sr. Commé\11-
ctantc Superior da Guarda Nacional da Côrte~ 
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N. 14-0.-JUSTIÇA.- Em 5 de Junho de 11833. 

{ncumbindo privaUvamente ao Jp.iz de Dirç:to da t.a Var:l 
Cível_ da avaJia~~ão de todos os offiçio:s ç empregos de Jus ... 
tiça e Fazenda: 

A Regencia er9 No me do Imperador o Senhor 
Dom PédrtJ: Segundo, Querendo obV'iar as duvidas 
que se térn offerecido -snbre a a-valiação de todos 
o~- ç!P_~ios e .~mpreg~s _qe_ Just~ça ~- Fazend~, P.ôr 
se-' tla'f:f"ter amda ·nrnrêffâo o dtstrt'tt-o da JUrts~ 
dicção de cada um dos Juizes d-e Direito dó Civel; 
na por bem encarregar a Vm. privativamente 
deste 'objecto,- a fint!'~de _pr-oceder _quanto antes a 
indicada avaliação, na· conformidade do Decreto 
i.~ a 26 de Janeiro de 1833, tendo mn vista o Alvará 
de 10 de Outubro de 1754 que serve de Regi-.. 
went&- ás Províncias ce;frtraes, e que se mandou 
lambem executar nas de beira mar. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 5 de Junho de 
Hl35.- jJfa;noel Alves Brancó . ._.Sr. Juiz deDireito 
da La Vara Civel. 

N. 1_41.-JUSTIÇA.- Em 5 de Junho de 1835. 

liedarando que os Guardas Nàcionàes devem prestar serviço no 
distrieto em. que tem dom.ioi,Ji.o; .send& chamados pelo res
pectiv-o Juiz de Paz. 

Illrn. e Exm. Sr.-..Em resposta ao officio n. 353 
q:Ja V. Ex. me dirigio em 29 de Abril, acompa
nhando outro do Commandante do 5. 0 Batalhão, 
crn qq:e pede esclarecimentos á.cerca dos cidadãos 
q ne, a,listados nos Corpos de outras fregue
zi;ls, residem comtudo ·no districto do seu Corpo 
onde ultimamente forão qualificados, tenho a 
dcdarar-lhe que das disposições dos arts. 16, '17 
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c 33 da Lei de 18 de Agosto de 1831 e do art. 
7. 0 do Decreto de 2:.> de Outubro de 183:2 se dedu~; 
que os cidadãos pertencentes á Guarda Nacional 
devem fazer o servi co no districto em que tiveren1 
o domieilio, 1nas tâmbem da letra do referido 
art. 7. 0 se conclue que é aos respectivos Juizes 
de Paz a quem pertence chamar ao serviço os 
cidadãos da Guarda Nacional que habitarem no 
seu districto, fazendo-os ahi alistar posto que alis
tados estivessem em outro, por isso o Commun
dante do Corpo deve fazer a sua requisieão ao 
respectivo Juiz de Paz. · .. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 5 de Junho 
de 1835.-J}fanocl Alves Braiwo.__,.Sr. Comman
dante Superior da Guarda Nacional da Côrte. 

I. 111 •. 

N. 4 .}2-FAZENDA.-Em 5 de Junho de 1833. 

Dando providencias a bem da fiscalisação ()a renda da AI-. 
fandega, e mandando observar varias disposições concer
nentes ao desempenho do serviço interno e externo feito 
por diversos Erupregad0s da mesma repartição. 

O Inspector da Alfandega fará observar nella 
o seguinte: 

~.o A subslituicão dos Feitores e Conferentes 
internos e externos uns pelos outros, e a remo
.ção delles de umas para outras mesas e lugares, 
como determina o art. '1.&. do Regulamento de 20 
de Setembro de 11834·, far-se-ha todas as sema
nas,. ou a arbitrio do Inspector ou á sorte, como 
foi determinado para os Conferentes da Mesa de 
Diversas Rendas pelo Decreto de 19 de Dezembro 
do dito anno, podendo alterllr para menos o 
,prazo do uma semana, se assim o julgar con ... 
veniente. 

2. 0 A ref~rida substituição terá igualmente lugar 
entre os a,Judantcs dos Conferentes c os Ama-
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nuenses; o n1esn1o se praticará cornos Guardas que 
servirem corn os Feitores, Conferentes, E ser i vão 
da descarga e Porteiro ; e nos arrnazens, barcas 
de vigia e rondas . 
. 3. o Os Feitores e Conferentes não poderão de

legar de modo algum nos Guardas que os ajudão 
o ~xatne, qualificação, e contagern das Inercado
rias e outras obrigações, que lhes são impostas 
no regulamento, as quaes serão por elles exer
cidas pessoalmente, tendo entendido que esses 
Guardas lhes são unicamente dados para o ser
viço material, e vigia; devendo restringir-se o 
numero delles quanto fôr possivel, e ínesmo dis
vensarem-se quando nà.o forem absolutamente 
precisos. 

4. 0 Qnc se ponhâo em rigorosa observancia os 
arts. 1 •J 3, ,118 e 1119 do H.egulan1ento, não se per
mittindo a guarda das 1nercadorias ern trapiches 
(~ arrnazens de fóra da Alfandega, que não tivc
rcrn escriptura<_;ão regular, e só quando nella 
uão houver acc01nmodaçõcs convenientes, não se 
consentindo por rnaneira alguma que sejão guar_; 
dadas nos arn1azens dos proprios donos. 

5. o Que para os arntazens de fóra da Alfandega; 
onde não houveren1 Guardas da Mesa de Diver• 
sas Rendas, aos quaes pela Portaria de 2 do cor
n~nte fica igna1rnenle competindo a flscalisacão 
dos generos pertencentes a Alfaudega, será mân
dado un1 dos ex-Fieis, que seja eapaz para sua 
guarda e expediente; o mesmo terá lugar nos ar
Jnilzens -internos onde se julgar conveniente. 
· 6.0 Que para as conferencias de í'óra o lnspectot 
distribuirá os de'spachos do n1esmo modo que· 
está determinado a respeito dos F'eitores, orde
nando que se faeilitCin os n1eios pro·mptos de 
condueção aos que formn a conferencia no rr1ar, 
a fhn de que se não demore esse expediente, en1 
-prejuízo das partes e eom perda de tempo dm;; 
empregados. 

7. o As Pmharea~ôrs estra'ngeiras oü n'acionar~. 
qtw irnpol'tart>rn dos portos estrangeiros rnrnp· 
St:cTa, sebu, de., lt~niu arh·o-raduUL'f' pl'oprio, f:.~· 
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separado dàs nacionaes, que in1porlão tacs gê..; 
neros por cabotagem, o qual ao mesmo ternpo 
offereça os comrnodos necessarios para o seu conl-' 
mercio, e não faeilile o extravio. 

8. o Finalmente é recommendada ao Inspcctor 
como a obrigação mais essencial do seu cargo, 
a restricta observancia dos §§ 1 . o, 2. 0 e 3. o do art. 
21 do Regulamento~ tanto dentro como fóra da 
Alfandega, providenciando que cumprão todas as 
disposições do llegulamento, não consentindo que 
de modo algum se vá relaxando a sua execur-ão, 
usando com os -Empregados remissos da autori-
dade que lhe confere o § 3. o, e dando parte dos 
incorrigíveis, a :íitn de se proceder com elles con
forme ao disposto no art. 18. 

Rio de .laneiro, 5 de Junho de 1835.-.~fanoel 
do lYascimento Castro c Silva. 

N. 143.----JUSTIÇA-Enl 6 de Junho de 1835. 

Dá providencias e instrué'çOes a respeito doS africanü6 livt·cs 
. mandados para a fabrica de ferro de S. João de Ipancma. 

Illm. e Exm. Sr.--Tendo dado ordem para que 
no paquete Jacuipe sejão conduzidos -vinte e 
cinco africanos libertos para o porto de Santos, 
por conta dos cincoenta que o Presidente dessa 
Província exigira para serern mnpregados no scr
Yiço da fabrica de ferro de S. João de Ipanenu.t, 
emquanto se lhes não puder dar o destino 
marcado na Lei de 7 de Novembro de 183·1, os 
quaes deveráõ ser entregues naquelle porto ao 
Juiz dos Orphãos rm;pectivo, cumpre que V. Ex. 
os mande alli receber e enviar para o seu des
tino com as devidas seguranças, ordenando ao 
.Juiz dos Orphãos do districto da fabrica que os 
faça entregar á pessoa encarregada cta direcção 
ou t.H.lJninistração da mesma fabrica, lavrando--se 



disso os termos do costume, eoni totlas <E~ eir-· 
cumstancias e clarezas rrtencionadas nas instruc
ções inclusas, que deveráõ ser observadas em
l{IIanto os africanos se conservarem no serviç0 
da fabrica, enviando V. Ex. depois documentos 
authenticos dos indicados termos pat·a se fazen:nt 
no .Juizo dos Orphãos desta Cidade os co3ve
nientes assentos. Resta-me recommendar a V. Ex. 
não só a maior vigilaucia sobre a conservação 
()estes indivíduos, a fim de que. não possão vir a 
ser presa de algum ambicioso que os desenca
lninhe, e os reduza a cativeiro, corno mesmo 
sobre o seu bom tratamento, e cmnpetenbe en-· 
sino, prevenindo-o de que os restantes irão pelo pri
nwiro paquete que otfereç.a as commodidades 
para isso necessarias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 6 de Junho- de 183:s.--.Manoel Alve.~ 
Rranco. -Sr. Vicc-Presirlente da Provineia de S. 
Paulo. 

l•stPucções que se deverá\» observar na entrega dos: 
africanos destinados ao serviço da f a b•·iea tle fet•ro 
de S .• João de lpanema da Pro-vincia de S. Faulo .. e 
a qu~ se t•(Afet•c o ..\viso da llata «l~sta. 

1. o No termo, que se deverá lavrar, da entrega dos 
africanos ao Administrador -ou Director da fabrica 
de ferro de Ipanen1a se declarará os nomes, natu
ralidades, physionorniu e qualquer signal caracte
rístico de cada um, pelo qual possa ser melhor 
conhecido, na conformidade do art. 4·. 0 do Decreto 
de 12 de Abril de ,183'2. 

2. 0 Acontecendo a morte de algum africano, será 
o Admini~trador ou Director obrigado a fazer pro
ceder a inspecção do cada ver, na conformidade 
do art. 8. o do referido Decreto, e bem assim a dar 
parte ao Juiz Paz do districto quando algum haja 
de fugir, para a expecliçào das ordens necessarias 
para sua captura, e nüo appareeendo será obrigado 
;l justificar a fuga e as diligencias que tiver em
pregado p:1ra a prisão do fugido, 

DECBÕES DE f33~ 
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3. o No acto da entrega ao Administrador ou Di
rector da fabrica, o Juiz fará conhecer aos afri
canos, por meio de interprete, que são livres, e 
que vão servir em compensacão do sustento, ves
tuario, e tratamento que com élles deve haver; no
meará um curador, que será approvado pelo 
Presidente de Provineia, o qual terá a seu cargo 
fiscalisar tudo quanto fôr a bem destes africanos, 
propondo ás autoridades competentes quanto 
julgar conveniente ao seu bom tratamento, e para 
que se lhes mantenha a sua liberdade, podendo 
para esse fim proceder a visita dos mesmos men
salmente para verificar todas estas circumstaneias. 

Rio de Janeiro em 6 de Junho de 183i). -João 
Carneú·o de Camprn;. 

.... -
N. 144.- FAZENDA. - E1n G de .Junho de 1835. 

Circular declaranuo não ser extensiva ás mercadorias estrangei
ras a isenção do pagamento da taxa do sello do papel. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Naeional, em 
conformidade de deliberacão tomada em sessão 
do Tribunal declara á Thesouraria da Província de ... 
que a orden1 de 28 de Novembro do anno findo só
Incnte isentou do pagamento da taxa do sello do pa
pel os despachos dos generos de producção brasi
leira exportados de umas para outras províncias do 
Imperio, c que por conseguinte erradamente se tem 
procedido naquellas Alfandegas ein que se en
tendeu a isencão aos despaehos de generos e 
rnercadorias e'strangeiras : o que o respectivo 
Inspector fará observar. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de .Junho de 
~ 830. -Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. ~14:5.- FAZENDA.- Em 6 de Junho de ~1835. 

Circular a respeito do pagamento de ajudas de custo aos empre
gados de Fazenda, despachados, removidos, ou em commissão 
para outras Thesourarias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro l'ublico N acionai , e In 
conformidade de deliberacão tomada em sessão 
do Tribunal, ordena : 1. o, "que nas Thesourarias 
Provinciaes se não pague ajuda de custo a Enl
pregado algum de Fazenda, que fôr despachado 
p_ara ella, da Côrte, ou de qualquer outra Provín
cia, sem expressa ordem do Thesouro: 2. 0

, que 
nas Thesourarias de que sahir algum Empregado 
de J:l'azenda, despachado, removido, ou em com
Inissão para outras Thesourarias, sómente se pa
gue a ajuda de custo estabelecida no art. 99 da 
Lei de 4· de Outubro de ~1831, ao que fôr em com
missão, por ordem do Thesouro, qualquer que 
seja a Repartição de Fazenda, a que pertencer; e 
ao que fôr despachado ou removido, quando o 
despacho ou remoção seja para emprego de The
souraria de Província, e não para outra qualquer 
Repartição, como Alfandega, Mesa de Diversas 
Rendas, etc. : o que participa ao Inspector da 
Thesouraria da Província de .... para sua intelli
gencia e execução. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Junho de 
,J 835.-Manocl do Nascinwnto Castro c Silva. 

u 
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N. tJHL -- JUSTH.:A.- En110 de Junho de ~183;). 

Re.cummciHla ao nispo eleito do H.io de Janeiro que uào fac;.a 
a retractação, que se exige de Roma, como condição para 
a ion!innaçà<J IW Bisp~do para qui! fõr·a nomeado. 

Exm. cRvm. Sr.- Const:1ndo ao Governo Impe
rial que ao Encarregado de Negocias de S. San
tidade nesta Côrte viera ultimamente ordetn para 
exigir de V. Ex. uma. resposta relativa a alguns 
pontos de doutrina ecclesiastica, que se achão {,tn 

alguns projectos da Camara dos Srs. Deputados 
por V. Ex. assignados; resposta que clararnente 
itnporla uma retractação, e que se impõe como 
uma condi~{ão indispensavel para a confirma
ção de V. Ex. no Bispado para {}Ue fora norneado: 
Manda a Regencia em Nome do Imperador decla
rar a V. Ex. que lhe será· mui to desagradavcl 
se V. Ex. annuir a semelh&nte exigencia, pois que, 
além de ser contra a sua propria dignidade, e da 
Can1ara a que pertence, e que fizera seus taes pro
jectos, seria esse facto um ataque directo ao Go
verno e independencia nacional e á Constituiç~ão 
rlo lmperio por todas as Nacões, e pela mcs1na 
Côrte de Roma reeonhecida. " 

Deus Guarde a V. Ex.-l'aço ern 10 de .Junho de 
·f83i_). -- liianocl .1lvcs Bra.nco. - Sr. Bispo eleito 
do Rio de Janeiro. 



N. ~u.;·.- JUST1Çt\.-Em :JI de .Juuho de H~;r.;. 

Declarando como se ha de contar o u·ienuio dos .Juizes 1\lunicipac~ 
para ter lugar a nova proposta. 

Em resposta ao seu offieio de 1 ~ de Ab~il pnssado~ 
em que Vm. expõe a duvida qne se lhe offerece 
sobre quando se deva contar os tres annos para 
ter lugar a nova proposta dos Juizes Municipaes, 
na conformidade das disposições elos arts. 33 do 
Codigo do Processo Criminal e 16 das Instrucções 
de13 de Dezembro de 1832, e tambem nos casos 
de fallecimento, ausencia de n1ais de un1 anno 
para fÓf·a do Municipio: a Regeneia em Nome do 
Imperador o Senhor Dom J>edro Segundo Manda 
declarar a Vm. que, devendo os.luizes Municipaes, 
que são nomeados na conforn1idade dos árts. 33 e 
34 do Codigo do Processo Crin1inal, por tempo de 
tres annos, como se~ deduz da letra do n1esmo 
art. 33,. e o entendeu o Governo no art. 16 das 
Inslrucções de t3de Dezen1bro ·de 1832, posto que 
a respeito· destes Juizes não seja -tã.o clara a dis
posição, con1o é a (io art. 36, a respeito dos Pro
motores Publicos, julga scrn duvida que a pro
posta para a nomeacão (fóra do caso de uma 
extraordinaria vacancia~ por alguns dos motivos 
declarados no referido art. 16 das Instrucções), 
deverá ser feita súrnente quando estiverem a fin
dar os tres annos da serventia dos Juizes que se 
acharem em aclual serviço ; e só teria lugar outra 
opinião, com differenle intel1igencia, se a época 
para as propostas dos Juizes Municipaes tivesse 
sido designada tão restrictamente, como é a da elci
c;ão dos Juizes de Paz. 

Deus Guarde a Vrn.-l)alacio do lHo de Janeiro 
em 'H de Junho de 1833.- Manoel Alves Branco, 
-Sr. Juiz Municipal da Cidade de Goyaz. 

-····-
L) 
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N. ·148.-l,'AZENDA.-Ern H de Junho de 1835. 

Ordenando que ~ _Inspector da Alfandega percorra diariamente 
a su~ _ Reparttçao, c as. portas de sabida para .conhecer a 
cxactidao d::~s confcrcnctas, que serão de novo feitas, quando 
assim entcnper conveniente; c dando out1·as providencias a 
bem da tiscalisa~ào. 

O Inspector interino da Alfandcga inforrne se 
depois da nomeação dos Conferentes externos, e 
de seus ajudantes tern apparecido accrescimos 
nos despachos por elles conferidos; cumprindo 
que o mesmo Inspector umas vezes por outras, 
como é de sua obrigacão, examine pessoalmente 
se os escaleres das barcas de vigia effectivamente 
rondãoJ e se os Conferentes externos estão nos 
lugares competentes, a Hm de que no caso de 
falta sejão punidos os transgressores do Regula
mento; e igualmente inspeccione quando lhe 
aprouver os arn1azcns internos e externos, e todas 
as mais estações, e diariamente percorra a Al
fandega e as portas de sahida, e parecendo-lhe, 
faça de novo conferir os gcneros a fim de co
nhecer a exactidão das conferencias feitas na 
fórma do § 2. o do art. 20 do llegulamento. 

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 1835.-Ma
noel do Nasc-imento Castro c S·ilva. 

,. .. 
N. 149.-JUSTIÇA.-Em 12 de Junho de 1835. 

Suspendendo diversos artigos do Regulamento da Cadê:-.. 

A Regencia em No me do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, em deferiinento ao reque
rimento do Alferes João Antonio da Cunha, Ha 
por bem que Vm., não obstante a informação do 
Carcereiro da Cudêa do Alj ube, que acompanhou 



- 1~19-

o seu oflicio de 4 4 de Março passado, mande 
restituir ao supplicante os quarenta mil réis que 
pagou por ter sido recolhido na sala livre da
quella prisão, por não poder ter applicação qual
quer artigo do Regulamento que estabeleça tal 
contribuição sobre os presos sem a:pprovação da 
Assembléa -fteral, nem tão pouco aquelles, que 
imponhão outras penas que não sejão as de sim
ples passagens para as prisões de Santa Barbara, 
devendo conseque.ntemente ficar por. ora suspen
sas .. as disposiçõa~ dos artigos 5. o, 38, 66, 68, 
70 e 78 do referido Regulamento .. 

Deus Gu~rde a Vm.-Paço em 42 de Junho de 
4835.-Jfanoel Alve.s~ Branco.-Sr. Juiz de Direito 
Chefe,::tle Policia. 

DeCY:trando 'ao Ju_ iz de Direito da -comarca do Rio Pardo, que 
sendo pronunciado o individuo, a quem se mandou soltar 
p ... o:.:. h~~~fl. __ s-;corpu. s. não .. deye .s~r_ re1ax~do_ «};!· prisão1 se com 

· àf~OnU'JtCJa houver cessado o motivo para lbe ser co~e ... 
ditlo o ka®as~rpw:. , · 

· Em· resposta ao officio .. de Vm. datado do 1. o 

. de Abril!~~m que expõé a d_:uvi~a- em qne está 
de ter stdQ bem ou .mal concedtda a soltura de 
Evaristo . ~odrigues Paes, em consequencia de 
uma ordem. de habeas-corp1fs,. que fôra expe
. di da com o fundamento de existir elle preso Hlaís 
do prazo da lei, sem culpa formada,· verifican
do-se a mesma. soltura quando já se achava pro
·nuneiado á prisão e livramento, tenho a âecla
rar""lhe, que en1 taes circumstancias não pr,dia 
aquelle individuo ser relaxado da prisão, por l.ec 
cessado com a pronuncia o motivo pelo quai lhe 
fôr<\ concedido o habea.s-corpus. 
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Dt~lb nuanlt~ a Vm.- l'aLttio do Rio de Ja
neiro em '12 de Junho de 18:r;.-:~lanod A loes 
llranco.-Sr . . Juiz de Direilo da Comarca do Hio 
Pardo. 

N. 1!5,1.-.TUSTTÇA.-Em t3 th~ .Junho de •IS3r;. 

Appt'ovantlo f[tW se estalwleç:1 uma coloui:-. tle degradados ~~ 
vagabundos no termo que existe cntt·e os rios Mucury e de 
Todos os Santos. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do hn
perador o Senhor Dmn Pedro Segundo, a queRl 
foi presenle o officio do rresidente que foi dessa 
Província datado de '18 de Dezembro passado, 
indicando para o estabeleeimento da colonia dt~ 
degradados e vagabundos, de que trata o § G." 
do art. 4·. 0 da Lei de 8 de Outubro de 1833, o 
terreno que existe entre os rios Mncnry e de Todos 
os Santos, como informára a Camara Municipal 
de Minas Novas, Houve por bem approvar este 
lugar para o referido estabelecimento; e tem or
denado que pelo Thesouro Publico Nacional sB 
ponha desde já á disposição de V. Ex. a som ma 
de 4:000$000, por conta da que foi decretada 
naquella lei, para habilitar a V. Ex. a dar prin
cipio ao ensaio do mesnw estabelecimento, do 
qual podendo resultar pura o futuro grandes van
tagens ao Estado e aos indivíduos que para elle 
forem destinados, a mesma Regencia espera qne 
V. Ex. procurará dar-lhe todo o impulso, orga
nisando as instrucç.ões c regulan1entos que lhe 
parecerem mais convenientes para o seu bom re
gimen e prosperidade, dando a final de tudo conta 
por esta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palaeio do Rio de Ja
neiro em ,12 de Junho de ;183:).-JlfanoelAlve.s 
Bra.nco .-Sr. Presidente da Provineia de Minas 
Heraes. 



- H~l 

N. 'I :)2.-JUSTIÇA.--Em H> de Junho de 183;). 

Jlanda publicar nas Províncias o Decreto de 10 de Janeiro 
do anno conente, que creou o Monte-Pio Geral Economico 
para todos os Servidores do Estado, e dá providencias para 
t{lle os Empre@'ados nas Províncias possão gozar deste bene
ficio. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome dotm
perador o Senhor _l)otn]!edrq t'egundo,,tendo em 
vista beneficiar, sem gravarbe do Thesouro Pu
hlicp :Nacional, as familias dos Empregados Publicos 
que" fallecerem, sem lhes deixar meios de honesta 
subsistencia, Houve,~por bem, por Decreto de 10 
de Janeiro do corrente anno, crear um 1\'lonle-Pio 
Geral Econornico para todos os Servidores do 
Estado, e.4es.eJ~ndo .. qu~ ~Jle s~ faça publico em 
todas as Provinctas para' conheCimento daquelles 
Empregados que voluntariamente quizerem subs
erever e concorrer para tão util estabelecimento, 
1nanda -metter a V. Ex. os exemplares inclusos 
do citado· Dee~:eto para o fim ipd~cado, fazendo ... 
lhes V. Ex: oonstàr .qn:e as relações, de que trata 
o art. 17 do Plano, ô.everáõ ser enviadas á Re
partição por onde cada Empregado fôr pago dos 
seqs. respectivos vencimentos,_ para .se fazerem as· 
deduccões marea(Jtts U(l .art. 18, enviàndo--se · de
pois uma dellas a Dírectoriadéste éstabelecimento~ 
que se acha já eleita na confórmidade do art. 26 
e composta .dos seguintes Empregados Publicos : 
Presidente, João Garn:eiro de, Carnpo.s ;"~esoureiro 
Manoel Moreira Lirío dà Silvacóarneiro; Secretario 
.João Jacques da Silva Lisboa; Joaquim Teixeira 
de Macedo e Emiliano Faustino Lins. 

Deus Guarde a V. Ex.:-Palacio do Rio de Ja
neiro em 4.5 de Junho de 1835.-Manoel Alve~ 
Branco.- Sr. Presidente da Província de ...• 

. ..... 
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Marcando o tempo em que deve srr feito <> dcspaclw da 
pol\'ora imporLada. 

O Inspector interino da Alfandcga desta Côrte fi
que na intelligeneia de que o despacho da nol
yo.,.·a il)lportada deverá ser feito em 3 dias pre
cisos. 

J\io de JaneJ;ro, ~t> de Junho de 183:).-Jla·
'lUJ..el do Nascimento ·Ct:tstro e Silt'ct. 

.. N. 15t.-FAZENDA.-EJTI 15 de .Junho de ~1835. 

Declarando quaes são os Emp:re~ados isentos tio p::~gamcnto 
dos Nov.os ,e Velnos Direitos. 

Manoel 40 Nas.ei~ento Ca,str.o e Silvat Presi
dente d.o Tribunal d:o Tbesouro Publico Nacional, 
em conformidade d.e deliberaçã-o tomada crn ses
-sã.o do Tribunal .de accordo .com o parecer do 
Conselheiro Procurador l:"iscal, responde ao offi
ci.o. d.:o IB.specto:r da Tbesourarli da Provincia de 
S. Paulo··de 5 4e ~Jaio ultinlo, que são isentos do 
pagamento de ~ovos e Velhos Direitos não só os 
Empregados do Thesou.ro e 'I'hesourarias 1 na con
f.ormidade d& lsei u·e 22 de Dezen1bro de ,176'1 
Ti t. 11 § 1 .!I', e Decr-etos de 16 de l:i'evereiro de 
1799, e 1~ de Julbo de HHO, mas tambem os 
l~JDpregados das Alfandegas e das :Mesas de Diver
sas. l}enf.las, pelo adqitamento ao Regulamento 
das Alfandegas de 25 de Abril de ·f832 art. 5. 0

, 

e pelo Regulamento de 26 ·de "Março de 1833 art. 
9. 0

; os Lentes dos Cursos Jurídicos e Acade
mias, c Professores l")ublicost pela disposição do 



Regimento de ,I ,I de Abril de ~1661 § 26, e do 
Decreto de 3 de Seten1bunJe 1759: os Juizes- de 
Direi to, e ~~ unieipaes, pela disposição do art. 
li 1 do Cod.igo do ItrO(Jesso Criminal; os Empre
{;ttdos de cxcrcicioecclesiaslico, pelo·§ 26 do Re
güncnto; os Empregados de pé dtr .exercito pelo 
disposto nos §§ 116, 2~ c 32 do Regnnento: e os 
Ernpregados da Marinha pelos Decretos de f6 de 
Fevereiro de 1799, e 19 de Julho de f8f0. 
- Thesouro Publico Nacional em l5- de Junho de 
:183:j, -Jfctnoel do Nctscimento Castro e Silva. 

Ao ~Presidente da Pt;ovilwia- de s'ergipe,,... devolvendo uma Re
solução (la Assembléa Legislativa enviada ao Senado, para 
que seja observado o que dispõe o A c to Addicional na re
mcs.:;a de laes l'apeis. 

·- lllm. c•e Exm. Sr. --Tendo o Senado resolvido 
que se ren1etiê'sse ao Governo, parir ser reenvia-
da. á __ Asscmbléa Legislativa dessa Província, a 
resolnção da 1nesma Assembléa, relativa á conl
pra de uma porção de terras pertencentes ao 
Encapellado do_ Engenho Sa:pucaia,, da qual o 
Senàdo iülo · tomott conhecimento, por ter sido 
n1andada tlirectamente ao seu primeiro Secre
tario, o1nittida assim a formula estabelecida no 
art. 84 da Constituicão,. e recommei1dada _pelo 
aJ·t.- 9 da· Lei de 1"2. de A:o-osto> d'e>183t.: de· ·or-
dem da Regencia ern No~e ·do Iinper:ador pas
so ás n1ãos de V. Ex. a Inencionada resolucão, 
para que se observe mn sua direcção o que á ·lei 
ordena. 

Deus Guarde a V. Ex:.-P.alacio do Rio de Janeiro 
mn 16 de Junho de f835.-Joctqz~in11 Vie-ira -da 
Siltxt e Souzc~.-Sr.Manoel Ribeiro da Silva Lis
boa. .. ..... 



N. 1::>6.-IMPERlO.-Ern 19 de .Junho de ,J~:Jij, 

AQ Vice--Presidente da Província da Parahyba devolvendo a 
relação, que enviou, dos Vice-Presidentes cJeiLos pela respecLiva 
Asscmbléa J,egislativa, par;:t que remetta outra na l'órma da lei. 

llhn. e Exm. Sr.-Não se tendo na remessa da 
Jista dos cidadãos votados para o lugar de Vice
Presidente dessa Província cumprido a Lei de 
a de Outubro do anno passado, que no art. 6. o 

determina que taes remessas sejão feitas por ín
termedio do Presidente da Província, e com in
formação deste, a fin1 de ser regulada a ordem 
numerica da substituiç.ão: a Regencia ern Nornc 
do Imperador Manda rerneUer a V. Ex. o seu 
officio de 1 o de Abril passado, para que a lista, 
que o acompanha, seja substitui da por outra , 
assignada pelo Presidente e Secretario da respec·· 
tiva Assen1bléa Legislativa. 

Deus Guarde a V. Ex.- I•alacio do H i o de .Ja
neiro e~ 19 de Junho do 1835. -Joaquim Vieira. 
da. Silva c Souza.-Sr. Vice-Presidente da Pro-· 
vincia da l~arahyhu · 

-~· 1:)7 .- lMPElUO.-Etn /lB de Junho de ~1855. 

Ao Viee-Prcsidenle da Provinda da Panthyba, declarando nulla 
a eleição de um Senador, por falta de idade de um uos 
eleitos, c manllanllo pt'occder á nova clciçào. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo-se reconhecido, á vista 
da competente certidão remettid~ ~ esta Secr~
taria de Eslado pela f.amara MuniCipal dessa Ct
dadc cru officio de 2i.J de Abril ultimo, que o 
1\tdrc Domingos AI ves Vieira, terceiro candidato 
incluído na lista tríplice enviada pela Inesma Ca
nFtra com of1icio de 1 G de Outubro do anuo passa-



.. 
do, não tem a idade maior de 40 annos, conforme 
é expresso no art. 45 § 2. o da Constituicão do 
Impcrio, para poder exercer as funcÇões "de Se
nador; e ficundo por isso nulla a e lei cão a que 
se procedeu nessa Província do que deve na res
pectiva Camara Legislativa supprir o lugar do 
fallecido Senador o Marquez de Queluz: Manda 
a Regcncia em Nome do Imperador que V. Ex. 
expeça as ordens necessarias para que quanto 
antes se proceda á nova eleição. 

Deus Guarde a _V._ Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro e.m 19 de Junho de 183:>.-Joaquim Vieira 
da, Silva e Souza.-Sr. Vice-Presidente da Pro
vincia da Parahyba,. __ 

. ···-
N. )158-ll\'IPERIO.- Em 22 de Junho de ·1835. 

Declarando que o p-r~zo para a sanc~ó dos projectos de leis 
provinciaes começa a correr da data da sua apresentação aos 
Jlrcsidenlcs. 

. IHm. ê: Extn'- :,~sr.- Em resposta ao officio de 
v. Ex. dê 30 do mez passado, pedindo escla
recimentos sobre a duvida em que se acha, se o 
prazo de 1 O dias, marcado aos Presidentes para 
sanccionarem as Leis ou Resoluções dai Assembléas 
Provinciaes, deye ser contado desde a data das 
mesmas Leis e Resoluções , ou se daquelle em 
que ellas Jhe são apresentadas pela respectiva 
deputação: Manda a Regencia em Nome do Im
perador declarar a V. Ex. que geralmente se tem 
entendido que os ditos 1 O· dias correm do da 
apresentacão em diante; e com toda razão, por
quanto só "desde então é que os ·presidentes entrão 
no gozo da attribuição, que lhes compete, de dar 
ou negar a sua saneção. 



Deus Guarde a V. Ex..- l)alaeio do Rio de ~Ta~ 
neiro en1 22 de .Junho de ;l'33iJ .-Joctquim Yü;ira 
da Silva e Sottza.-Sr. Joaquim José de Oliveira . 

.•. . 
-; 

N. HS9.-JUSTIÇA.- Em 23 de Junho de ~183:_>. 

Revoga o Aviso de 23 de Março deste anno, c manda ttuc o 
Bacharel J-osé Joaquinr Geminia·no ite .Moraes Navano eulrc 
no exercicio do cariV de Juiz de Dire!to.. . . · 

Illrrt. e Exn1. Sr.-Levei ao conhecimento da 
Regencia em Non1e do In1pcrador o Senhor Horn 
Pedro Segundo o officio do Vicc-Presidenle dessa 
Província, datado de 9 do rnez antecedente, . con1 
o qual, remettendo o requerin1ento do Bacharel 
José Joaquim Geminiano de :Moraes Navarro, que 
reclama a posse do lugar de Juiz de Direito da 
2.a vara do cível da cOinarca do Recife, de que 
tem carta,. informara sobre a. justiça , en1 que é 
fundada a reclamacão do supplicante,-e à 111esma 
Regencia, inteirada de todas as cireumstm1cias que 
tem occorrido sobre este objecto c das premissas 
pouco exactas, que concorrêrão para a expedição 
do Aviso de 23 de Março deste anno; Hà por bell1 
que, ficando este de nenhum effeito; V. Ex. expeça 
as ordens que foren1convenientes para entrar o 
mesmo Bacharel na posse do lugar que lhe foi 
illegalmente negada. 

Deus Guarde a V. Ex.--Palacio do Rio de Janeiro: 
em22deJunhode 1835.- hlanoel Alves:Branco.
Sr. Presidente da Provincia de l)eruambuco. 

····-
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N. HW.- JUSTIÇA.- En1 23 de Junho de ~1s::r;,. 

Declarando que os Cirurgiões que, sendo nomt'ados para fazcrtn1 
os corpos de delietos, nao comparecerem~ t16io sujeitos a se• 
process:u1os como dcgohedientcs. 

A llegencia em Nome do lmperador o Senhor 
Dorn l)cdro Segundo, mn resposta ao seu officio de 
G d.o corrente, expondo as difilculdades que en
contra para conseguir qne os Cirurgiões eompa
re~:ào para a forrn;Hiío dos corpos de deliclos ~ 
Manda detlarar a Yrn. que, supposto nüo haja 
Legislação expressa .e positiva .que dctertnine a 
1naneira de compe1lir os Cirurgiões e quaesquer 
outros peritos a fázcrem os exa1nes que exige a 
adnlinislra~;ão da jusli\{ar parece con1tndo que. 
para a forrnação dos corpos de delicto, elles 
podem ser constrangidos com a comminação, e 
effectiva imposicüo da pena ti e desobediencia 1 

proc.edendo-se 1io caso della na confonnidadc 
dos arts. 303 e 30-i do Codigo do l)rocesso Cri
minal; porquanto, determinando-se no art. 13~; 
do referido Codigo que os exames para a for
Inaç.ão dos corpos de delictos sejão feitos por 
peritos nomeados pelo Juiz de raz, não se pode
considerar •. essa faculdade desligada da de mn
pregar as ·meios necessarios para fazer effB.ctivas 
taes nomeações. 

Deus Guarde a Vm.-Paco en1 23 de Junho de 
1835.-- Manoel Alves Brcoico.- Sr. Juiz de Paz 
do 3. 0 districto da freguezia do Sacratnento. 



N. IGJ.- ~JUSTIÇA.- Em 2~l de .Tu11ho de ·1~3:). 

A' Asst~mbléa Legislativa Provincial JWrtence deei•lir ~obre' o 
5ubsidio e patrimunio do Scminado. 

ExnL e Revm. Sr.- A negcncia em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo Manda 
reenviar á V. Ex. a representa dto datada de s 
de Abril de 1830, pela qual V." Ex. solicitava a 
beneficio do Seminario, que julga indispensavel 
nesse Bispado, o subsidio annual de um conto 
de réis e a faculdade de adquirir em bens de 
raiz a somma de 1 G:000$000, a fim de quo V. Ex. sub
metta a referida representação ao conhecimento 
da Assembléa legislativa Provincial, a quem per
tence a decisão do negocio na conforrnidade do 
que resolveu a Can1ara dos Srs. Deputados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacío do Rio de Ja
neiro em 23 de .Junho de ~18:35.-ftfanocl Alt,cs 
Brwnco.--Sr. Bispo do Maranhão. 

--
N. 462.- JUSTIÇA.- Em 23 de Junho de 1835. 

A' Camara Municipal sobre a substituição dos ~Juizes de Paz. 

A Regencia em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, a quem foi presente o officio 
da Camara Municipal desta cidade, datado de 5 
do corrente, servindo de informação ao requeri
mento de Elias Antonio topes, que pedia deela
ração sobre competir-lhe ou não servir de Juiz 
de Paz do 1. o districto do Engenho Velho no pre
sente anno; Manda, pela Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justica, dcelarar á mesma Camara 
que, devendo prevalecer a regra estabe]ecida no 
art. 1 o do Codigo do Processo Criminal regulan-
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do-se a precedencia entre os quatro Juizes de 
Paz que houverem en1 effectividade pela maioria 
dos votos, o .Juiz sobredito deve prevalecer ao 
que foi chamado para su pprir a falta de um dos 
quatro da<Juelle districto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Junho 
de 1835.- Jlfa,noel Alves Branco. 

·--·-·-
N. 163.- JUSTIÇA.- Aviso de 2~) de.Junho de ,1835. 

Declarando que os Officiaes de Justiça rtos Juizos civcis e 
criminacs da CôrLe devem servir c fazer cumulativamente 
todas as diligencias <lo scn oflicio no geral. 

Representando Angelo Luiz de Carvalho, que 
desde que foi provido na serventia vitalícia do offi
cio de Escrivão do Meirinho da Provedoria dos de
funtos e ausentes, capcllas e resíduos desta Côrte, 
sempre flzera indistinctamente todas as diligen
cias cumulativamente com os Oíliciaes de Justir.a 
de todos os Juizes da primeira instancia, e qÚe 
sendo ultimamente privado da continuação deste 
exercício pelos Juizes de Direito e de Orphãos 
desta Côrte, pedia providencia a respeito: aRe
gencia em Nome do linperador o Senhor Dom 
Pedro Segundo, conformando-se com a resposta 
do Conselheiro Procurador da Coroa e Soberania 
Nacional, Ha por bem que o supplicante seja con
servado na antiga posse em que se achava, bem 
como todos os mais Officiaes de Justiea dos diffe
rentes .Juizos cíveis e crüninaes desta Cidade , 
de servir e fazer todas as diligencias proprias 
de seu officio no geral , muito principalmente 
estando este exercício cumulativo de aecordo com 
as disposições dos arts. 42 e 43 do Codigo do 

DECISÕES DE 183i) 17 



Processo Criminal, e não havendo lei que auto
rise os Juizes de Direito a nomearem officiaes 
privativos. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 25 de Junho 
de 1835.-Jllanoel Alves Branco.- Sr~ Juiz de Di
reito da 1l.a Vara do Cível. 

····-
N.164.-JUSTIÇA.-En1 25deJunhode183i5. 

Solvendo duvidas sobre a organisação das Juntas de Paz. 

Em resposta ao seu officio de 13 de Abril pas
sado, em que Vm. expõe as duvidas que se tem 
suscitado sobre a organisação das Juntas de Paz, 
e se o Presidente dellas depois de eleito fica 
effectivo até que ella se dissolva : a Regencia etn 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Se
gundo Manda declarar-lhe , quanto á primeira 
duvida, que já foi resolvida pelos Avisos de 26 
de Setembro de ,1 833 e 22 de Julho de ,1834 das 
cópias inclusas , e sobre a segunda facilmen
te se resolve pela literal inte1ligencia dos arts. 
214 e 216 do Codigo do Processo Criminal, porque 
não sendo as Juntas de Paz corpos perrnanentes, 
pois que só se forrnão e1n épocas determinadas, 
e pela reunião de mais ou menos membros muitas 
vezes differentes, é claro que tambem não ha de 
ser permanente o seu Presidente, que a lei manda 
escolher d' entre os presentes da reunião. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 25 de Junho de 1835.- ~fanoel Ali)CS Branco. 
-Sr. Joaquim José Ribeiro Pcssôa. 



N. '16i).--JUSTIÇA.-Em 27 de .Junho de '1835. 

~obre as lieen(:as que os Pt·esidentes das Relações podem conceder 
:ws .Juizes de"nireito, c que recurso contra elL'ls tem os Presi
dentes das Províncias. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. 
Ex. de 5 do corrente, em que expõe a duvida que 
.~e 1he offerecêra sobre a legalidade da licença que 
~)btivera o .Juiz de Direito da Comarca de Sapu
eahy do Presidente da Relação dessa Cidade ; a 
Hegencia em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro Segundo Manda declarar a V. Ex. que per
manecem e1n vigor as disposições do art. 2. 0 § 1,1 
da Lei de 22 de Setembro de 1828 e do art. 5.0 

§ 14 da Lei de 3 de Outubro de 1834, e que ambas 
se podem bem executar, não só porque não são 
entre si contrarias, mas tamhem porque, quando 
das licenças concedidas pelos Presidentes das 
Relações resultarem inconvenientes graves, ha o 
remedio de as suspender os Presidentes das Pro
víncias, nos termos dos arts. 155 do Codigo Cri
minal. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pala~io do Rio de .Ja
neiro em 27 de Junho de 1835. - .~fannel A lz:es 
n:ranco- Sr. Presidente da Provincia de Minas 
Geraes. 

. .... 
N. ·166. -JUSTIÇA-Em 27 de Junho de 1835. 

Resolve duvidas sobre a Lei de 18 de Agosto de 1831. 

Foi presente á Regencia em Nome do Imperador 
o Senhor Dom l)edro Segundo o officio que Vm. 
rne dirigio a 4 de Novembro do anno passado, 
solieitando esclarecimentos aos seis quesitos que 
apresentava, c a mesma Hegencia n1e ordena lhe 

u 
ít Ç} 
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responda, quanto ao 1 . o, que os quatro e oito me
zes, marcados no art. 57 da Lei de 18 de Agosto 
de '183,1 , para os Officiaes se apresentarem farda
dos e promptos, se devem contar, como é expresso 
no mesmo artigo, desde a data da nomeação nos 
casos ordinarios, quando já é sabido e compe
tentemente designado qual o fardamento com que 
se devem apromptar, pois que se lhes não pó de 
imputar a demora de que outros tenhão a culpa, 
e que no caso contrario só hão de correr os re
feridos prazos desde a data da noticia legal, sendo 
a necessidade de figurino reconhecida pelo mesmo 
Decreto de 23 de Dezembro de ,18~H que deterini
nou o uniforme da Guarda Nacional; ao 2. 0

, que 
os Officiaes das Guardas Nacionaes não tem obri
gação de se apresentarem ao Juiz de Paz ou outra 
qualquer autoridade mostrando-se fardados e 
promptos, porque nenhun1a disposição de lei a 
isso os obriga, e bastará que assiln se apresentCin 
em actos do respectivo servico que tiverem lugar 
dentro dos prazos determinâdos, mas que o Juiz 
de Paz e os Chefes dos Corpos poden1 e devem fis
calisar o cumprimento da lei para se proceder á 
nova nomeação, quando alguns se não apresentem 
fardados e promptos na fórma do sobredito 
art. 57; ao 3. 0

, que na denonlinação de-Officiaes-, 
de que usa o dito art. 57, se não con1prehendem 
os Officiaes Inferiores, porque tanto na Lei de '18 
de Agosto de 1831, como no Decreto de 25 de Ou
tubro de 1832, sernpre se faz expressa menção 
destes Officiaes Inferiores nos artigos cujas dispo
sições os devem comprehender; ao 4. 0

, que a 
serie e ordenl natural dos períodos, de que se 
compõe o art. 32 da l.ei de 18 de Agosto de 183'1 , 
dá bem claramente a entender que o Governo e o 
Presidente da~ Províncias só tem a exercitar a 
attribuição, que lhes compete na confonnidade do 
ultimo período, de emendar os erros da execução 
e dar as ulteriores providencias a respeito dos 
actos incumbidos ás Camaras 1\lunicipaes, depois 
que estas lhe participarem, conforme o disposto 
no período antecedente, e que sobre os defeitos 



relativos ás eleicões dos Officiaes se deve obser
Yar o determinado no art. 53; ao 5. 0

, que a subor
dinação de que trata o art. 6. o da I..ei de ~18 de 
Agosto de ~183 11, conforme a letra desse mesmo 
artigo, combinado con1 o dos arts. 71, 108, 109 e 
l ~12, é só relativa aos objectos de servi~:o ordi
nario das (~uardas Nacionaes, que não podem fazer 
:-:en1 requisicão, ou accordo das autoridades, e 
não no que perlcnee ao Regulamento,.disciplina, 
í;xereieio de econornia nos Corpos, que é da con1-
oetencia dos respeelivos Chefes; ao 6. o, iinalmente, 
que deve subsistir c cumprir-se a deliberação do 
Viee-rresidente, ficando sen1 efl'eito a nova eleiçào 
que ainda não devia ter lugar pelas razões ex
postas. 

Deus Guarde a VnL-Valacio do Rio de .Janeiro 
em 27 de Junho de '18~~;). -Jfanocl AlDes JJrnncn, 
-Sr. Juiz de l)az da Villa do Pombal. 

...... 

N. 167.- FAZENDA.- Em 27 de Junho de H~30. 

Sobre a intclligencia do art. 174 do Regulamento das ~\lfau
degas de 20 de Setembro de 183~. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
tendo presente o oflieio do Inspector da Thesou
raria da Província do Maranhão de 11 ~1 de .\lareo 
ultimo n. 0 21, que acompanhou o do respectivo 
!)residente de 18 do mesmo n1ez n. o ,1 ~1, soht·e a 
intelligencia do art. 17 ,., do Hcgulamcn to das Al
fandegas, resolveu ern sessão do rnesmo Tribu
nal declarar ao sobredito Inspector que a dispo
siçào daquelle artigo, entendida literalmente, c 
de accordo com a do art. 07, a que se rcferr, 
só sujeita ao pagamento de n1ais ;) "/0 ., alé1n dos 
direitos estabelecidos, aquellas n1en:adorias que 



se despachão para consumo, sendo descarrega
das de urna embarcacão actual e effectivarnente 
em franquia sem apresentar o manifesto de sua 
carga; e outrosirn que a qualquer embarca cão é 
permittido trazer destino e carga para differêntes 
portos, sem que por isso seja sujeita a onus ou 
imposição especial; e que pela entrada en1 fran
quia tambem nenhum imposto privativo se exige. 

Thesour<1 Publico N acionai em 27 de .lunho 
de 183ij.-.Jlanoel do Nascimento Castro c Silt;a .. 

N. 168.- FAZENDA.- Em 30 de Junho de '183:). 

lletenniuando qne a rrcxportação de mercadorias, pcrmittida 
pelo arL. 170 do Regulamento das Alfandegas, seja sempre 
feita como detenuiÍ1a o art. 167; exigindo-se d'ora em 
diante fiança ou deposito dos direilos <le consumo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, or
dena que as reexportações, de que trata o art. 
170 do Regulamento de 20 de Setembro do anno 
passado, sejão sempre feitas como determina o 
art. 167 do' mesmo Regulamento; e que d'ora em 
diante se exija uma fiança ou deposito dos di
reitos de consumo, marcando o Inspector dares
pectiva Alfandega um prazo razoavel á parte para 
apresentar certidão de entrada das mercadorias 
reexportadas na Alfandega importadora, sob pena 
de pagar os direitos, ou de se dar entrada da 
importancia dos ditos direitos depositados, se assirn 
o não fizer dentro do referido prazo. O que par
ticipa ao Inspector da Thesouraria da l)rovineia 
de .... para a-;sin1 fazer executar. 

Thesouro Publieo Nacional, 30 de .Tunho de 1 ~:3!). 
-JJ(uwcl do Nascimento Castrro e Süra. 

_,.._ 



N. ~169.-FAZENDA.-Em 30 de .Junho de 118i10 • 

. Fixando a intelJigencia do ~ 6.0 do a~t .. o.~ da I. .. ci ~le 3 ~ de 
Outubro de 1834, e tratando da substlltuçao de varws Em
pregados. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, em conformidade de deliberação tomada ern 
sessão do Tribunal de accordo com o parecer do 
Conselheiro Procurador :Fiscal, responde ao ofli
cio do Presidente da Província de Mato Grosso 
de 117 de Marco ultin1o sob n. 0 38: Lo que, 
tendo o dito Pr~esidente, procedendo da nwneira 
que expõe no referido seu officio, exercido urna 
sua legal attribuição, e havendo dado as provi
dencias para o expediente da Thesouraria, cum
pre esperar pelo resultado do processo de res
ponsabilidade do Inspector João Luiz Ayrosa para 
resolver o que convier a respeito da conservação 
desse Empregado, e dos de que trata o seu ci
tado oflicio; 2. 0

, que o dito Presidente obrou 
confonne a lei chamando para o serviço ao Con
tador Sancho João de Queiroz, que illegaln1ente 
fôra esbulhado do seu en1prego, mas deveria ter 
encarregado a este, e não ao Thesoureiro João 
l)aupino Caldas, da Inspectoria, por competir ao 
Contador o substituir ao Inspcctor nas suas fal
tas, cmno é expresso no art. 53 da Lei de 4 de 
Outubro de ·i G:_H ; devendo o Official-Maior passar 
a servir de Contador, na fórrna do art. ü6 da 
referida Lei ; pois que a perrnissão concedida 
pelo § 6. 0 do art. 5.0 da Lei de 3 de Outubro 
de 1834 só tmn lugar com os empregos vagos, 
ou que não tem substitutos certos. O que cunr
prirá, dando conta do resultado do processo. 

Thesouro Publico Nacional ern 30 de Junho du 
11835.-JJlanoel do Nwu·imento Castro e Silna,, 



N. 170.-GUERUA.-Em 2 de Julho de 1833. 

AuLorisa o Director da Academia l\lililar a suspender tem
porariamente da frequencia da aula a (Jtwlquer alnmno, cuj~ 
conducta seja tão itTcgular que não o cohiba a reprehensão. 

Accusando a recepção de seu officio en1 data 
de hoje, tenho a co:mmunicar-lhe que até segunda 
ordem fica Vm. autorisado a suspender tempo-
rariamente da frequencia da aula a qualquer 
alumno, cuja conducta seja tão irregular que não 
o cohiba a reprehensão. 

Emquanto ao que me participa sobre o dia e 
hora em que deve principiar o coneurso para as 
substituições vagas, Oco inteirado. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 2 de .Julho de 
1835.-Barão de Itapic1Irú:}nerim.- Sr. Manoel 
José de Oliveira. 

•••• a 

N. 17-L...._JUSTIÇA.-Em 2 de Julho de 1835. 

Sobre dispensa de Empregados do Arsenal de Guerra do scr
viÇHl da Guarda Nacional. 

rum. e Exm. Sr .-Accusando a recepção do 
Aviso que V. Ex. me dirigio em 19 do passado 
para a dispensa do serviço da Guarda Nacional a 
dez Empregados do Arsenal de Guerra, tenho a 
ponderar a V. Ex. o transtorno que taes licenças 
causão á disciplina e boa ordem do mesmo ser
vico; a fim de que só sejão concedidas em absoluta 
nedcessidade pelo transtorno e máo exen1plo que, 
com isso se dá aos artistas e commerciantes que 
deixando de agenciar os meios de sua subsis
tencia, vão servir por aquelles a quen1 a Nação paga, 
accrescendo que na relação desses dez Empre-
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g-ados estão comprehendidos Offlciaes a quen1 uma 
vez concedida a dispensa perdem os postos em 
que se a chão; rogo, portanto, a V. Ex. ulterior 
declaração daquelles a quen1 srja indispensavel 
conferir 1nna tal graça. , , 

Deus Guarde V. Ex.-Paco en1 2 de Julho de 
18a5.-illanoel Alve.~ Branêo.- Sr. Ministro da 
Gnerra. 

.. .... 
,~. 172.--JUSTIÇA.-Eln ·lO de .Julho de 1183:;. 

,\!and:mdo que os Juizes ..Qe Paz, quando remettcrem algum 
individuo para a Casa de Correcção, o fação por meio de 
officio ao Administrador da mesma casa. 

Constando á Regencia em Nome do Imperador 
t( r havido alguma desintelligencia entre o Admi
nistrador das obras da Casa de Correccão e al
guns Juizes de Paz pelos termos em que forão 
concebidas algumas ordens expedidas por estes 
úquelle, e desejando a mesma Regencia que en
tre todas as autoridades .e quaesquer Empregados 
haja sempre a melhor harmonia e boa intel1igen
da, Manda declarar a Vm. que, não se podendo 
por ora reputar aquella casa como prisão, e nem 
o Administrador. della subordi · o ás ordens dos 
.Juizes de Paz , cumpre mesmo ~ bem do ser~ 
viço publico que quando Vm. tenha de enviar 
para ella algum individuo, para ser retido em cus
todia, ou para qualquer outro fim, o faça sempre 
por meio de officios attenciosos dirigidos ao re
ferido Administrador para lhes fazer dar o de
vido cumprimento. - ; / 

Deus ·Guarde a Vm.-Paco em 10 de Julho de 
'18!:;5.-Manoel Alces flranco·.-sr. Juiz de Paz do 
·t .0 districto de S. José. , 

-Na mesma conformidade a to~s os Juizes de 
f'az dos differentes districtos desta Cidade. 

-a••-
DECISÕES DE j§3~ 



N. 173.- JUSTIÇA.- En1 ,13 de .J"~Jlho de ~183:j. 

Aos solicitadores de Resi<luos nada compete pela arrecadação 
dos bens dos que fallecerem abintestados. 

111m. e Ex1n. Sr. -E1n resposla ao officio de V. 
~~x. de ~8 do rn:ez de·Maio, que acompanhou o 
do Juiz de Orphãos dessa Cidade, apresentando a 
duvida em que se acha de n1andar entregar ao 
Solicitador dos Resíduos a quinta parte do valor 
dos bens dos que fallecerem abifl;testados, e não 
tiverem herdeiros, come{ exigira: a Regencia em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo 
Manda declarar a V. Ex. que a pretencão do referi
do Solicitador foi mui justa e legalmente indefirida 
pelo dito Juizo de orphãos, porque, não lhe com
petindo ma~s emolumentos que os det_erminados 
na Ord. I. ... o 1. 0 , Tit. 6f., 'eiios éàsos a:hi expres
samente especificados, nenhuns lhe tocavão da 
diligencia da arrecadação da hr,rança de um in
testado , que não é comprehendida nas de qne 
trata a dita Ordenação, nem era possível admit
tir-se que_ uma Lei tivesse abolido a Provedoria 
dos defuntos e au&entes a· beneficio dos Solicita
dores dos Resíduos, isto é· para haverem estes 
a quinta parte !}~bens para si só, de que antes 
se tirava a decima para todos os Empregados do 

·.Juizo e:Itincto. -
Deus Guarde a V. Ex.~PaiãdtJ do Rio de Janei

ro em 13 de Julho de' 1835. -.~Ianoel Alves Branco. 
-Sr. Presidente da Província de Goyaz. 



)I . ·17 ,i .. -JUSTIÇA.~ Eni ·13 de Julho de H>35 . 
. \utorisa o Commandapte Su:oerior da Guarda Nacional da 

Côrte para conceder passage·ns de uns para outros corpos, fi
cando reservado ao Governo decidir em recurso. 

Illm. e Exrn Sr. -A Regencia em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro Segundo, attendendo ao 
que lhe representou o Guarüa Nacional de Artilha
ria João Hippolyto de Lima, e á informação por ~. 
Ex. dada, Ha por bem que . elle passe a servrr 
no 3. 0 Batalhão, e manda outrosim declarar-lhe, 
rtue de hoje em diante pó de V. Ex. deliberar 
eomo entender de ju~tica sobre taes pretenções, 
ficando reservado ao Governo a decisão por rneio 
de recurso. 

Deus Guarde a V. Ex.-:-Paco em 13 de Julho de 
1183=1. -Manoel Alves Branco~ -Sr. Commandan
ie Superior da Guarda Nacional da Côrte. 

:~. •17:.}.-JUSTlÇA.- Em 10 de Julho de Hl30. 

Manda pr'oceder a novas eleições. p~ .substituir os Ofiiciacs 
que se uão tem p~·cstado ào ~rvü;o. · 

Ilhn. e Exm. Sr.- A Regeneia em Norne do Irn
perador o Senhor Dom Pedro Segundo, a querrt 
íoi presente o offieio n. o 1.003 que v. Ex me 
dirigio em 25 do passado, ac01npanhando as re
presentações dos Commandantes interinos da 1. a 

Legião e 4. 0 Batalhão da Guarda Nacional, tenden
tes a varios Officiaes não só do Corpo de Caval
laria como do 4.. u Batalhão que com differentes 
vretextos tem mostrado não quererem prestar-se 
ao serviço nacional: Manda responder a V. Ex., 
em deferimento das referidas representações, que 
faça proceder á novas eleições para esses pos
ins, qne ainda quando providos ten1 deixado ch~ 
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ser exercidos pelas pessoas para elles eleitas pelo 
tempo marcado na lei; declarando-lhe juntamente 
que a confiança do Governo não só nos Officiaes, 
como. erp: t?da a Guarda Nacional, járrnis pódc 
ser dtnunutda por accusações vagas e scrn prova, 
como aquella de que se queixão alguns in di vi~
duos do 4·. 0 Batalhão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa1~0 c1n 10 de Jullw 
de '1830.-Jlanocl Alces Brancn. -- Sr. Comman-
dante Superior dn (~uarcla Nacional da Côrtc. 

~ ~JiG.-FAZENDA.-Ern ,17 de .Julho de ,f8:J:>. 

Daudo providencias para evitar o extraYio dos direitos da 
navega~·ão de cabotagem. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Prcsi
dente do Tribunal do Thesouro I>ublico Nacio
nal, constando-lhe que alguns barcos do eabota
gern se dirigern muitas vezes a portos diversos 
daquelles para que tem os competentes despa
chos, corn prejuízo das rendas nacionaes; rcsol~
veu ern sessão do Tribunal recommcndar ao lns
pector da Thesouraria da Província <lP S. l)aulu 
;1 oxaeta observancia do additan1ento de ~13 de 
Setembro de 1833 aos Regulamentos de 116 de 
.Julho de 1832, e de 26 de .Março de ,1833; de
vendo outrosim os barcos que se acharem cotu
prehendidos nesta fraude pagar o dizin1o dos 
generos transportados; pois que semelhante en
gano só tem por fin1 evadirem-se ao dito paga
n1ento; e n1ais os do Rio de Janeiro á contribuição 
da Santa Casa da l\lisericordia de 640 réis por 
Marinheiro, visto que, sendo despachados para 
dentro da Província, sómentc pagarão 200 réis, 
cuja differen\:a fará arrecadar, participando a sun 



importancia no fim de cada semestre para ser 
entregue á dita Santa Casa. O que o sobredito 

, Inspector cumprir~. 
'fhesouro Publico Nacional em 17 de Julho de 

18a5.- JJ!anoel do 1Va.scime·nto Castro c Silva. 

;\. 177 .~JUSTIÇA.-En1 '18 de Julho de J8a~>. 

Dedara que, na conformidade do Codigo do Processo Crimina1, 
não póde haver em um districto mais de um Juiz de Paz com os 
~eus tres supplentes. 

Pedindo Vn1. esclarecimentos, pelo seu officio de 
,i. deste mez, sobre a duvida que lhe occorrc 
se, havendo-se dado de suspeitos os quatro Juizes 
de Paz de um districto em effectivo exercício en1 
algum a .causa, poderá esta passar ao cidadão, 
tltw fôra juramentado para ·servir no impedi
Jnento de um dos mesmos Juizes; a Regencia cn1 
No me do Imperador o Senhor Dom Pedro Se
gundo Manda declarar. a Vlll,'!~~ ue.neste·caso se 
deve: literâl·e :e:ta6tamente~'éu·~."~ ·r a disposição 
expressa e positiva do art. 62 do Codigo do Pro
cesso Crirninal, até porque não póde, contra a 
disposição do art. 10 do referido Codigo haver 
ao mesmo tempo 'enl:>um districto em · exercício 
mais que urn Juiz de Paz com os seus tres sup
plentes' ptrta os impedin1entos. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em ·18 de Julho 
de 1835.-Manoel Alves, Branc"o.- Sr. Juiz de Paz 
do 2. o districto do Engenho Velho. 

_,,:Q. 



- 'lt2-

N. ,178.-FAZENDA.-Em 20 de Julho de 11833. 

Fazendo extensiva aos Empr~gados do Ministcrio ela Justiça a 
disposição do Aviso do mesrno Ministerio de 30 de Marco com-
municada em circular de 30 de Abril findo. · 

Manoel do Nascimentq €astro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesoüró Publico· Nacional, em 
consequencia do Aviso do Ministerio da Justiça 
de ~14 do corrente mez, ordena á Thesouraria da 
P1·ovincia de. . . • que faça extensiva a todos os 
Empregados sujeitos áquelle Ministerio, que foren1 
Deputados á AsSjmbléac:Geral, a disposição ·com
municada em Circular de 30 de Abril ultimo, abo
nando-se-lhes nos intervallos das sessões legisla-· 
tivas os respectivos ordenados, não obstante não 
iren1 exercer os seus empregos : o Inspector da 
sobredita Thesouraria assim o.cumprirá. 

Thesouro PublícoNacionatem 20. do Julho de 
1835.-.~fanoel do Nàscimenlo Castro c Silva. 

N. 179. -FAZENDA. -Etn 20 de Julho de 1830. 

Sobre a arrecadação· dos dinheiros de defuntos e ausentes, c 
prestação· ;das: C9ilta~<:Uos ;A,:d.mtms.traélor.es· ~e .. Ctlradores dos 
bens dos mesmos. 

O Administrador da Hecebedoria do l\'Iunicipio da 
Côrte -faca rec9lber aos . Cofres da Thesouraria, 
conformé qeterJ}lin~to.q;rt. 9hdª, Lei de 2* de Ou
tubro de ·1832" todos os dinheiros provenientes 
dos bens de defuntos e ausentes, cuja adminis
tração e arrecadação está encarregada pela Lei de 
3 de Novembro de 1830 ao Juiz, de Orphãos, logo 
que se forem liquidando e é!J'recadando,. acompa
nhados de todas as declaracões· necessar1as, a fim 
de bein se law;:arem as verbas da sua receita, e 



cntaren1-se duvidas na occasião lla entrega aos 
~nteressados: e betn assim, conforme o art. 2. 0 

~ 8. o da_ Lei de 22 de Setembro de ·1828, exigir no 
í irn de cada semestre do anno tlnanceiro, por via 
{lo respectivo Juiz, as contas dos Administradores, 
r Curadores dos sobreditos bens, para que, á vista 
dos documentos que as devetn acompanhar, sejão 
revistas, e. definitivamente tomadas, obrigando-se 
os Tliesoureiros da extincta Provedoria dos de-

fun.tos. -.····e·_,· a. ~t·s···e· nte···s· aprest·a· re .. m su .. a .... s. con.tas na.di~a 
ne.(~ebedona. · . o.slt.vros, recênsean1entos e mats 
papeis-relaH -~ · ' 

Rio rle Janeiro, 20 de Julho de '1835. -Jlfanoel 
do· Nasci1nento Castro e Sil-va. 

"· ,f80.-JMPERIO.-Em 21 de Julho de 11833. 

Ao l\finisterio da Fazenda, para mandar pagar a um Lente da 
Bscola. de ~ledicina da J,labia o ordenado que lhe compete 
ciurànte o tempo. em que e,~v~ sem e:xercicio por vir tomar as-
sento na Camàra dos Deputados. · 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo o Deputado à Assem
hléa. GeraL J.(f)gislativa FrancisJ~O de Paula de 
.\raujó e Jlméida representadó4fisobre a impugna
~~ão . que a Thesouraria da Provinda da Bahia . 
t1zera ao pagamento do ordenado, que lhe com
pete, como L-ente da Faculdade de Medicina da
quella Cidade,. nos prazos decorridos desde o dia 
de s~a sahid~ della,·para vir totnar posse na r~s
pectrva, ·Camara ate o dia da abertura da ses
sãoclegislativa, e igualmente desde o dia do seu 
eneerramento, até o da chegada do supplican
te á referida Cidade, allegando para assim obrar 
~~ ordem .do Thesouro Nacional de 5 de Novem
bro. do anno passado, que tendo em vista os Em
pregados publicos que deixão de ir exercer os 
~eus empregos no intervallo das sessões, de modo 
nenhum é applicavel aos que o contrario praticão: 

v _,, 



··- I H ---

lia por bem a llegenda em 1~onw do lmpenl·· 
dor que V. Ex. expeça as convenientes ordens 
úquella Thesouraria, a fim de que pague ao sup~ 
plicante a parte dos seus ordenados, que pelo mo--
tivo indicado recusou pagar-lhe. · 

Deus Guarde a Y. Ex.-Paro em 21 de Julho dt~ 
183i). -Joaquim Vieira d(t Silva e Sou;; a. -Sr. 
Manoel do Nascimento Castro e Si h a. 

N. 181 .-.JUSTIÇA. - Enl 7!3 de .Tnlho de I R:ri. 

ncclara que processo se deve seguir para dar cumprím(•nto 
aos Decretos de perdão ou minor~H;ão lle peun. 

A Regencia en1 Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo, a quem foi presente o officio 
de Yn1. datado de 27 do mez antecedente, servin
do de infonnaç.fío ao requerimento, em que Sa
turnino de Souza e Oliveira se queixou da falta 
de regularidade con1 que fôra cumprido por Vm. 
o Decreto expedido a favor de João Silveira do 
Pilar, não póde deixar de reconhecer que Vn1., 
n1andando por um só despacho autoar o Decreto 
de perdão, julgando a graça por conforme, e 
1nandando passar contramandado em virtude 
della, para nuo ser mais preso o agraciado, não 

·obrou com a legalidade devida, e Manda por isso 
advertir a Vm, que os Decretos de perdão ou 
nlinoracão de penas se não devem cumprir sem 
que sobre elles se pronuncie o julgamento de 
conformes, nos termos da Ord. L. o 5. o, Tit. 122 
§§ 5. o e 6. o, por isso que a antiga legislação .su~sis
te a respeito daquelles actos do processo cnminal, 
que não forão regulados pelas disposições do Co
digo do Processo Criminal, que se limitou a pri
meira Instancia, e nem por Leis algumas. · 

Deus Guarde a Vm. -Paeo em 22 de Julho de 
183~j.-Manoel Alves BrancÔ.-Sr. Juiz MunieipaL 



N. 182. -JUSTIÇA.- En1 23 de Julho de 183G. 

neclara quando se póde considerar feita a citação, e que a 
ordem do processo ainda é regida pela Ord. do L. 0 3.0 no 
•Jue uão estiver expressament~ revogad~!. 

A. Regencia, a quem foi presente o seu ofl1cio 
de 8 do corrente,· dando conta de que tendo de 
(lroceder, a requerimento do Capitão Manoel José 
Lopes Pimenta e de sua mulher, á medição ju
dicial de suas terras inunediatas á fazenda de 
Santa Cruz, e que havendo expedido uma Carta 
I,recatoria citatoria, a fim do Desembargador Pro
eurador da Corôa e Soberania Nacional, por si 
ou por seu Procurador, comparecer na audien
cia daquolla dernarca<_:ão, dando para isso o lapso 
d.e ten1po necessario, em consideração a distan
eta da Capital, não cornparecera este, pede es
darecimentos, visto estar a medicão proxima ú 
referida fazenda de Santa Cruz: Manda en1 Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo adver
tir a Vm. que, para se haver uma parte por citada, 
não basta ter-se expedido ordem, mandado ou. 
Precatoria, determinando, ou deprecando a ci
tação, 1nas é preciso que conste elaramente ter
se ella effectuado por official e meio competen
l.e, de que se apresente certidão, e que sern st~ 
;tpresentar a fé da citacão, e sem se ter passado 
o tempo conveniente para o comparecimento do 
citado, com attenção ás distancias dos lugares, 
não se póde considerar revelia para se proce
der validamente sem comparecimento da parte; 
que ainda a ordem do processo é regida pelas dis
posições da Ord. l.. 0 3. 0 llO que não está expres
samente revogado pela disposição Provisoria ácer
ea da administra(jfio da Justi(;a civil ou por ou-
tra algun1a I.ei. .. 

'Deus (~uardc a Vm.-Palucio do Rio de Janei
í·o ein 22 de Julho de ·t 83!j.-Jla.noel "4h1es Hranco. 
-Sr. Juiz MHni{'i(lal de S. João do I'rineipe. 



N. ,183; - JUSTIÇA. -Em 23 ue Julho de ~t835. 

-Declarando que os Commandantes dos Batalhões podem demit
tir os cornetas, sem prejuízo do direito que tem os Capitães de 
Companhia para os nomearem. 

111m. e Exm. Sr.- Não havendo disposição de 
lei expressa e terminante que se applique á ques
tão movida entre o Capitão da 6. a Companhia do 
1.0 Batalhão e o Commandante interino delle, e 
parecendo mui attendiveis e concludentes as ra·
zões com que o mesmo. interino Commandante 
sustenta o direito, que entende ter, de demittir os 
cornetas que mal servirem, sem que por isso fi
(1UCn1 prejudicados os Commandantes das Com
panhias da faculdade, que lhes dá o art. 56 da 
Lei de 18 de Agosto de 183'1, de os nomear, sendo 
os demittidos substituídos por outros idoneos • 
dessa nomeação: Manda a Regencia em Nome 
do Imperador o Senhor Dorn Pedro Segundo de
clarar a V. Ex. que por ben1 da ordem, dis
ciplina e regularidade do serviço, convém fazer 
valer as razões expendidas, e julga improcedente 
a queixa do Capitão da 6.a Companhia, de que 
t.ratão os seus offieios n. 409 e 4,10 de 9 do cor
rente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço ~m 23 de Julho de 
183F>. - Manoel Alves Branco. --Sr. Comman
dante Superior da Guarda Na{'.ional da Côrte. 

N. 184.- JUSTIÇA.- Em 23 de J:ulho de 1835, 

Approvando diYers;'s remoções de Juizes de Direito da 
Província. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Regencia err1 Nome 
dO" Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo re
solvido que o nacharel José Joaquim Gerniniano 
de Moraes Navarro entrasse no exercido do lugar 
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d~ Juiz de Direito da 2.a Vara do Civel, de qu~ 
tinha Cada, pelas circumstanci.as expendidas no 
A.viso de 22 de Junho passado, e devendo em
consequencia desta deliberação reverter para o 
i ugar de Juiz de Direito Criminal da Comarca do. 
H0cife o Bacharel Bento Joaquim de Miranda 
Henriques, que fôra delle removido para aquelle 
dutro pelo antecessor de V. Ex. : Ordena a mesma 
R.egencia que V. Ex. expeca para esse fhn as 
eonvenientes ordens1 ficando" na intelligencia de
que as remoções feitas <dos Bachareis Joaquim 
Nunes Machado para Juiz de Direito e Chefe de 
folicia da Comarca do Ilecife, e Francisco Maria 
t1 e l!i.reitas e Albuquerque para a Comarca de 
f;oyanna merecêrão ·a approvação do Governo , 
c que se tem conseqnente:m.ente expedido já 
ilqueUe prim€iro a sua respectiva Carta. 

De ris Gttardita V'.'-~x .~Pilf~e'io·cto Rio de Janei~;,o 
nn 2a de Jtrlhó de 1835.- 'Alanoel Alves Branco. 
·- $r. l'resldente da Província de PcrnamlJ ueo. 

·, 

A tiS' Presidentes.. d11s J>toyi~s, pal!J\ qu~ rcmcttão as contas das 
Adinlnistr·:u;ões dos Correio~. pertencentes ao auno financeiro 
findo, c ü•~n·a em dianle fação remessa da·s contas annuaes das 
mesmas Administraçoes até o fim de Fevereiro de cada anno,, 

lllm. e Exm. Sr·.- Tel)do, a ltegencia em Nome 
do Imperador determinado que os Presidentes 
das Provindas remettão a esla Secretaria de Es
tado, dentro de um mez depois da recepção desla 1. 

a~ contas das Administrações dos Correios perten
;:·entes ao anno financeiro findo, e assim continuen1 
para o futuro, de maneira que taes contas aqui 
cheguem impreterivelmente até fim de. Fevereiro 
d·~ cada anno, devendo os mesmos Presidentes 
~:J;pender aquelles Adn1inistradores que.lh'as não 
c:Hregarem no conveniente tempo, .e dar parte 

\) 

'•1 'j 



para ullerior delilJet·açào ; assim o comnntuiê;o a 
V. Ex. para sua intelligencia e prompta cxecuçào 
na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palaeio do ltio de Ja
neiro em 23 de Julho de 1835. -.Joaquim Yie,irn 
drt Silva e Sou.za.. - Sr. !)residente tla Provín
cia de .... 

-Na 1nesma eonforrnidade, e cn1 data de 30, ao 
Adrriinistrador do Correio Geral da Côrtc. 

-·-
f\. ,1 ~6. - I\IAHll\HA.- Ern 23 de Julho de H~~fj. 

Oeterminando aos Presidentes das Provindas que, scm}lre que 
houYcr de sahit· p~1!'a esta Capital algum uavio n~\cioual 
on estrangeiro, rcmeltão não só os otlieios que t:cnhào de di
l'igit· a esla Scerel~u·ia, como alguma not!eia que possa iuLercs
::.ar ao Govemo central. 

lllm. e Ex1n. Sr.- Tendo muitas ·vezes aconle
tido chegarem das l)rovincias a esta Côrle noti
eias aliás de grande monta, communicadas em 
eartas particulares, antes que o Governo receba 
das mesmas partiçipação oflicia1 ; o que talvez é 
devido a só quererem remette-l()s por paquetes? 
desprezando a opportunidade de outras etnbar
eal;:ücs do Con1me!·cio, e ainda estrangeiras~ que 
os preccdern na v1agen1: cumpre que V .. Ex., sem-
pre que houver de sahir desse porto para o desta 
t~apitaJ algurn navio, remetta por elle não só os 
of11cios qnc lhe seja n1ister dirigir a esta Secre
taria ue Estado, mas lambem qualquer commu-· 
Hicaçào interessante _ao Governo central, podendo 
por cautela enviar segundas vias, logo que se 
·proporeionc occasião. 

Oeus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja .. 
neiro em 23 de Julho de ,1835.- José Pereira 
Pinto.-- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

-- - Igu:ü c.ü~ r residentes das outras Províncias, 
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;\. '187.-JUSTIÇA.-· .Ern 24· de Julho de ~18~f1. 

~uive duvidas sobt·e a a!'l'ecadaçãn e admiuistraçào dos hcns 
de raiz de dcfuotos e ausentes. 

Illm. e Exm. Sr.- Accusando a recepção do 
A viso de V. ·Ex. de ,H> deste rnez, em que exige 
solução sobre as duvidas propostas pelo Juiz 
de Orphãos da Cidade de Campos: 1.a, se os bens 
de raiz provenientes de defuntos c ausentes, antes 
de saber-se da existeneia de algum herdeiro au
~·ente, devetn ser arrematados ou adrrlinislrados, 
t' por quanto letnpo: 2.3

, se a úrd. Liv. 4·. 0
, Tit. 9t} 

§ 2. 0 ~ e do I..iv. 1. 0
, Tit. 90 e a tei de 8 df:~ 

Novembro de ~1830 se achãQ revogadas pelo art. 9·1 
. da Lei de 2-i· de Outubro de 1832; cumpre-rnc 

ronununicar a V. Ex., qu~nto ao 'I. o quesito, que, 
dt~vendo os Juizes de Orphãos regular-se, a res
peito da arrecadação e administração dos bens 
de-defuntos e ausentes, pelas disposições da Ord. 
Liv~ 1.0

, Tit. 62 § 3~ verso -absentes- Tit. 88 
~ 22 e seguintes, Tit. 9 da Lei de 2.2 de Setem
bro de ,1828 art. 2. 0 §§ 4. 0 e 5.", e da tei de 3 
de Novembro de 11830, . não são por ellas auto
risadas a vender os bens de raiz dos ditos de
funtos .e ausentes~ que H~es cumpre fazer apro
veitar da maneira ordeíiadà nas citadas teis, 
t)ara serem entregues aos herdeiros que se h a
bilitarern, ou ás 1·espectivas Provedorias, quando, 
á falta de herdeiros iQ.Qneos delles, se houveren1 
por vacantes e como taes pertencentes á Nacão. 

E quanto ao 2. 0
, que a disposícão do art." 9i' 

da Lei de 24 de Outubro de ~1832 em nada revo
gou ou alterou as disposições das Leis que re
gem a arrecadacão e administração dos bens dos 
defuntos e ausentes, mas . sómente acautelou. a 
boa ~arda dos dinheiros provenientes dessa 
arrecadacão e administração, para que se não 
retenhão .. ou derrwrem em poder dos adminis
tt·adores e thesoureiros partieulare5. 
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JJeus Guarde a V. Ex.- l1aeo em 24· de Julho 
de 18:35.-Afanoel Alves Branco.-Sr. Manoel da 
Nascimento Castro e Silva. 

N 188.-FAZENDA.- E1n 24· de Julho de ·1836. 

Urcular tornando permanentes as disposições da de 6 de Dezem
bro do anno tindo, que autori~ava os Presidentes das Províncias 
para suspenderem os Inspectoi'es e Contadores das Theso ura
rias que não ap1·eseutassem até ao 1.11 de Dezembro os tra
balhos nceessarios ))ara a confecção dos balanços c orçamentos 
que tem de ser apresentados a Assembléa Geral Legislativa. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nascional, que
rendo evitar os embaraços que annualmente en- .. 
eontra o Thesouro na formacão dos balancos e 
orcamentos, que tem de ser presentes a Asasem_;, 
hléa Geral Legislativa no principio d~ suas ses
sões, e em consequencia da demora com que as 
Thesourarias Provinciaes se prestão á remessa 
dos trabalhos que lhes são respectivos; ordena, 
de accordo com o voto do Tribuna], que tenha 
inteiro vigor no presente anno, e nos futuros, a 
disposição da Circular de 6 de Dezembro ultimo, 
que autorisou os Presidentes das Provindas do 
Imperio a suspenderem os Inspectores e Conta
dores das Thesourarias que não apresentarem os 
ditos trabalhos ate o 1. 0 de Dezembro, salvas as 
occurrencias extraordinarias. O Presidente da 
l)rovincia de .... assim cumprirá, dando conta do 
que fizer em consequencia desta autorisação. 

Thesouro Publico Nacional em 24- de .Julho de 
1835.- J/a.nocl do Nascimento Castro c Silva. 

-Desta disposição se deu conhecimento as The-; 
~murarias das Provincias em Circular da mesma 
data. 

-···· 
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8. ,189.-JUSTIÇA.- Em 28 de Julho de 1833. 

Solicita que aos commandantes elos navios de geena, que an
dão em cruzeiro, se forneção as instrucções a que se refere 
a Convenção de 28 de Julho de 1817. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo observado que os 
papeis apprehendidos a bordo das embarcações, 
que tem sido detidas pelos nossos cruzadores~ 
não tem vindo corn aquella legalidade recom
mendada nas instruccões annexas á Convencão 
de 28 de Julho de IS17, addicional ao Tratádo 
de 22 de Janeiro de 4 8,1 o, não posso prescindir 
de chamar a atteneão d~ V. Ex. sobre este ob
,lecto, a fim de qu"e d' ora ern àiante os na vi os 
de guerra, que se tiverem de empregar no refe
rido cruzeiro, sejão sempre munidos das instruc
•;ões a que se refere o art. 7. o da sobredita Con
lencão até mesmo para evitar-se os effeitos do 
art. .. 13 das Instrucções annexas á mesma Conven
~JãO. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 28 de Julho 
de 1835.-l'l"anoel Alves Branco ... - Sr. José Pereira 
Pinto. 

--
N. 190.-JUSTIÇA.-Em 28 de Julho de 1835. 

?tlarca os limites das freguczias de Cuaratiba e Jacarépaguá. 

111m. e Revm. Sr.-A Regencia em No me do 
Imperador, annuindo ao que lhe representárão 
os moradores de Cormahy, Ha por bem que elles 
d' ora em diante pertenção á freguezia da Guara
tiba, ficando desligada da de Jacarépaguá; e que 
o limite destas duas freguezias seja pelo rio Varzea 



Grande, no que convem o Parocho desta uHima. 
O que participo a V. Illma., para que ex peca, em 
t;onfonnidade, . as ordens e communicações que 
íorem nec~sarws. 

Deus Guarde a V. Illma.-Paço em 28 de .Julho 
de H~35.- 1Uanoel Alt,e.~ Uranco.- Sr·. Francisco 
con·ra Yidigal. 

N. 191.- .JUSTIÇA.- En1 28 de .Julho de 1835. 

D~etara que os Juizes de Direito do cível não devem substituir· aos 
_ do crime nos impedimentos destes. . 

Illm. e Ex1n. Sr.- A Rrgeneia em Nome do 
Imperador, em deferimento á represcntacão do 
.Iuiz Municipal flessa Cidade, em que se queixa 
da decisão de V. Ex. a respeito de quem deva 
sub~tituir o Juiz de Direito Chefe de Policia, e 
o da Comarca, quando impedidos, ·Manda deelarar 
a V. Ex., para sua intelligencia c devida execução, 
que a falta ou impedimento do .rniz ou .Tuizes de 
Direito do crime (onde houver rr1ais de um) deve 
ser substituída pelo Juiz Municipal, como é ex
presso no art. 33 do Codigo do Processo Criminal, e 
no art. 3:3 das Instruccões de 13 de Dezembro de 
J 833, e nenhuma dispÔsição h a de I.ei, Regula
mento ou Instrueções qnc dê lugar a sermn substi
tuídos estes Juizes pelo de Direito do cível. As 
expressões-corn jurisdicção cumulativa- que se 
achão no art. 6. 0 do Codigo do Processo Criminal, 
não se podem referir á accumulação das juris
diccões civis e crinünaes entre os Juizes de Direito 
crinlinaes e do cível de que se não tratava nesse 
lugar, e quando se expedirão os neeretos de 3 e 
1 r_; de Outubro de 1833, mui justa e legalmente 
eonsid~ron o (~overno qw~ ~ se podia o .Juiz de 



Direi~o do cl'i.,lil exet:ee-r _juris,<t~c~ã.if ci_vel .na con
formtdade do art. 9 .s..c(}~stÇ<fo provtsorul, para. 
poder supprir a falta'ãõs Juizes de Direito do 
civel, con1o declarou no art. 2. 0 do pifimeiro De
creto, essa mesma possibilidade nos Juizes de 
Bireito do cível para exercerem a jurisdicção cri
n1inal se não dava· por não haver disposicão al
guma lega], que explícita ou implicitamêntc a 
eomprehenda , c que não tinha por conseguinte 
lugar no segundo Decreto un1a determinacão se
lnelhante á daqueHe-priméiro-para serem os"Juizes 
de Direito do crime substituidos pelos do cível. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro ern -28 de !filho de ~1835.- Jlanoel Alves
Branco. - Sr. -llresidente da Província do Rio 
Grande do Sul. 

---·-
~~ .HJ2.-JUSTIÇA..--- Em 30 de .Julho de ·183;'). 

Dt>clnra como devem vrocetler os Carcereit·os }XH'a com os presos 
. . que fazem desordf.ns _nas prisôes. . 

:Em resposta ao seu officio de 22 des.le méz, 
que acompanhou a ref)resenta~;ão que 1he fizera 
o Carcereiro das prisões da Ilha de Santa Bar
bara, pedindo providencias p·ara poder conter as 
desordens, que continuamente fazem os presos, 
que alli se achã6, por lhe ser vedaflo mette-los 
en1 castigos de golilha ; tenho a declarar-lhe que, 
quando os presos conunetterem crimes dentro 
das prisões, deve o dito Carcereiro dar parte para 
'4erem processados na fórma da Lei; e que quanto 
ao mais deve limitar-se aos meios de prevencão, 
l',orrendo as prisões, tirando-lhes os instrumentos 
de fazer n1al , e vigiando sobre a conducta dos 
ditos presos, a fim de não se evadirem da ntesma 
prisão. 



Deus Guarde a Vm.-Paço em 30 de Julho de 
1835.-Manoel Alves Branco.- Sr. Juiz de Direito 
Chefe de Policia. 

N. 193.-MARINHA.-- Em 3~1 de Julho de 1835. 

Determinando que a distribuição das rações diarias pelas praças 
que guarnecem os navios de guerra seja d' ora em diante 
feita na conformidade da Tabella inclusa. 

Determinando a Regencia em Nome do Im
perador, que as distribuicões das rações diarias 
pelas pracas que guarnecem os navios de guerra, 
seja d'orá em diante feita na· conformidade da 
Tabella, de que se lhe remette o exemplar incluso; 
assim o participo a Vm. para sua intelligencia e 
governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3,1 de Julho de 
11835. -José Pereira Pinto.- Sr. Francisco Bi
biano de Castro. 



Tai1eHa pJr ontle se d~vem regular ns raçõe3 das praças (tUe guarnecem os navios da Armatla, ficando a a1·bitrio dos 
reSJlecthos Commaudantes dist1·ibuir, como melhor entenderem, os generos designados pelas tres comidas dia rias. 
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t.a Além dos generos mencionados, nesta Tabella ~e devem distribuir 
diartamente mais quatro achas de lenha para cada tres praças, nos na
vios que tiverem mais de· cem , e duas achas a cada uma praça nas 
embarcações de menor lotação. Igualmente se distribuirá dia r iamentr. 
ás embarcações de cincoenta praças para menos meio oitavo de sal 
(alqueire de Lisboa), o duplo nas de mais de cincoenta, e o triplo 
quando excedão a cem. 

2.a As medidas, tanto de liquido, como de secco, a que se refere esta 
Tabella, são de Lisboa. 

3. 8 Na falta absoluta de generos desfg.nados, para compôr cada uma 
das rações, ficará ao prudente arbitrio das competentes Autoridades a 
sua substituitfto por oatrqs generos, procurando que haja a possível va
riedade nas comidas • 

. ~ompanha a Decisllo n.o 1931 ~!S· 154). 

~· 

4.a O café, csta.ndn ali ell}barcações surtas no. Pará, poderá sf:'~ substi
tuido por igual quantidade de cacáu, e em qualquer outro porto r1or 
chá, dando-se uma libra para sessenta e quatro praças, e sendo enlüo 
um arratel de as~ucar para dezaseis praças. 

A bolacha é substituída por igual quantidade de pilo fresco , quanuo 
as embarcações se achão fundeatlas, e o seu custo não excede ao d~
quella. Quando a carne de vaeca salgada fôr sem osso, a ração é uni
camente de tres quartas. 

5.a A ração de vinho, ou aguardente, deve ser distribuída depois de 
jantar em cima da tolda perante o omcial do quarto' o qual' qnando 
se distribuir a agnardente1 lhe fará jnntar duas terças partes d'agua. 
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·s. ~94.-FAZENDA.-Enl 3~1 de Julho de 1835.~· 

' ),~andando restituir os novos, direitos cobrados pelas provisões 
de licença para residir nas audiencias por procurador, por 
aão serem taes licenças as de que trata a 'fabella respect1va. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em con
formidade de deliberacão tomada em sessão do 
TribtÚ}al, de accordo. ·com o parecer do Conselheiro 
11rocurador Fiscal, responde ao officio do lnspector 
da, Thesouraria da Provincia de S. Paulo -de 1.1-
do corrente que, não sendo as provisões de li
cença para residir nas audiencias por procurador, 
de que fez mencão a Tabella dos novos direitos, 
as que entendéu o Collector da villa Franca, 
nem as qu,e explicou o Procurador Fiscal da re
ferida Thesouraria, mas sómente aquellas que 
d ·antes concedia o Desembargo do Paço para po
derem residir nas audiencias por procurador as 
partes, autores, ou réos, que nas causas crimes 
erão obrigados a residir pessoalmente ; e que de
J)Ois, por disposição ·00. art. 2. o § 3. o d.a Lei de 
22 de Setembro de 182'8., ficárão. competindo aos 
.luizes Criminaes; devem ser restituídos todos os 
novos direitos, que indevidamente se tiverem co
brado de outras provisões, que a elles não sejão 
obrigados. O que o dito Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 3'1 de Julho de 
-~ 835.-J'Ianoel do NascimMtto Castro e Silva. 
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N. ·1~0.---FAZE~D.\..--Em 31 de Julho de :183~. 

Dcelaraudo- que os lítuios de nmneação dos empregados das 
Alfaml<'gas são isentos do pagamento de noYos e velhos di
reitos, mas nfio d~) sello da mci·cê. 

Jlanoel do Naseimento Castro e Silva, l)rcsiden[e 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo 
presente O· officio do Inspector da Thesouraria da 
Província: do Maranhão de 26 de Fevereiro ultimo 
u.o ~11, incluso ao do respectivo Presidente de 30 
de Marco n. o 113, participando ter...:se reorganisado 
a Aifmidega daCfil~lla Provincía no dia 26 de Fe
vereiro con1 os ·h1npregados constantes da relação 
inclusa ao dito officio, e pedindo esclarecirnentos 
se deven1 ou não pagar novos e velhos direitos 
e sello os diplomas destes empregados: responde 
que taes títulos são isentos do pagamento de 
novos e ve]h(}S> direitos, mas que o não são do 
pagamento do sello da :mercê, que ·cumpre arre
eadar, na fórtna da Tabella que -acompanhou a lei 
de 8 ele Outubro do anno de 1833. 

Thesouro Publico Nacional em 3·1 de .ru1ho de 
•J 835. -lllanoel do Nascitnento Castro c Silva. 

N. lfH).-)L\.HE~HA.-Eni o L~ de Agoslo de ~Js:J:-;. 

Determinando que nas rações dhwias não s-e dislribua uma só 
ttuaiidade de Jeg·ume, mas sim de diversas. 

Ern addila1nento ao Aviso de honten1, que acon1-
panhou a Tabella das rações diarias para as guar
niçõesdos navios de Guerra, tenho de significar-lhe 

'"que o legume, que se houver de distribuir, não 
seja sempre o tnesmo, n1as de diversas qualidades. 
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J.leus Guarde a Vtn. -Pa~o e tu o ~1. o de Agosto 
de ,183:.>.-José Perci1·a Pinto.-Sr. João José Dias 
Can1argo. 

-Igual aos Intendentes da Marinha das Pro
viucias Marítimas. 

-- ---.-;toa-· 

N. 197. - Il\1PEIUO.~-· Ern :J de Agosto de 183;). 

Ao Pre.sideutc ·da rrovíaeia de )lato Grosso, declarando que a 
despeza com a acquisi~~ão da legislação tlo Imperio deve 
correr pelo cofre provincial. 

111m. e Exrn. Sr.- En1 solueão aos ofTicios de 
Y: Ex. de 30 de Janeiro e 28 de Abril do corrente 
anno, pedindo se lhe remetta un~a collecção 
completa das leis desde 1808 para o atchivo da 
Secretaria desse Governo : comn1unico a V. Ex. 
que, sendo proprin da Provincia a despeza con1 
este objeeto, a poderá tnandar fazer, encarre
gando essa encommcndtt a qualquer particular 
de sua confiança. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Ja
neiro em 3 de Agosto de 1835. -Joaquim Vieira 
da ,Silva e So·uza.- Sr. Antonio Pedro de A leu
castro. 

• •••• 
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N. ·198.- GliEHHA.- En1 :J de Agosto de 1 &30. 

Os Officiacs do Exercito avulsos, empregados na guerra de Ja
cuipc e em qualquer destacamento, tem direito a gratificaeào 
addicional marcada na Lei do 1. 0 de Outubro de t834. · 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo o officio n. 0 1-7 
do Inspector da Thesouraria da Província das 
Alagôas, tenho de c01nmunicar a V. Ex. que os 
Officiacs do Exercito avulsos, e empregados na 
guerra de Jacuipe, e em qualquer destacamento, 
tem direito á gratificação addicional marcada na 
:Lei do 1.0 de Outubro de ·1834-. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço cn1 3 de Agosto 
de 1835.-Barclo de Jtap'icurúmel'im.- Sr. Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 1199. -JUSTIÇA.- Etn 3 de Agosto de 183o. 

Declarando que a vista para embargos á sentença do Juiz de Di .. 
reito deve ser pedida ao Juiz Munitipai, quando se houverem 
de oppôr á execução, c ao Juiz de Direito quando na Chan ... 
cellaria. 

A Regencia em Nome do Imperador, em solução 
ás duvidas por Vm. offerecidas em seu officio de 
12 de Maio proximo preterito, Manda declarar
lhe que quando os embargos á sentença do Juiz 
de Direito se pretenderem oppôr na execução, se 
deverá pedir a vista ao Juiz Municipal, por ser 
executor della, quando porém se quizerem oppôr 
na Chancellaria, nos lugares em que a não hou
ver, se poderá pedir a vista ao mesn1o Juiz de 
Direito, se estiver no termo, ou ao Juiz 1\luni
cipal, no caso de se achar aquelle ausente, sendo 
~empre pedida dentro do prazo legal. 
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Deus Guarde a \'In.-Palacio do Hio de Ja
neiro ~m 3 de Agosto de 1835.- A'Ianoel Alves 
Brancu.- Sr. Juiz de Direito da Comarca de Na
zareth 

'N. 200.- .TUSTIÇA.-Em ~1 de Agosto de 1835. 

Declarando como se deve proceder ua substituição dos Juizes 
de Paz, quando todos quatro estejão absolutamente impe
didos, e quando o impedimento seja sómente por motivo de 
suspeição. 

111m. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo Manda 
declarar a V. Ex., em resposta ao seu officio de 
H de Maio ultimo, que, quando todos os quatro 
Juizes de Paz de um districto se acharem abso
lutamente impedidos, por molestia, suspensão 
ou ausencia, deve-se então proceder nos termos 
do art. 6. o das Instruccões de 13 de Dezembro 
de H~32, juramentando o a respectiva Camara Mu
nicipal um dos mais votados ; quando porém o 
impedimento, ainda que de todos os quatro, fôr 
:>~ómente por motivo de suspeição, em uma ou 
·1nais causas, então se ha de proceder na confor
midade do art. 62 do Codigo do Processo Criminal 
remettendo-se os processos ao Juiz mais vizinho. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 3 de Agosto de 1835.- Manoel Alves 
Hrlw~co.- Sr. Presidente da Provincia do Ceará. 

~ ...... 
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N. 201.-- JUSTIÇA.- Em ,i- de Agosto de H~3:5. 

Inliicando como se deve proceder a respeito dos objectos en
contrados a bordo de navios apresados por se empregarem 
no trafico de africanos. 

Illm. e Exm. Sr.- Accusando a recepção do 
Aviso de 13 do mez antecedente, que acompanhou 
o ofiicio dirigido a V. Ex., pelo Inspector do 
Arsenal da Marinha, relativamente ao deposito 
dos objectos pertencentes ás embarcações, que 
possão ser apresadas por se empregarem no tra
nco de africanos, se n1e offerecc cornn1unicar a 
V. Ex. que convenho na remoção para o deposito 
geral dos objectos pertencentes as presas Ami
zade FeUz e Angelica , que tiverem sido entregues 
ao Patrão-rnór, mas não dos. que ti verem sido 
retirados de bordo do brigue portuguez AvC1~tttra 
c patacho brasileiro Continente; que antes cumpre 
sejão restituídos, a fim de poder tomar de tudo 
conta o Juiz Municipal, quando tiver de dar 
execucão ás sentencas da Commissão Mixta sobre 
estas duas embarcações, e que para o futuro, 
longe de retirar-se de bordo das embarcações 
apresadas artigo algu1n, convirá, em virtude dos 
Tratados existentes, que tudo alli seja conservado 
até sentenca final, a fim de evitarem-se reclamacões 
de objectós distrahidos, ou arruinados em pura 
perda da Fazenda Publica. 
· Deus Guarde a V. Ex.-Paço em t de Agosto 
de 1835.-- Ma.noel Al1;cs Bra.nco.-Sr . . Tos(> Pereira 
Jlinto. 

._ ....... 
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N. 202.- FAZENDA.- En1 4 de Agosto de 1835. 

netermin:nulo, que os barcos que trouxerem aguardente com 
guias dos senhot·es de engenho deve1·áõ fundear defronte do 
tra!Jich~ da Ordem. 

Em additamento aos §§ t.o e 6. 0 do art. 44 do 
n.egnlamento de 26 de Março de 1833, observar-se-ha 
o seguinte: do 1.0 de Outubro do corrente anno 
em diante os barcos, que conduzirem as aguar
dentes com guias dos senhores de engenhos, de
veráõ fundear defronte do trapiche da Ordem, e 
só depois de terem~lli descarregado o dito genero 
poderão seguir para outros destinos; todos os 
barcos que forem encontrados com aguardente 
(~m outro qualquer desembarque desta cidade , 
~er-Ihe-ha 'tomada por perdida. O Administrador 
da Mesa de Diversas Rendas assim o cumprirá, 
fazendo publicar esta ordem. 

Rio de .Taneiro, 4· de Agosto de 183~.- Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

-~---ME-.--

í~. 203.- JUSTIÇA - Em 5 de Agosto de 183ij. 

l\landa fixar o numero de Officiaes, e que, depois de fixado, 
não seja aug·mentado sem approva()ão do Governo. 

Participo a Vm., para sua. intelligcncia, que a 
Regencia em Nome do Imperador, tomando em 
eonsideração o que Vm. expuzera en1 seu officio 
de 113 do mez passado, mandou na data deste 
deelarar aos Juizes do cível desta Cidade que 
-;ómente sejão reconhecidos por Officiaes de Justiça 
os que forem non1eados por Vrn., e os que já 
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d'antes liuhão tilulos, ou serventia vitalicia, qtw 
forem vistos e mandados cumprir por Vm. serldo 
lcgaes; cumprindo, portanto, que Vm. fixe o nu
lnero de Officiaes de Justiça que julgar neces~arios, 
e que depoís de fixado e participado ao Governo, 
não possa augmenta-los sern representar a pre
cisão c haver a permissão do mesmo Governo. 

Deus Guarde a Vn1. --Paço em 5 de Agosto de 
1S~J:>.-JJianoel Alnes Branco.-Sr . . Juiz Municipal. 

N. 20L -.JUSTIÇA. - Em ~> de Agosto de 183~>. 

Dr·clara que sómentc devem ser rcconlH'cidos os Otliciaes dr 
.lustiça titJe forem nomeados pelo Juiz Municipal. 

Representando o Juiz Municipal qne os Officiaes 
de Justica do seu Juizo se achão inhibidos de 
fazer cit'ações e n1ais diligencias judiciaes nos 
.Tuizo.s de 1.a, 2.a e 3.a vara do civeJ por prohi
bição dos respectivos .Juizes, que, julgando-se com
petentes para crearem Ofl1ciaes, desconhecem a sua 
autoridade, á semelhante respeito, e sendo sem 
duvida que a organisação judiciaria estabelecida 
no Codigo do Processo Crinünal servio de base 
á disposição provisoria úcerca da adrr1inistração 
da Justiça civil, tambem é claro que os Officiaes 
de Justiça necessarios no termo desta Cidade de
vem ser nomeados pelo Juiz Municjpal delleJ c 
occuparem-se tanto no eivel cotno no crime J. Re
solveu a Regeneia em Nome do Imperador que 
~ómente sejão reconhecidos por Officiaes de Justiça 
os que forem non1eados pelo Juiz Municipal, e 
os que já d' antes tinhão titulos ou serventia vita
lieia, que forem vistos e mandados cumprir pelo 
n1esmo Juiz, sendo legaes. O que communico a 
Ym. para seu conhecimento e deTida exernçilo, 
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Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Ag.psto de 
1835.-1lfanoel Alves Branco.-Sr. Juiz de Direito 
da 1.a vara civel. 

N. 205. -MARINHA. -Em 6 de Ago&to de '1835. 

Declarando que o Official da Armada encarregado do registro 
deste porto deve continuar a visitar os navios do commercio 
que nelle entrarem, uma vez que o faça depois da visita 
da Alfamlega e da Saude. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de 
V. Ex. de 20 do mez proximo findo, a que a com .. 
panhou o officio, que reverte, do Guarda-Mór da 
.4.lfandega, e un1 exe1nplar do Regulamento do. 
1nesma, tenho de significar a V. Ex... que, não 
obstante o que pondera aquelle Guarda-l\lór, deve 
o Official da Armada e.qcarregado do registro deste 
vorto continuar a visitar os navios do commercio 
que nelle entrarem, corno prescreve o Capitulo 
do Regimento Provisional, junto por cópia, uma 
-vez que o faça depois da visita da Alfandega 
e da Saude _, visto não se achar naquella parte 
derogado o sobredito Regimento, nem o poder ser 
;-;enão por uma Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 6 de Agosto· 
Je 4835. -José Pereira .Pinto.- Sr. Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

-···-
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N. 206.-FAZENDA.-Ern G de Agosto de ,t8~)J. 

nando solução á questões propostas pelo rrcsidente da rrovinti~« 
do Ceara a respeito da ~ppt·chcnsão de um contrabando. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesol}ro Publico Nacional, em con
formidade da deliberacão tomada em sessfio do 
Tribunal sobre o officio do Presidente da Província 
do Ceará de 3 de Maio ultimo n. o 12, pelo qnal 
participa a apprehensão ft-ita em 4.'7 saccas de al
godão, pertencentes ao negociante Henrique Alves, 
o desti~o gue ti-y~rão, e a este· respeito pergunta: 
1. o, se a VIsta ·cto art. 56 do Regulamento de 2G 
de Março de 1 ~33, os generos apprehendidos (como 
forão as saccas) devem ser logo entregues aos 
apprehensores, depois de satisfeitas as rnullas e 
ímposições nelle determinadas, ou darern-sc re
cursos ao contrabandista, n1eios de defeza, etc.: 
2. 0 se os generós apprehendidos devem ser con
servades em deposito, ou se se deve admittir 
fiança a elles, e entrega...:Ios ao mesmo contraban
dista: 3.0 se se deve considerar con1o apprehen
sores os indiyiql}OS que forão por mandado do 
Inspector ao lugar indicado,' a fim de verem se 
lá existião as saccas, e como denunciante o guarda 
que deu aviso .ao Inspector de havcrcrn saecas 
a bordo sem tere~ pajo os direitos: 4. 0 e ulti
mamente, que applicaçao se deve fazer das saccast 
visto não haver denunciante propriamente tal, 
mas sim os avisos do gua.rda : responde, quanto 
ao primeiro quesito, que os generos e mercadorias 
apprehendidas como contrabando só poderão ser 
entregues ao dono, contrabandista, no unico caso 
de se julgar improcedente a apprehensão, e absol
vido o indiciado, c que fóra deste caso a entrega 
feita ainda que depois da avaliação, e eom pres
tação de fianç,a, é illegal, e en}fraude da disposição 
penal do art. 177 do Codigo do Processo Criminal; 
quanto aos segundo que os generos e mereadorias 
apprehendidas por eontrabando devein conser-
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nu-se Pm deposito até o ullilno julgado do pro
l:esso ·criminal, salvo se laes gcneros, ou n1crca
dorias, forcrn de natureza periveis ein breve tempo, 
por serem de facil corrupeão, ou se os interessados 
requererem que se arreniatem em hasta publica, 
substituindo-se no deposito os ditos gencros e 
nwrcadorias pelo producto dellas; quanto ao ter
ceiro que não se pode1n considerar, no sentido 
juridico, e para o fin1 de se lhes applicarem as 
disposições do art. 56 do Regnlm11ento de 26 de 
Maio de 1833, nen1 denunciante o guarda que, 
no exercício do seu emprego, e satisfazendo 
no Hrn para que fôra posto a bordo, participára 
a autoridade compe,tente haverem generos extra
viados; nerr1 apprehensores os officiaes que, en1 
eumprin1ento de ordern, forão effectuar a appre
hcnsão ; e quanto ao quarto, que a perda das 
suecas de algodão só mente se ha de verificar quando 
se der a sentenea final do Jury com a imposição 
dà pena do citado art. 177 do Codigo Criminal; 
c que essa perda é a favor da Fazenda Nacional, 
tertdo a multa o destino que lhe dá o mesmo 
Codigo. · 

Thesouro Pub1ico Nàcional em· .() de Agosto de 
H~3fS. -ilfanocl do NtMcimcnto Castro c Silvct. 

- -·-
N. 207 ~-FAZENDA.-Em 6 de Agosto de 1835. 

Suspendendo todos os emolumentos que se arrccadão nas di
versas repartições das 'l'hesourarias das Provincias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, en1 
conformidade de deliberação tomada em sessão do 
Tribunal sobre officio do Inspector da Thesouraria 
da l)rovincia da rarahyba de 20 de Junho ultimo 
~ob n.0 70, incluso ao do respectivo Presidente 
de 22. do mesn1o mcz sob n. 0 HS, pelo qual en1 
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virludc da ordern de '19 de Jarwiro do corrente 
anno, transinitte a relação dos em.olumentos quo 
se receben1 na Secretaria da Thesouraria, e expõe 
os fundamentos que teve para pcrmittir a con
tinuação da percepção de taes emolurnentos, sendo 
entre outros não haver na Lei de 4 de Outubro 
de 183·1 prohibição alguma, e estarem ha longo 
tempo em pratica, fazerem já parte da subsistencia. 
dos Empregados que os percebem, e porisso como 
que garantidos pela I>rovisão de 13 de Maio de 
1 M3·1 ; e ultimamente pelo principio que aquillo 
que não é prohibido é em direito permittido: 
responde ao mesmo Inspector que cumpre sus
pender a percepção de todos os emolu1nentos nas. 
diversas reparti~<ões da Thesouraria, apezar das 
razões expendidas em seu dito officio, pois que· 
para legitimar-se a co branca de quaesquer sala rios 
ou emolumentos, não basta que nenhuma lei ex
pressamente os prohiba, mas é preciso que al-. 
guma, clara e positivamente, os cstabcleç.a e auto
riso. Emquanto aos que estão depositados, deveráõ 
ser recolhidos aos cofres da Thesoururia, aonde se 
deveráõ conservar até que a Assembléa Geral Le-. 
gislativa resolva se deve ou não cobrar-se emo
lumentos nas reparticões das Thesourarias Pro..-
vinciaes, ~ 

Thesouro Publico Nacional en1 6 de Agosto de 
1835 .-lJ!anoel do Nascimento Castro e Silva. 

--
N. 208. ~FAZENDA. -Em 7 de Agosto de 1835. 

Circular determinando que se exija fiança ao pagamento dos 
direitos de aguardente de consumo despachada para os portos 
do Impcrio. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional , or
dena ao Inspector da Thesouraria da Pro vincia 
de ... que nos despachos de aguardente para os 
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portos do Imperio, alétn dos 2 °/o de exportacão se 
exija fianca idonea ao pagamento por inteiro dos 
direitos de consumo, quando dentro de um anno 
se não mostrar por documento authentieo que fo
rão pagos os mesmos direitos na Província impor
tadora. Assim o eumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Agosto de 
1835. - Alanoel do Nascimento Castro e Silva. 

-Neste sentido se officiou em 12 do mesn1o 
1nez ao Adminiitrador da Mesa de Diversas Ren
das da Côrte. 

N ~ 209. _;__. ~~ARINHA. - Em 7 de Agosto de 1835. 

Declarándo quaes ~s madeiras cujo córte é etpressamente pro
hibido por lei, e dando outros esclarecimentos . . 

IHm. e Etm. Sr. -Em conformidade do que 
V .. E~\ requisitara nos seus officios sob n.os 3 e 51 

datados de 17 de Junho e .20 de Julho do cor ... 
1·ente anrio, remetto a V. Ex. as. inclusas cópias 
das ordens et.pedidas por esta Secretaria de Es
tado, .ácerca do córte de madeiras no districto de 
,::ampo,s, tend-o de signifiear-lhe, quanto aos es
elarectfiientos que pedira sobre a prohibição de ma
deira denmniuada-sôbro-, de que trata o offieio 
que restituo, que as madeiras expressamente pro
hibidas por lei são a paroba de todas as quali
dades, tapinhoã , e brasil ; convindo prevenir a 
V .. Ex. de que os madereiros costumão por igno
rancia, ou mais provavelmente por malícia, eon
fundir as madeiras , · n1udando os nomes das 
mesmas. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja
neiro em 7 de Agosto de 1835.-José Pereira Pinto. 
·-·--Sr. Paulino José Soares de Souza. 

~' f 
'fi/ 
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N. 2,10.-JUSTIÇA. -Em '7 de Agosto de 1~:;:) 

necl:wamlo r;nc os Juizes tle Paz, Municipacs c tlc OrplJ:í~)S s:\,! 
magistrados. 

lllm. c Exn1 Sr.- Em resposta ao officio d·e PO 
do mez passado, em que V. Ex., entrando em du
vida se a disposição do art. 11 § 7. o da Carla de 
tci de 1 '2 de Agosto de 1834 se limita aos .Juizes 
!clrados, que são perpetuas, ou se é tatnbcm ex
tensiva aos Juizes de Orphãos, Municipacs e de 
l'az, pede uma decisão a este respeito, a qual é 
tanto n1ais urgente , quanto nessa Provinda se 
achão suspensos um Juiz 1\lunicipal e diversos 
Juizes de Paz, que devem ser irnmediatan1enlc 
processados, devendo declarar-lhe que as dispo
sições das leis, que V. Ex. menciona, comprehende 
na denorqinação de 1nagistrados não só os Juizes 
letrados, mas tambem os que o não são, quaes os 
Juizes de Paz, Municipaes c de Orphãos, porque 
além de se entender na generalidade por magis
trado todo aquellc que tem e exercita alguma por
ção de jurisdicç:ão c autoridade publica na admi
nistração da justiç:a (Mello Freire Instit. Jur~ 
Civ. leis Li v. 1. o, Tit. 2. o § 11 . Pereira e Souza 
Dicc. Jur.) sempre nas leis antigas e modernas se 
designárão de 1nagistrados os Juizes territoriaes 
e locaes das c01nareas e termos. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja
neiro em 7 de Agosto de 1835.- Manoel Alves 
Branco. -Sr. Presidente da Província de Minas 
Geraes. 

--·-
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N. 2H. -JUSTIÇA.-Em8 de Agosto de 1835.~ 

Os libertos são excluídos da qualificação na Guarda Naciona.JJ 
verificando o respectivo Conselho as provas com recurso para 
o Jury de revista. 

Foi presente á Regencia em Nome do Impera
dor o Senhor Dom Pedro Segundo o officio que 
vm. me dirigio em 23 do mez passado, solicitando 
esclarecimentos á duvida em que se achava sobre 
a qualificacão dos libertos para a Guarda Nacio
nal, e a mesma Regencia me ordena lhe responda 
que, ainda quando eHes s~jão exclui dos segundo a 
lei, ao Conselho de qualificação é que compete ve
rificar as provas dessa qualidade, ficando salvo aos 
alistados o recurso para o Jury de revista, e aquelle 
Conselho süjeitó á devida responsabilidade. 

Deus Guarde .a Vm.-Paço em 8 de Agosto de 
~ 835. -Manoel Alves Branco. --:.Sr. Juiz de Faz 
de Campo Grande. 

• 
N·. 2·ff..;..;_JUSTIÇ.4..-Em 1_/1 de Agosto de1833. 

Declarando que aos Commandantes Superiores tambem com ... 
pete conceder ou denegar licença aos Guardas N acionaes. 

IUm. e Exm. Sr.- A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo, a quem 
foi presente o officio n.0 393, que V. Ex. me 
dirigio em 17 de Junho ultimo, expondo quanto 
se tem passado áeerca da licenca que concedeu 
ao Guarda Nacional da reserva" do 5.<> Batalhão 
Manoel dos Santos e Oliveira Pinto : Manda de
clarar-lhe que a V. Ex. , na qualidade de Com
rnandante Superior da Guarda, tan1bem compete 
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conceder pu denegar taes licenças, S(~gnndo lhe 
foi. declarado em Aviso de 24 de Maio cfe 1833. 

Dens Guarde a V. Ex.- Paço em 1~1 de Agosto 
de 1835.- Manoel Alves Branco.- Sr. Comman....; 
dante Superior. 

1~. 2'13.- JUSTH.:A.- Em 112 tlc Agosto de 183ij. 

Solve duvidas a respeito da execução do Codigo do Processo 
Criminal. 

A Regenéia em Nome tio Imperador, a quem 
fiz presente o officio que Vm. rne dirigio, em dala 
de 6 do mez passado , pedindo esclarecimentos 
sobre algumas duvidas, que tem encontrado na 
execução do Codigo do Processo Criininal, manda. 
responder-lhe : · 

1.0 Que para exercer o emprego de Jurado, ou 
Juiz de facto, en1 qualquer dos Conselhos, não 

, é nüster saber ler ·e escrever , porque esta ha
bilitação não é exigida, como necessaria, nos 
cidadãos para serem elegíveis, na conformidade 
do art. 23 do ·codigo do I)rocesso Criminal, com
binado con1 os arts. 90, 91, 92, 93 e 94 da Cons
tituiç.ão, á que tem referencia, podendo dar-se o 
exigido bom senso e probidade nos analphabetos, 
e sendo manifesto que se as disposições dos arts. 
238 no fim, 243, 244, 246, 248, 250, 26~, 270 e 278 
indicão a precisão de saberem os Jurados ler e 
escrever para poderem desempenhar o que nellas 
se determina, tambem as disposições dos outros 
arts. 259, 260, 261, 262, 263, 265 e 269 dão tambem 
a entender que não é absolutamente necessaria 
(ao menos no maior numero) essa habilit.ação, 
e que con1 ella se não contou em generalidade 
para formar o Jury. Conltudo se acontecer que 
todos os sorteados para a formação do 1. o e 2.0 
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Conselho, não saibào ler P escrever, ncccssario 
será que, excluídos os. dous ultimos, o sortcam.enJq 
se continue até sahircm os que , sabendo ler e 
escrever,_ estejão habilitados para serem Presi
dente e Secretario. 

2. o Que a disposição do art. 233 é appl!cavel 
ao 1.0 e 2.° Conselho, bastando para ass1n1 se 
entender achar-se a sua disposição entre as pre
paratorias do processo ordinario, isto é, entre 
aquellas disposições, cuja observancia ®ve pre~. 
ceder a. todo o processo do Jury de ttiD. e outro 
Conselho. 

3. 0 Que declarando-se suspeito o Juiz de Direito 
em uma causa ci v~' , em que haja agg!·avos do 
auto de processo, e tendo de ser julgado a final 
pelo Juiz Municipal, poderá este conhecer dos 
ditos aggravos, e o deverá fazer, se por elle não 
tiverem sido proferidos os despachos, de que se 
aggravou, e no caso contrar~o cumpre dar-se de 
suspeito para essa causa, e requerer a providencia 
do art. 33 do sobredito Codigo do Processo Cri_; 
minai. 
.- 4. o Que- depois de proferida a sentença final 
em causa civel, se as partes viere.n1 com embargos 
nos termos legaes, deverá ser o processo delles 
preparadopeloJuizMunicipal até se pôr em termos 
de julgamento final, da mesma sorte que antes 
da definitiva embargada. 

5. o Que o Co digo do Processo Criminal não ad
mitte as partes accusarem, ou defenderem por 
Procurador. 

6. o Finalmente que, tendo sido muito duvidosa 
e contestada a 1n1teria do seu 3.0 quesito, ao Poder 
l.egislati v o pertence declarar se o recurso do art. 
ao I do Codigo do Ilrocesso Criminal tem ou não 
lugar das decisões ou sentenças do Jury de ac
cusação.-

Deus Guarde a Vn1.-Palacio do Rio de Janeiro 
en1 ~12 de Agosto de 18:3::>.- Manoel Alves Branco. 
-Sr. Juiz de Direito da Comarca do Sul. 
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N. 2·14. -JUSTIÇA.- Em 12 de Agosto de 1835. 

Declarando que nem a legislação patria, nem os Tratado;; ex
cluem da jurisdicção e inspecção das autoridades territoriaes as 
l1eranças e bens dos estrangeiros, que erão residentes no paiz. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de 
V. Ex. de 22 do mez passado, que acompanhou 
a cópia da nota, en1 que o Encarregado de N·e
gocios de Sua Magestade Catholica pede que D. 
J. .. uciano de la Mar seja dispensado de dar contas 
no Juizo cmnpetente da testementaria do finado 
D. Antonio Montes, por isso que as tem de pres
tar no Consulado Hespanhol; cumpre-me decla
rar a V. Ex. que não póde ter lugar semelhante 
pretenção, por deverem todas as depende::~eias 
do testamento e heranca, de que se trata, continuar 
a expedir-se no Juizo da Provedoria e dos Or
phãos, a quem as leis tem incumbido a arreca
dação e administração dos bens dos defuntos .e 
ausentes, as contas dos testamentos, o conheci
mento e julgamento das habilitações dos herdei
ros e interessados, e a fiscalisação dos direitos que 
se devem de taes heranças e bens ; porque nem 
a legislação patria, nem os Tratados (nem os ha 
com a Hespanha) tem excluído da jurisdicção e 
inspecção das autoridades territoriaes as heran
ças e bens dos estrangeiros, que erão residentes 
no paiz, e mesmo tal exclusão não era admissivel, 
devendo fiscalisar-se os direitos da Fazenda Na
cional, a quem são sujeitos os legados e heranças 
dos estrangeiros, residentes no Brasil, pelo que 
pertence aos bens aqui existentes, da mesma sorte 
e nos mesn1os casos em que o são o dos na
cionaes. 

Deus G um·de a V. Ex. - Paco en1 12 ue Agosto 
de 1835. -Manoel Al,ves Brânco.- Sr. Ministro 
dos Negocias Estrangeiros. 
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N. 2HL- JUSTIÇA. -Em 13 de Agosto de 1.835. 

Recommcnda toda a solicitude na organisação das listas dos 
Jurados. 

Illm. e Exm. Sr.- Não havendo meio algum 
legal, _ou que possa adaptar-se sem contrariar os 
pri,ncipios, para remediar o desgraçado modo com 
que tem trabalhado o Tribunal do Jury, tanto n~ 
Capital· dessa Provincia, como em outros muitos 
lugares, segundo V. Ex. refere em seu officio de 
i do mez passado, por se não poder sujeitar ás 
regras fixas, nem chamar a responsabilidade pe
rante o fôro externo Juizes, que só se obrigão a 
proferir voto. segundQ a sua consciencia, cumpre 
todavia · remediar~se, ·a imperfeição das listas dos 
Jurados, pondo-se em uso, além das queixasdas 
(Mrtes offenqidas pela falta de inscripção, as di
ligencias officiaes do Juiz de Direito e Promotor 
l)ublico, irispeccionando-see instruindo-se os Jui
zes de Paz na conformidade do art. 46 § 9. 0 do 
Codigt> -.do .Processo Criminal,.fazendo-se effectiva 
a respôilsabi1idade da Junta que faltar aos deveres, 
que lhe incumbe o art. 24 do mesmo Codigo, 
e representando o Pr.omotor á Camara Municipal 
para ço,rrigir essas listas, que apparecerem in-
eotnplétas. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Jüo de Ja
neiro mn 13 de Agosto de 1835.- ~fanoel Alves 
Branco. - Sr. Presidente da Província das Ala
goas. 

Q81:aa 



N. 2H3. - JUSTIÇA. - Em 13 de Agosto de 1835. 

Declarando perante quem devem prestar juramento os Juizes do 
Civel, Municipaes e de Orphâos. 

Ilhn. c Exm. Sr. -A Regencia em Nome do 
Imperador, a quem foi presente o officio de 2:.> 
do mez passado, em que V. Ex. me participa ter 
ordenado, em execu<zão do art. 5. 0 § 1 O da te i de 
3 de Outqbro de 1834, pela qual entende revogado 
o art. 50 do Codigo do Processo Criminal, e cn1 
inteiro vigor o art. 54 da Lei do 1 . o de Outubro 
de 1828, que os Juizes do Civel, Municipaes ·e de 
Orphãos prestem juramento perante as respectivas 
Camaras Municipaes: Manda responder que a ma
neira por que V. Ex. tem entendido e mandado 
executar as disposições do art. 5. o § 1 O da te i de 
3 de Outubro de 1834 e do art. 54 da do 1 . o de 
Outubro de 1828 é a regular e mais conveniente, 
até por estar de accordo com o disposto no art. 2. o 

da Lei de 4 de Dezen1bro de 1830. 
Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de .ra

neiro em 13 de Agosto de 1835. -Manoel Alves 
Branco.- Sr. Presidente da l)rovincia de Minas 
Geraes. 

N. 2'17.-FAZENDA.-Em 13 de Agosto de ·18~~~. 

Ordena que scjão arrecadadas pela Mesa de Diversas neudas as 
multas impostas aos Commamlantcs das embarca~~ôcs pela 
demora dos despachos de exporta<;.ão. 

O Adrninistrador da Mesa de Diversas Hendas 
Nacionaes, ern consequeneia da sua represen
tação de 30 do passado, relativa as multas im
postas pelo Decreto de 20 de Dezembro dr '1 H:H 
aos Commandantcs das emhar~a<:ões ou seus pre
postos1 pela Inora dos de~pachos de exporl<H:iw, 
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fique na i ntdligcncia de que não tmn 1 ugal! a 
1 ~· providencia que propoz, e que deve fazer 
observar a 2.a de serem recebidas nessa Mesa 
as multas impostas, e nesta conformidade se of
fieia ao Inspector da Alfandega, convindo que 
se proceda a sua escripturação em livro propriot 
devendo o sobredito Administrador mandar in
timar aos multados, logo que o forem para sa
tisfazerem as multas, tendo todo o cuidado em 
qne se paguem todas, e não aconteçH ( o que 
nunca fora admissivel ) o pagar sómente uma 
multa aquelle que alliás tenha incorrido em duas 
ou mais. 
, Rio de Janeiro, 13 de Agosto de ~1835.--Afanoel 
do Nascimento CnslJ?O c Süca . 

..... 
N. 2~18.-FAZENDA.-Em 17 de Agosto de 1835. 

Determinando que se remetta para o Thesouro a irnporlan
cia das multas que não se mandarem restiluir tres mezes 
depois do dia do seu deposito, e declarando que pertencem 
á Fazenda Nacional na sua tota1idade todas as que não 

, forem impostas segundo o art. 138 <lo Regulamento; e os 
mais que a elle se referem. 

O Inspector interino da Alfandega fique na 
intelligencia, em solução ao seu officio de 14 do 
corrente dirigido ao Inspector Geral interino do 
Thcsouro, relativo ás multas, que deve fazer 
passar para o livro de Receita das multas as 

,. que se athão em deposito, e remette-las para o 
Thesouro acompanhadas de relação explicada, 
visto que os multados ou não reclarnárão ou 
forão indeferidos; advertindo que de multas, 
excepto a de que trata o art. 138 do Regula
mento, e os mais que a elle se referem, nada 
pertence a apprehensores e denunciantes, porque 
ellas, na conformidade do art. 1 ~19 do Regula
mento e disposicões annexas ao Decreto e Tabella 
de 17 de Noven1bro de 1834·, pertencem na sua 

\j 

{i? 
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totalidade á Fazenda Nacional; e, no caso de que 
entre as quantias constantes da relação que acom
panhou o dito officio, algumas haja provenientes 
de tomadias , ou differe·nças, deveráõ ficar em 
deposito para se entregarem a quem direito vver 
na fórma do Regulamento : outrosim continue 
d'ora em diante a remetter áo Thesouro as 
multas que depois de tres mezes, éontados do 
dia em que forem depositadas, o ~ultado não 
apresente ordem·; ou despacho competente que 
as mande restituir, pois que, excedendo aquelle 
prazo, a restituição será feita pelo Thê~outo, quando 
haja de ter lugar. ·· · ~ 

, RiQ'.de Janeiro, 17 de Agosto de 1835.-Jlanoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

_...._._ 

N. 2f9 . .:.__FAZENDA·.-Em 20 de Agósto de f835. 

Circular sobre a maneira de estabelecer o. fQI'o dos terrenos 
de marinha, e a preferencia que reclamão nos aforamentos 
os confinantes e fronteiros dos mesmos terrenos. · 

Manó~t~·-do Nascimento Castro e Sil~a, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Público Nacio
nal, tendo em attenção algumas duvidas que se 
tem suscitado em diversas Províncias do Impe.:. 
rio, assim a respeito da mane.ira de. estabelecer 
e fixar o fôro dos terrenos de marinha, como 
relativamente á preferencia, que tem reclamado, 
nos aforamentos os confinantes e fronteiros dos 
mesmos terrenos, e alguns que já por si, e seus 
passados , os possuião , e tinhão pacificamente 
na. supposição de _fazerem parte de suas pro
priedades ; e considerando outrosim que, por 
não se poder contestar a competencia e legali
dade com que se expedirão as Instrucções de ~4 

-4 4 de ~ovembro de 1832, para se effectuarem 
os aforamentos dos referidos terrenos á vista das 
expressas disposições da Lei de 4 de Outubro 
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lle 183·1 no.art. 6. 0 § 1: 0 e 2. 0
, e no art. 9. 0 § ~ . 11 ~ 

não' é licito· aos Presidentes das Prnvineias, ·nem a 
quaesqu-er outras autoridades, emquanto não 
houver lei em contrario, desviarem-se das ditas 
Lnstrucçõe's rro que dellas é essencial, e \de sua 
natureza: generica , como a tnaneira de estabe
lecer o foro,·podendoapenas variar algumas das for
mulas nàs diligencias da medicão, e demarca(~ão, 
conforme as éircumstancias; poia,issó, e por cmivir 
<l regular,idade, certeza, e uniformidade que 
cumpre haver nos objectós · da Adrninistração 
Gerat, e a igüaldade com que devmn ser consi
dera&õ'S todos os- subditos do Imperio, que haja 
uma regra fixa, e geral para a ct·esignaeão dos 
foros dos terrenos de Inarinha, que hão" de ser 
razoavei.s pehr recommendação da lei, e que ra
zoaveis dei:x.arião de ser, se por licitos se regu
lassem, com alteracão da natureza do contracto 
de aforamento, em~ que só se deve estipular uma 
modica .contribuição em reconhecimento do do
tninio direclo: ordena, em conformidade de deli
beração tomada em sessão do Tribunal, que se 
prOt6da <ao arbitramento do "SObredito fôro na 
t;Jrma das tireiícíórradas instrneÇõ'l\s~ pr'eferl'ttdo:..sc 
na aforamBnto dos ditos terrenos nas suas rcs
péetivas testadas e frentes: ·I. o não só os que ahi 
tivcxen1 seus estabelecimentos de trapiches, ar
m.azens e outros semelh1ntes, precisados rle franco 
embarque c desembarque; mas tambem os que 
dos terrenos. de tnarinha se acharen1 de posse 
pacifica na sobredita supposição de lhes perten
cerem c fazerem parte de suas fazendas, chacaras, 
sitios, ou quaesquer outras propriedades ; uma 
vez que elles se sujeitem ao pagamento do fôro 
qtle lhes fôr arbitrado, e requeirào os títulos dos 
aforamentos no prazo razoavel, que lhes fôr as
slgnado, e nolifieado por editaes:. e 2. o, na concur-

·tt~ncia d~ ma!s de U!lla _pes~o:_! qu~ preten_da aforar 
um rnesmo terreno de rnarn'lha nao occupado, ou 
em algumas das circumstancias acin~a especificadas, 
aquelle que primeiro tiver requerido, caso tenha 
possibilidade para o_aprovcitrtr; e na falh df~ pre-
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rf•denria de rt>querinwnto, o qní:~ nwlhor, r í?B1. 
1nenor espaço drtempo ptuler, c se obrigar a apro
veita-lo em utilidade publica, e da Fazenda Na
cional : e quando o referido terreno permi tta di
visão c01nmoda, esta se fará pelos pretendentes, 
sendo uns aos outros preferidos na fórma das 
regras acima estabelecidas: c por quanto tarnbem 
se tem duvidado sobre a designação dos terrenos 
de marinha pe1a generalidade do art. 4·. 0 das re
feridas instrucções; ordona, outrosim, que se não 
comprehendão nos ditos terrenos, emqnanto o 
11oder legislativo não determinar o contrario, as 
margens dos rios de agua doce, ainda que nave
gaveis sejão, que ficarem fóra do alcance das marés, 
e ás margens do igarapés e gamboas, sejão for
lnadas de agua doce, ou salgada, sejão ou não 
sujeitas ás 1narés que estiverem introduzidas, e 
fmcravadas em terrenos de fazendas, chacaras, ou 
quaesquer outras propriedades em que não haja 
publica servidão; devendo neste caso inchür na 
medição para o aforamento a extensão sómente 
l1as embocaduras de taes igarapés e gamboas, que 
estiverem na beira mar, ou dos rios a que chega a 
n1aré ordinariamente : o que parlieipa ao Inspec
tor da Thesonraria da ProYineia de ... para su~1 
intelligeneia e execução. 

Thesouro l'ublieo Naeional etn 20 de Agosto 
de ;J 83!>.- irlanocl do Nascimento Ca.c;tt·o c Silva, 

·N. ~20.-FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1833. 

Para não se fazerem descargas nos Trapiches Alfande~:lrlo~ 
sem a presença dos Agentes, devendo ser avisados pelo~ 
respectivos Administradores para assistirem a ellas quitndo 
Pstiverem ausentes. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
Nacionaes fique na intelligencia, em resposta ao 
seu officio de hontem, que quando fôr necessa
rio fazerem-se descargas nos trnpiehes em occa-



súto que nelle;; não cstcjào os agente:.;, os rcs
pecti vos Admlnistradores os deveráõ avisar para 
assistirem a ellas, sen1 a presenca dos quaes não 
poderão ter lugar. · • 

Rio de Janeiro em 20 de Agosto -de ·1830.-
11/anoel do N ascirnento Castro e Silva. 

N .. ~UH .-JUSTIÇA.- Ern de 20 de Agosto de 1183i:>. 

Nenhum ordeqado compete ao Juiz lUunicipal, nem mesmo 
quando substitue ao de Direito; e esta substituição limi
ta-se sómente ao Termo em que serve. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio de 
V. Ex. de 29 de Maio deste anno, tenho de de
clarar-lhe que o emprego de Juiz Municipal é 
gratuito, e que nenhun1 ordenado lhe compete, 
nem mesmo quando serve de Juiz de Direito, por 
isso que substituir o Juiz de Direito é, uma das 
attribuicões do dito lugar; outrosim devo advertir 
a V. Ex". que o Juiz Municipal, posto que o seja 
do Município, cabeça da Comarca, não póde ser
vir de Juiz de Dirmto de toda ella (como parece 
indicar o 1nesmo officio ), mas só do seu município, 
da n1esma sorte que os outros Juizes Municipaes 
da Comarca devem substituir aquelles J uizesnos 
seus respectivos districtos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja~ 
neiro en1 20 de Agosto de 18B5.-_U'anucl Alvc:s 
Branco. -Sr. Presidente da Provincia de :Mato 
Grosso. 
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N. 222.-J[ST1ÇA.-:En1 20cde Agosto de 1835. 

Solve duvidas s:JlTc a execução de diversos arHgos elo Co
digo do Processo CriminaL 

Em resposta aos quesitos por Vm. apresenta
dos em seu officio de 18 de Maio deste anno, 
devo declarar-lhe: 1.0

, que todas as vezes que 
houver sessão de .Jurados, ou seja ordinaria, ou 
exl.raordinaria: sempre se deveráõ obser;var, para 
a formação do J ury, as formalidades dos arts. 
:23;j, 23() c 237 do Codigo do Processo Criminal; 
2. 0 , .que o -c}ogo- do art. 23ü do sobredito Co
digo ·obriga a que seja immediaío á formação do 
primeiro Conselho de Jurados o acto de apre
sentar o J-uiz de Paz do districto todos os pro-· 
c:es~~os de que trata o dito artigo, mas não im-· 
pede que depois de1lc o Juiz de Direito tome 
algum intcrvano para ex_aminar esses· processos, 
e escolher os qúc estiverem 'em termos; e a qtH~ 
se deva dar prefercncia conforme o ·arL · 317 ; 
:1 °, que as disposições dós arts. 263 e 26.4 são 
{~(~raes, c como tacs ger.al c iridistinclamenté se 
devem ~servar a respeito de todos os proces
sos qúé-~crtêncerern áó eonhcci.rileiilo e julga-
rnent.o do .. rury ;. ,r_ o, q1:ie ~õo Jia di_spo,si~ão. ale .. 
guma legislahva que obngue o .Tutz a ouvir o 
I'rornotor para~ a concessão das fianças; assim 
como a nãô há. ·qúe exija ·<t· audiencià .dãs'parles 
queixosas, oú denünci{1ntes, para o .mesmo fim, 
t~ o n rt. 20{) ó sc·m duvida ·· ~ipplicavcl no caso 
dns Hançns, não só porque é claramente com
prchcndido ne11c, H1GS lambem porque para ter 
1 ugar o tomar-se o termo de f}ança, preciso é 
qnc preceda tim despae}íQ, ou sentença do .Juiz 
que deelnrc o cnso della; ·:.>. 0

, que a decisão do 
.Jniz de Direito, qn.c:, pnr via de recurso, mandou 
a:lmiUir a fiança negada pelo .Juiz de Paz, só:f. 
púdí~ ser snsprnsa no caso e nos 'termos do art. 
'1 r_;:), r quando de fHilro modo proecda o .Juiz de 
l':1z, rm nüo íúr a snsrwn~ào fundada em moti-
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vos ponderosos, deverá o Juiz de Direilo fazcr·
lhe effectiva a responsabilidade. Tambem devo 
declarar-lhe que, posto seja Vn1. Juiz Municipal 
da cabeça da Comarca, nein por isso póde servir 
de Juiz de Direito de toda ella, como indica no 
citado officio, mas só de seu município, da mes
ma sorte que os outros Juizes Municipaes da Co
marca devem substituir aquelle Juiz nos seus res
pectivos districtos. 

Deus Guarde a Vm. - Palaci·3 do Rio de .Janeiro 
em 20 de Agosto de ·1835. -]Vfanoel Alves Branco. 
--Sr. Juiz Municipal da Cidade de Cuyabá. 

N. 2-Z;J.- FAZENDA.-·- Em 22 de Agosto de I sa3, 

Providenciando soure a fiscalísaçào do café transportado por 
mar de S. Christovào e Bemtlca, e dos outros llOrtos (\o 
Município. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
desta Côrtc fique na intelligencia de que: 1. o do 
principio de Setembro do corrente em diante o 
café que tiver de ser remettido por Intu dos portos 
rlc S. Christovão c Bemfica será acompanhado de 
um Guarda de conducç.ão, que de vespera o des
pachante solicitará, sob pena de ser tomado por 
perdido, quando fôr encontrado sem ser acom
pan~ado do Guarda com o despacho; e para este 
servtço, quando não sejão bastantes os Guardas 
f{ ti C ora exislem, exigirá do Guarda-Mor da AI
t~tndcga os Guardas precisos: 2. 0 que o café re
rnet.tido dos outros portos dentro da comprehensão 
rlo Municipio será acmnpanhado de guia do Col~ 
Jector respectivo, c na sua falta do proprio dono., 
(·omo está em praliea corn a remessa de <lguar-
denle pelo § 11, {\ do art. 41 do Hcgulumenlo de • 

\,) 

uv. 
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:26 de Man·.o de 1833 dcvendoos barcos que con
duzem essa carga fu~1dear junto a ponte do Con·
sulado; c quando seja encontrado se1n guia , e 
mesmo com ella ern outro ancoradouro, será 
tomado por perdido. 

Hio de Janeiro, 22 de Agosto de 183:_},-- ~'fanocl 
do Nctscimcnto Cltslro c Silvct. 

N . 2:24·. - FAZENDA. - Ern 23 de Agosto de ·1833 ~ 

Ao Administrador da Mesa de Diversas Rendas, mandando uma 
vez por semana inspcccionar as caixas de assttcar, de commum 
accor<lo com os cncanegallos :cta iuspccção, e dando outras 
providencias a respeito do mesmo gcncro. 

O Administrador da Mesa de Diversas !tendas 
desta Côrte, de commurn accordo com os encar
regados da inspeccão do assucar, n1andará ins
peccionar nos trapiches, en1 um dia da semana, as 
caixas de assucar de urna ou mais rnarcas, a firn 
de ver se o genero, e as taras estão falsiticadas, 
repetindo essa diligencia todas as smnanas ; e para 
aproveitar esse trabalho qualificaráõ esse assucar 
exan1inando-o, para estar corrente quando seus 
donos queirão despacha-lo, e procedão logo a 
apprehensão, na fórrna do Jlegulamenlo, daquellas 
caixas, que acharmn falsificadas. O que assirn curn
prirá. 

Rio de Janeiro, 2:S de Agosto de 1 ~35.--Jtfanucl 
do Nltscimcnto C(tstro c Silca. 

--
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N 2?.:>. --FAZENDA. -·Em g;) de Agosto dt~ 18:r;. 

Determinando qne os Cuanla~• tb Mesa dP Diversas Renuas ron
dem de tarde e á noite a praia dr D. ~Ianoel e outras qne sern~m 
para desembarqtH' de gf·w~r·os. 

O Administrador da Mesa de Diversas Renuas 
desta Côrte, findo o expediente do dia, distribuirú 
os Guardas que forem preeisos para rondarem de 
tarde e ú noite as praias de D. Manoel, Mineiros, 
V allongo, e de outros ele sem harques, e apprehenrle
rem a aguardente, nssnear e eafé que entraren1 
sem guia ou rlespaeho. O qnr~ assim enmprirn. 

Hio flP .lJJneiro, 2:; dr. Ag-osto dP p.n:). --Manoel 
do Nasfimentn Co::.fro r Silra. 

N ~.2ô. --~ FAZF.N OA. 

A Tlh~Sflill'.Wi:l 1la Prnvinrb de f:. P:tulo. dí•clarnndo que tlt~Yt' 
continuar a arn~ca!lar os í•molnmentos e impostos da extirll'la 
J>rovt><loria da s:mlle. 

Manoel do Nascimento Ctlstro n Silva, Vresiden le 
do Tribunal do Thesouro Jlub1ico Nncional, em 

· conformidade de delibcrarüo tomada en1 sessão 
do Tribunal, de aeeordo eôm o pnrer·er do Con
selheiro Procutador FiscaL responde ao <'lflicio do 
InspPdor rla Thesonraria da Pt~ovincia de S. l1 aulo 
de 30 de .Julho ultimo que, não sendo bem fun
dada a duvidn em que elle tem estado a respeito 
da cobrança do imposto e emolumentos da extincta 
Provedoria de saudc, porque, se na l.ei de 1 r; de 
Novembro de 183~1, e nas dos orçamentos dos nn
nos seguintes, se não faz expressa menç,ão destes 
artigos de receita, nen1 por isso deixarão de ser 
eomprehendid os entre as renda~ deeretauus pu r 

v 
' \ 1-t 
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Pssas leis para fonnaretn a reeei ta do TmJWl'io, 
debaixo da geral disposi~:ão do art. !H da referida 
Lei de ·1 G de Novernbro de 1 H:J:I con1 a devida re
l'erencia ao art. 30 § 6. o da de 15 de Dezembro de 
'1830, que comprehcndeu na dita receita todas as 
rendas, c contribuições publicas, qualquer que 
fosse a sua denominação, e applicação, uma vez 
que tivessem sido reconhecidas peb Assembléa 
c~eral, deverá o dito Inspcctor, livre de duvida, 
fazer cobrar o~ ditos emolumentos c impostos, c 
informar so até agora so não tmn cobrado, c a 
razão por que. O que cumprirá. 

TheElouro Publico Nacional em 28 de Agosto d<~ 
1835. -Manoel do 1\'ascimento Castro c 5Nlra. 

N. 237.-D11PER10.-Em ~:J de :\goslo de 1183;::;, 

Ao Admiuistratlor do Correio Geral da Côrte, ordcn:mtlo qur. 
não S<~ja demorada a expcdi<;ão dos autos cl'imcs, rcmettitlos 
t~x-offic'io pelo Correio de uns para outros .Juizos, sob pretexto 
ele fal la de I>agamcnto do sello. 

A Hegeneia em Nome do Imperador , na con
formidnde do que Vm. cxpcnde ern seu officio 
de 27 do corrente, Ordena que, a bem da expe
di cão dos processos crirncs remeUidos ex-officio 
ue'' uns para outros Juizos por via do correio, 
não se recuse á expedição dos nwsmos processos 
a pretexto de falta de pagamento de porte, uma 
vez que os Escrivães, a quem sejão dirigidos, se 
obriguem a satisfazer os respectivos portes nas 
Administrações dos Correios, logo que receberem 
as competentes custas das partes. O que manda 
participar a Vm. para sua intelligencia c execuç.ão. 

Deus Guarde a Vm.- Paço ern 20 de Agosto 
de 18~HJ.- Joaquim Vieira da Silca e Swuza.
Sr, I.niz Franeisco Leal. 



N. 228.- Jt!STIÇA.- En1 :31 de Agosto de HiTi. 

Dec1:u:mdo despeza provincial ::r (f;tte s~ f:~z com as ::n'al.iticaçõ&s 
e c~tValgaduras dos Jnstructorcs da Gua1·da J'i;;tcional. . 

IHm. c ·Exm. Sr.-Sendo da attribuição da As~ 
semhléa I.egislaÜva dessa Província a~ aHerac:1o 
que V. Ex. pt·opôe ern seu officio de 7 do correnhl 
nas gratificações e cavalgaduras dos lnstruetore~.; 
da Guarda Nacional, por ser relativa á despeza 
provincial ; á mesma Assembléa deverá esse Go~ 
terno recorrer en1 tempo opportuno. 

Deus Guarde a, Y. Ex.- Pulado do R in de .Ta
nciro ern iH de Agosto rle '183~).- Jfanoel Alrts 
lltanco.- Sl'. Viee-l)residcnte da Provinda do Hiu 
dn Janeiro. 

N. 22\l.- FAZR.NDA.- Em ;li tlc ;\gn~to ch.~ -1 H:l;;. 

Circular deelarando pN·tencerem á Cnixa ProvinciJl l:odas a~ 
di~itlas d~ itnpo':ltos p!'IJVin_daes p~r anec:1dal' no amw Jju;;~ú
teu·o · de 18"J3-l8:H e daln ent d1ante, 

llanoel do Nascimento Castro e Silva , Presi:... 
dente do Tribunal do Thesouro Publico NaeionaJ, 
querendo prevenir os inconvenientes que deve.t.n 
resultar da errada inteHigencia que algumas The
sourari8.8' tem dado ao § 19 do tut. 78. da I.ei 
de ~t de Outubro de 4 832, considerando como 
pertencentes á renda geral, debaixo da rubrica 
de divida , _.va, todos-o-s,_ impostos provinciaes 
i"lâo arrccaaados dentro do respectivo an1Iõfrnan.;;;
~~eiro ~ em col}formidade. de deliberacão tomada 
:~m 81ssão do Tribunal, declara á Thesouraria da 
Provitcia d~ : ... que per.tencem á C~ixa Provincial 
todas as dlVI~las proventente.s· de 1mpostos pro .... 
vineiaes, que hc~~rao. por arrecadar,no anno finan:.. 

DECISÕES DE iS .. ~ 24 
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rciro de 18:JJ-18J't. e dahi por diant(:; nfto S\J 

}JOrque o ·simples fac.to de nüo seretn eohradds 
no devido tmnpo nõo lhes póde fazer perder a 

·origem; como porque, dispondo a citada te i QIH' 
dividio as Rendas geraes e provinciaes, no § 22 
do referido artigo, que os saldos e sobras da reeeita 

·provincial pertencião a geral, não fez ignal deéla· 
ração a respeito das dividas activas provenientes 
de impostos provineiaes. O que o respecli v o 
Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 3~1 de Agosto 
de 183::>.~"t1anoel do Nascimento Ca.~tro e Silra. 

:N. 2_30.-FAZENDA .. .--Em 31 de Agosto de 183:J .• 

A' cerca tlos -.:;mprcgados fie fazenda (rue devem ser 
considerados vitalieios, 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do 'fhesouro Publi~o :Naeio.nal, ern coil
formidade de deliberação tomada em sessão do 
Tribunal sobre officio do Inspéctor da Thesou-
·t~aria da Província da Parahyba de 22 de Junho 
ultimo sob n~· 80, ·pelo. qual, em resposta a ordem 

·de 19 de Janeirà do corrente afino, telativantente 
aos ordenados dos Empregados· das Repartições 
extinctasJ· pede que para a fiel execução della 
~se·lhe· declare se deve considerar titulos vitali
~cios ~ os que ·passados antes ~Lei de 1 ,1 de Ou
:tubro de 1827, e em-mtaero 'Iít .., . o do Alvará 
de ·~lf ae .Juntio ffe '1808, ou depo1s cte:rua, e em 
·Nome do Imperador ou no do Presidente Ol:} Pro
:vincia, em virtude da Lei ~e 14 de Junl~o de; 1 831, 
forenl assignados pelo Presidente ~a exllnctr1 Junt.'l 
·da Fazenda, ou pelo 1nesmo Pres1de~te da Pro
·vincia como tal: responde ao sobred1t' 0 lnspeetor 
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que por empregados vilalicios de Fazenda devetn 
considerar-se os que tivcrentsido legahnente pro~_ 
vidos da rr1aneira indicada na ultima parte do 
seu dito officio_. qtH\ndo no titulo não h ou ver ex
pressa alguma clausula restrictiva da vitaliciedade,· 
ou quando o emprego .não seja de sua natureza 
ternporaria. 

Thésouro Jlublico Nacional em 31 de Agosto 
de t835. -Jflttnoel do Nascimento Castro c Silva .. 

N. 231.-FAZENDA.-Em 3'1 de Agosto de ~t83o. 

Ao Adniinistrador d.t 1\lesa de Diversas Rendas declarando que 
metade do vencimento dos Guardas deve ser considera(lo 
como gratificação1 e sómente com direito a ella quando em 
exercício. 

O Adn1inistrador da Mesa de Di versas Rendas 
desta Côrte fique na intelligencia de que o ven_
cimento dos Guardas será da rnesma nwneira re
gulado· con1o ora se acha o dos Guardas da Al
fan,1ega, sendo metade considerado eomo gra
tificação, e són1ente co1n direito a e1la quando 
em exercício. O que .assinl cumprirá. 

Rio ·de Janeiro, 3~1 de Agosto de 4835.-M'anoet 
do NMCitnento Castro c Silva .. 

. u 
{I 'i 
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:N. 232.-GLEHHA.-Eul o Lo de Sctcinbro de ·18:}:). 

Declarando que (ts Oftkiaes empt;ega<los em dcstae;1mentn" no 
iutcl'ior da ProYiucia, e es que se aehâ~ no seniço da F uar
nição da pt·ar;a. tem dirc~lO. a ~Ta~Hicaçào ~d!l!eJonal d~1 Lei 
do 1. 0 de Outubro de 1834., estandQ na eftectmdadc do sn
"\:if,'O • 

. Illm. c Exm. Sr.-En1 resposta asenofl1cio n." I?., 
!\Ianda a I\egencia em Nome do lmperartor de
clarar a V. Ex. que os Officiaes empregados em 
destacan1entos no interior da Província, c lwm 
assirn os que s_~ achfio no serviço da guarniçúo 
da praça, tem direito á gratificação addicional da 
te i do 1. o de Outubro de 183-i., mnquanlo se con
servarern effeetivos no n1csmo serviço. O que par
ticipo a V. Ex. para sua inte11igencia c devida 
t~xccução. 

Deus Guarde il V. Ex.-ralaeio do Hio 'de .Ja
Jteiro em o ,, :o de SelcmLro de /t s:J:j.- JJarâo de 
U.:picurúmcriw.-Sr. rresideutc üu PnwinciH du 
Cc;ú·ú. 

Sobre a fisc:1I~a~ão d{)s barcos de. cabotagem. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
Nat.ionaes fique na intelligencia, em resposta ao 
seu ofl1cio de 26 de Agosto ultimo: 11. o de que a fis
';alisa~~ão a respeito dos barcos de cabotagen1 só 
deve limitar-se a evitar que os ditos barcos bal
deern fóra da barra para embarcações estrangeiras 
os gencros do paiz sujeitos a direitos de sabida, 
e que trugão dos portos d'onde vem, ou recehâo 
:no nFJ.r mercadorias cstraugeirns para as passarem 
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por alto nos porlos onde chegüo, confiados na 
pouca ou nenl1urna cautela qne ha com ellas,. o 
que só se pódc conseguir por meio da conferencia, 
c por isso, errl vez de mandarem os Guardas pelas 
praias, devem elles ser empregados na conferencia 
curnulativamenle com os <fi A~fandega, quando 
os harcos não descarregarem em trapiche, que 
então de,·erá ser feito pelo ~Fiel do Trapiche: 2. o 

de que a fiscalisação basta que se empregue en1co
uhecer se o bareo traz generos estrangeiros, e se 
lt quantidade de generos do paiz é a mesrna que 
e-mbarcou, e_ isto sóinente pelo que pertence ao 
café) assucm·, aguardente, couros, e alguns outros 
de importancia que se eoslumão embarcar para 
o estrangeiro, c não os oulros que são pa~ra eon
~umo do paiz: e 3. 0 de que a respeito do ancora
dom~o se devem conservar as cousas como estão~-

Hio de Jilnciro em 3 de Sctcn1bro de ·18:3:).
_Manucl do Nascimento Castro c Silca. 

---
~. 2:JL -FAZEi'iDA.-E In 3 de Selen1bro de ~1830. 

D.·lal'audo quacs as pessoas ({UC podem ser aclmitthlas a des
p~char na Alfamlega, e dando outt·as provideueias a fim 
de acautelar o contrabando e o· extravio de volumes pot· 

. meio de despachos simulados. 

O Inspector da Alfandega desta Côrtc fique na 
intelligencia de que forão approvadas as suas de
liberat,;ões constantes do seu officio de 3l de Agosto,. 
tle renwtter presos ao Juiz de Paz os despadmntes 
ántonio José .Ferreira c Joaquim José de Abreu 
Guimarães, que eotn un1 despacho silnulado ent 
nonte de Kuyper pretendêrão roubar duas caixas 
com 400 peças de gangas azues pertencentes a 
n~~adehaer \Vankl,y & Filhos, e en1 que era igual .. 
n1ente eonni vente o despachante José Pires Branco, 
os quaes já por outro semelhante. despacho si
ínulado havião roubado da mesma casa, e com o 
mesrwJ nome de Kuyper, un1a caixa con1 r200 peças 
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de gt1nga no dia. 25 do mesmo, e convindo obsb 
a essa nova industr1a, que a immoralidade e pe:· · 
versidade suggerirão, e ·que talvez não acontecê~ ~i 
se fossem escrupulosamente guardados os arts. 1 i' l 
e 124 do U:egulanientof que mandão exigir ci 1• 

despachante ou caixeiro, autorisação geral ou e:-; 
pecial, assignada pelo dono da mercadoria: O; 
dena: 1. 0~ que -d'o1·a pro dia:n~e-niío admitta a su 
despachante senão aqueUas pessoas que lhe derem 
garânlias suflicientes de suaprobidade, da mesnu 
Inaneira que se pratica a réspeíto dos assignantt':~ 
e procedendo-se a seu respeito' como está d··> 
terminado tio art.· 209 doReguJ~nto,.logo qu1· 
lhe não mereção,m-edito'e canllattÇar 2~0:·de-que ~e 
não con1prehende no numero de despadia:nte o:-:; 
eaixeiros das casas eslrangeíras e que pelos Tra
tados gozão desse favor, as quaes ficão respoE1-
~veis pelo tnáo usoqu~ taescai~eiros delle fizerem ~ 
3. o de que _par~:eYi.t3fJlP~ ,p;~~SOí!S 4ojaez ciess"s 
traficantes eontinuen1'a tirar por contrabando pt>· 
qnenos volumes dentro das algibeiras, e dos ch;'-
péos, ordene, que na·põr1a principal e na Esth·n 
sejão apalpadas todas as pes'soas suspeitas, e o 
1nesn1o se pratiqQe com as pessoas que foren1 
bordo das e~ba_rC(lSô~s ~!l!.~~~~~r~a, e, aehando-o': 
com esse eontraban<fo,· ll~rptenda; e eom o termo 
de achada os remetta em custodia ao respecti ,_.o 
Juiz de Paz; 4.0 e por· ter agora igualmente app<~<
reeido ~m novo f!!~Aq cl~fazer. contra})ando, qu a1 
o de VIrem os martntmtros dos escaleres co1n 
chapéos na cabeça trazêndo· dentro delles Intkca 
dorias extraviadas_, e voltarem depois com os seu~ 
antigos barretes, determine aos Guardas das baru: 
de vigia, que quando se der esse caso, apprehen
dão esses ehapéós e seus: conteúdos. 

E finalmente muito lhe recommenda toda a vi
gilancia, esperando qne:pelo seu zelo obstara p1ir 
todos os meios a seu alcance o extravio das rend,·_, 
~ublicas. 

Rio de Janeiro em 3 de Setembro de 1830 
itla·nofíl do N(~scimento Castro c Silca. 
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~'í. 23;j.-FAZENDA.-Em 4 de Setembro de 183~1. 

!)relar~nilo qué os ·Escrivães ~ue· esLão. p1·ocessando, ou hou
\'erem de process!?r as a':al~ações dos empregos de Justiça 
,, Fi}_zenda, etc. na o tem <hre1to ao pagamento desse serviço, 
í;{mtue ,.aindª se achãoem vfgor as disposições do Liv. t.o 
tir;":2t:'§l 28 ·e>'atJ. · · · 

llaJioel do _Nascimento Castro e ,Silva~ Presidente 
tio!riburíal doThe.sour~Public~o ~(lcional, em con-
fori:Q~dade de deliberacã'o-rtoina,qa etii sessão do 
Tdbiuud, s9b officio.dÔ Inspector da Thesouraria 
üa,'P.65vinéiá a·a Parahyba de ,f o de Julho ultimo . 
:-:,obn.o 87, incluso ao do respe~tivo Presidente de 
i i do mesrno mez, .sob n,o. q4, pedindo esClare
(üAAq{9~. soiJre o pagamento que pi'e.tendem os 
:~scr:I,Y!lesnq~:ijrQç"~sqgo .tt(.!J\ .. e h9ttver~.m de p,ro
t·cssar _as avaJiàÇõe·s dos empregos~ de Jústica e 
Fr,zenda e dos beneficios ecclesiasticos, ordenâdos 
~.dos Decretos de 26 de Janeiro de 1832 e 10 de 
~k. b:tH d.~ :18ª4 : res.ponçle ao sobredito Inspector 
qd~. ·:~âo ·pôde ser &ttandida a pretenção acim~ 
!·eferida, porquanto pela Ord. do Liv. 1. 0 ,.Tit. 
i:t §§ 28 e 30, que ainda se não acha expres
samente revogada, são os Escrivães obrigados a 
fa~~.t .-to (las as diligencias e a c tos de seu officio 
de'·.tt1Je Jurem . Ülytunbidps a bem .. di! Corôa e F a
zendâ'=Naciohat~seitl pôr· isso levarem co usa al
gu$à', ~sem por isso pedirem dinheiro algum
éol_llo .. dizem os ditos paragraphos. ' 
· lhes<Jqre Publico Natit:raal~m 4 ele Setembro d.e 
~~ ~34> ~iJhttlool do Na9cim~nto CltStro e Silvt!. 

\..i 

f~.(' 

~···· 
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N; 23G.-JUSTIÇA.-En1 4. de Setembro de ·183:> .. 

Dechlra que as substituições .dos Juizes de Paz só. podem ser 
reguladas pelo Codigo do Processo CriminaL 

Jlhn. c Ex.m. Sr.- Em. respo$ta ao officiQ de 
V. E:c de ~12 de .Julho passado, qlie acompanhou 
o ào .Juiz de Direito dessa Comarca, sobre o .es
elareeimento que elle dera ao Juiz de Paz de 
S. José ácerca das competencias e. subslituieõe:; 
dos rnesn1os Juizes, fundando:....se para esse ''fim 
no Decreto de 20 de Outubro de Ü532, a Reg·en-

. cia em Nome do Hn.perador o ~enhor Dom Pedro 
Segundo l\fandtf'declarar a V.· Ex. que á decisão 
do dito Juiz de Direi to não é exacta, porque, de
pois da publicação do Codigo do Processo Cr-i.:.. 
· minal , as substituições dos .Tuizes de Paz nos 
seus impedin1entos só poden1 ser reguladas pelas 
disposições dos arts. · ~1 O e 6:.2 do mesn1o Co
digo. 

Deus Cruarde a V. Ex.-Pa1acio do Rio de .Ja
neiro em 4 de Setembro de 183~>. -Jlfanoel A lnes 
Branco. -Sr. !)residente da Proviricia do Riu 

·.Grande do Norte. 

-.... 

N,. 231.-.IUSTIÇA.--Em ·4 de·Setembro de 183~>. 

Decl~ra que os amnistiados em virtude do Decreto de 19 d.e 
Junho estão . comprehendidos nas disposições do art. 66 do 

. Codigo Criminal. 

Illm. e Exm. Sr.- A Regencia. em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, a quen1 
foi presente o oficio de V. Ex. datado de ~13 do 
n1ez antecedente, es.pondo as duvidas qne tem 
occorrido sobre a inteira observancia do Decreto 
de ·19 de Junho passado, que coneedeu amnistia 
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a todas as pessoas envolvidas em crimes po
iilicos nessa Província e na do Rio de Janeiro, 
Hlanda responder a V. Ex. que, dependendo da 
declaracão do Corpo Legislativo a 1 . a parte do 
referidÓ officio, vai elle ser submettido á Ca
lnara dos Deputados, para decidir se os indiví
duos processados por ferimentos, tentativas de 
homictdio, e outros crünes de diversa nalureza, 
perpetrados em consequencia e continuação dos 
erimes politicos, devem ou não gozar daquelle 
indulto, e que quanto á 2.a parte é indubitavel 
que os amnistiados se achão con1prehendidos 
nas disposições do art. 6G do Co digo Criminal. 

Deus Guarde a V .. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 4 de Se lembro de 1835. -.Manoel Alves 
Branco'.- Sr. Presidente da Província de Minas 
tieraes. 

N. 238.-JUSTIÇA. -En1 4 de Setembro de 183:.>. 

Declara lega,l a existencia e exercicio dos Partidores. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. 
Ex. de 43 de Agosto passado, em que e:tpõe a 
duvida que tem occorrido sobre dever ou não 
subsistir o officio de Partidor por não fazer 
n:iencão delle o Codigo do Processo Criminal : 
~1 Regencia em N orne do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Manda declarar a V. Ex. que 
é ainda legal a existencia e o exercício dos Par
tidores; porque , não havendo expressa dispo
sição de lei, que tenha abolido estes ofi1cios, não 
é bastante para se julgar não deverem subsistir~ 
o não terem sido mencionados na disposição 
provisoria ácerca da Administraç.ão da Justiça 
t~ivil, em virtude da qual só deixou de subsistir~ 
o. que fôr contrario ás providencias nella eon
tidas, o que aconteee a respeito dos l'artidores. 

DECISÕES DE ·183 



Deus Guarde a r. Ex.-Palacio do llio de Ja. 
neiro em 4· de Setembro de 1835.-lJ!lanoel Alves 
Branco.- Sr. Vice-Presidente da .provincia da 
Bahia~ 

=xr. 2:39.--MARlNHA.-Etn i:> deSelembro·de 183iS, 

Determinando que_ ~s navios de ,p:ue~ra se emhandeirem nos 
dws. de· Festa 1~acwnal. 

""'" 

Devendo d'ora em diante os navios de guertà? 
nos dias de Festa Nacional, embandeirar-se em 
arco; previno disso mesn1o a Vm. para sua in
telligencia, e expediçtio das convenientes ordens 
, a semelhante respeito. · 

Deus Guarde a Vm.- Paço en1 5 de Setembro 
de 1835. -José Pereir-a Pin1o.-Sr. Francisco Bi
biano de Castr-o. 

..-........ 

• ~. 340. -JUSTIÇA. - Ern 9 de ;Setembro de ~1835. 

}[anda reunir para a formação da Junta de. Paz dous municipios7 
pol' nã(l haver em. cadJ um delJes .Tmzes em numero suffi
ciente. 

Illri1. e Exm. Sr. -A Regencia era Non1e do Im
perador, não podendo approvar por illegal a me
dida que V. Ex. adoptara acerca da Junta de PaZ
dessa Capital , lia ,por bem que V. Ex. mande 
continuar a pratica, que alterou, isto é, a reunião 
dos Juizes de Pa.z dos dousmunicipios da Cidade e 
(~a Villa de~. Gonçalo: por não haver en1 cada u1n 
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delles Juizes suflidenles para forn1arem Juntíl. 
pois. ainda que a este respeito não haja legisla
ção, directa, poderá comtudo, por identidade de 
razão, e por bem da publica utilidade, fazer-se
~be applic~ção do que a respeito ~o Conselho dos 
JUrados dispõe o art. 7. o do Cod1go do Processo 
Criminal. O que communico a V. Ex. para sua de~ 
vida execução, e em resposta ao seu officio de 6 
de Julho ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do H.io de Janeiro 
ern 9 de Setembro de 1835.-.Yanoel Alves Branco. 
--Sr. Presidente da Província do Rio Grande do
Norte. 

--
N. 24L - J USTH.:A. - Ern 9 de Setembro de ~183tL 

Declarando que os Juizes de Direito e· os Promotores Publicos;
nã<r tem dír.eito- á metade das custas dos processos de livra
mento- de presos pobres. 

Hlm. e Exm. Sr. - A Regencia mn Nome do 
Imperador, em resposta ao officio de V. Ex.. de 1 ~ 
de Novembro do anno passado, Manda declarar
lhe que não é fundada a pretenção dos Juizes de 
.Direito e Promotores dessa Província, que quere_r11 
a metade das custas dos processos de livramento 
dos presos- pobres, paga· pelas Can1aras Munici
paes, porque nem esta especie é comprehendida 
na disposição do art. 30-7 do Codigo do Processo 
Criminal, nem outra alguma legislação anterior 
ou posterior estabeleceu tal pagan1ento. 

neus Guarde a V. Ex. -Pala cio do Rio de J a-
neiro em ü de Setembro de 1835.-Jfanoel Alves 
Btcu1:co. -Sr. I) residente da Provincia do Ceará . 

••••• 
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N. ::.H-'2.-FAZENDA.-Em 9 de Seternbro de ·1835. 

Declarando .ser o Imposto da Decima de herenças e legados 
. renda província.!, nos termo-s da Lei de 24 de Outubro de 

:1832. -

~lanoel do Nascirnento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publieo Nacional, sa
tisfazendo a exigencia do Inspector da Thesou
raria da l)rovincia de Ceará, feita mn officio de 
i) de Maio ultin1o sob 11.r; '1 ;), para que se lhe 
declare se o imposto da decima_das heranças e 
legados pertence á Receita neral, ou se a Pro
vincial, responc~ ao tnesmo lnspector que, ern 
virtude da Lei de 2~· de Outubro de ·1832, o Inl
posto de que se tt·iltü pertence á renda provincial, 
mas o atrazado corno divida pertence á re
ceita geral. 

Thesouro Publico Nacional ern 9 de Setembro 
de 1835.--Jfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

:'. :24:3.--FAZENDA.-Enl lO de Seternhro de 183~-1. 

Estendendo as providcncías da Portaria de 2"2 de Agosto do 
corrente ao café conduzido da Praía Pequena ; e suspen
dendo por emquanto as disposições da ontra Portaria de :J 
do corrente subre assumpto identico. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
desta Corte fique na intelligencia: 1. o de que as em
harcaç.ões de ti)ra do município com earregan1e11to 
de assucar c e11fé não estão eomprehendidas na 
disposiç\1o da Portaria de '22 de Agosto do cor
rente; e ~im da subsequente de 3 rle Setembro 
dito, sendo que venhão de barra fóra: 2. o de que 
emquanto se nào tomão novas rncdida.s 11r1ue en1 
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vígor :-;únwnlt• a medida ordenada na primeira 
Portaria relativa a conducçào do café dos portos 
de s. Christovão e Bem fica, fazendo-se extensiva 
ao cafó conduzido da Praia requena. O que 
assim cumprirá. 

l\io em 1 O de Selenllwo de ,1835.--Ma,noel do 
Nw:cinwnto Castro c Silva. 

N. 2&.1 .. --J USTH;A .-Em 'I O de Setentbro de 1831J. 

Dedara á Camal'a Municipal da Côrte que lhe incumbe con
vocar o Juiz de Paz e o Parodw para apuraçáo ua lista dos 
.Jurados. 

Manda a Regencia en1 Nome do Imperador o 
Senhor Dorn Pedro Segundo, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da .Justiea, deelarar á Ca
mara Municipal desta cidade, "em resposta ao seu 
nflicio de 28 do rrwz passado, que cumpre a clla 
nwsma fazer in tirnar ao Parocho c Juiz de Paz 
do Curato de Sânta Cruz para compurccerent no 
dia determinado para a apunteiio dos .Jurados do 
rnesmo Curato, sob pena de se lhes fazer effectiva 
a responsabilidade, por falta de ctescmpcnho dos 
seus deveres. 

Palacio do Rio de .r aneiro em 1 o de Setentbro 
de 1835.-Manocl A lnc.s Branco. 
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N 245.-JUSTH.:A.- Ern ·lO de Setembro de ·183:.>. 

Declara que todos os semestres de,·e ser recolhido ao Thc 
souro o dinheiro que houyer no cofre dos orphãos. 

eommunicando-mc o Sr. Ministro da Fazenda 
não terem sido cumpridas varias ordens, . por 
elJe expedidas ao seu antecessJr para recolher 
ao Thesouro todo o dinheiro que existisse no 
cofre pertencente aos defuntos e ausente~, na 
forma do art. 9·1 da Lei de 24- de Outubro de 
,1832: Ordena a Hegencia en1 Nome do Impera
dor que Vm. dê quanto antes ctnnpriménto a 
semelhante exigencia, enviando para o rnesrno 
Thesouro, não só o dinheiro que houver naquelle 
eofre, como o que se fór arrecadando, que de
verá ser a IH recolhido em todos os semestres. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 1 O de Sett~mhro 
de 1835.-Jfanoel Alves Branco.- Sr .. Juiz de Or
phãos desta Cidade. 

N. 24.6.-JUSTIÇA.- Em 1 O de Setembro de 18:J~. 

Permitte a matricula no Monte Pio Gerai com dons ordenados. 

Ilhn. c~ Exn1. Sr.- Em soluçiio a duvida apre
sentada por V. Ex. er11 seu ofllcio de 2·1 elo tnez 
antecedente, tenho a declarar a V. Ex:. que lhe 
é permittido matricular-se no Monte I•io Geral 
de Economia com ambos os vencimentos qnr 
refere. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio dr. .Ja
neiro em ~J o de Selembro de ;J835.·--Jfttnod Al
res Bra.nco.- Sr. rrc5idcnte dcl Província do Espi-
ríto Sanh). 



'1. 24'7.-JUSTIÇA.-- Err110 de Setembro de ·1835.· 

neclara que, ainda que em um termo se não reuna o Conselho 
de Jurados, deve o Juiz de Direito ir a elle para desempe
nhar o que lhe incumbe o art. 9. o da disposicão pro viso ria 
á cerca da administração da· Justiça civil. -

Illrn. e Exm. Sr.- Ém resposta aos esclareci
Ulentos,,que V. Ex. pede _em seu officio de 11 do 
mez passado, devo declarar-lhe que, ainda que 
f'ffi alguns tern1os de qualquer comarca não haja 
l eunião do Conselho de Jurados, deveráõ cor
re--los os respectivGs Juizes de Direito, para nelles. 
desempenharem o que lhes incumbe o art. 9. o 

da disposicão provisoria ácerca da administração 
de Justiça civil, e consequentemente devem as Ca
rnaras Municipaes preparar-lhes a aposentadoria 
na fórma do art. 4 7 do Co digo do Processo Cri
minal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
.Janéiro em 10 de Setembro de 1835.- Manoel 
Alves Branco.- Sr. Presidente da Província do 
l~spirito Santo. 

S. 248.--MARINHA.-Em 10 deSetembrode 1835. 

Determinando que o Commandante de qnalquer navio da Ar
mada fica autorisado a despender quatro mil réis com o en
gajador de qualquer marinbeiro; assim como na Contadoria 
da Marinha deve-se levar em conta aquella despeza. 

Determinando a Regencia em Nome do Impe= 
rJ.dor que, sen1 embargo do disposto uo Aviso 
de 10 de Junho de 1833, seja o Commandante 
do navio da Armada, para o qual se proceder a 
dgum engajamento, autorisado a pagar ao en
~~ajudor os quatro mil réis mencionados no sobre-

• 
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oito A viso, bem como o está para pagar aos ma
rinheiros; e que ou..trosim na Contadoria da 
Marinha se leve em conta aquella despeza, á vista 
de uma certidão passada pelo Escrivão do navio 
e assignada pelo respectivo Comn1andante ; assim 
o participo a Vn1. para sua inte11igencia e exe
cução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 1 o de Setetnbro 
de. 1835.- José Pereira P:into ~Sr. João José 
Dias Camargo. 

N. 249.- MARINHA.- Em 11 de Setembro de 1835. 

Mandando abonar á mulher do 2.0 Tenente José Maria No
gueira, D. Joanna Paula de Souza Mariz Sarmento, o respec
tivo meio soldo, devendo elle e os que estiverem em 
identicas circumstancias mostrarem no prazo de um anno que 
são cidadãos Brasileiros. 

A Regencia mn N on1e do Imperador , confor
mando-se com a informação dada pelo Contador 
da Marinha, no officio que acompanhou o seu de 
3 do corrente, sobre o requerimento do 2. 0 Te
nente José Maria Nogueira, Ha por bem, que á 
mulher do supplicante, D. Joanna Paula de Souza 
Mariz Sarmento, se abone o respeçtivo meio soldo, 
bem como, por Aviso de 5 de Março de 1834, 
se mandou abonar á do 1 . o Tenente Carlos João 
Appleton, devendo o supplicaate, e os que esti
verem em identicas circumstancias, mostrar no 
prazo de um anno, . que são cidadãos Brasi1eiro'3, 
ou estar comprehendidos em alguma das excepcõe.s 
do art. 4-. 0 da I.ei de 25 de Novembro de 1S30. 
o que participo o Vm. para sua intelligencia, e 
execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 1 i de Setembro 
de 1835.-.Tosé Pereira Pinto.-Sr. João José Dias 
~amargo. 

• 



-201-

N. 230.-FAZENDA.-Em 11 de Setembro de 183;_>, 

Providenciando ácerca do extravio da renda do dizimo 
do café. 

Sendo urgente aecudir quanto antes ao enorme 
desfalque na renda do dizimo do café, por cau
sa das guias falsas obtidas dos Collectores das 
Provincias de S. Paulo e Minas, para con1 ellas 
se despachar como de producção dessas provin
cias o café do H.io de Janeiro pela diílerença 
da quota c do preço, sendo a perda da Fazen
da no anno financeiro ullimo, cmnparado com o 
antecedente, de 370:736~2i)0; e corn quanto o 
Governo reeonheça por inefficazes quaesquer ou
tras rnedidu~, que não sejão a de igualar a quo
ta, e ser o dizimo cobrado no acto da expor
tação, todavia, obrigado a velar, corno lhe cum
pre, na boa ilscalisação das rendas pub1icas, 
entretanto (1ue se não tomão medidas legislati
vas, que anniquilem essa fraude na sua origem, 
cotno já solicitou a Assembléa Geral: ordena ao 
Administrador da Mesa de Diversas Hendas desta 
Côrte: 1. o que todas as embarcações, que condu
zirein café das duas Províncias de S. Paulo e 
Minas, serão obrigadas a tnanifesta-lo dentro de 
24 horas rlc sua entrada neste porto; e sendo con
duzido por terra) o tropeiro se apresentará com 
a sua tropa, e dada a sua entrada lhe será per
n1iltido deixar a carga no armazem do Consulado, 
ou leva-la para onde lhe aprouver: 2. 0 para ser 
despachado o café corno de produccão daquellds 
duas Províncias apresentará o despachante at
testndo do vendedor, declarando a en1barcação 
ou tropeiro, que o lransportou; c achando-se con
forme corn o manifesto Jhe será dado o despacho: 
3. 0 as embarcações e tropeiros que deixaren1 de 
cumprir o disposto no prirneiro artigo dentro de 24 
horas não lhes será pcrmittida outra alguma decla-

nEcis«"ír.s D.E 1835 26 
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ração, e o café será despachado corno de producção 
do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, H de Setembro de '1835. -ltla
noel do Nascüne_nto Castro e Silva. 

-s&liil• 

N. 251.-FAZENDA.-Em 12 de Setembro de '183t>. 

Declarando a maneira por que se ha de proceder quando os car
regamentos das embarcacões de cabotagem nào conferirem 
com os manifestos. · 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
Nacionaes fique na intelligencia, em resposta ao 
seu officio de 5 do corrente, de que, quando as 
conferencias dos carregamentos das embarcações 
de cabotagem não con11rão com os manifestos e 
cartas de guia, deverá observar-se o Regulàrrien
to de 13 de Setembro de 1833; pois que ô de 20 
de Setembro de 1834 é só applicavel aos barcos 
que vem de portos estrangeiros. 

Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 1835.
JJfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 252.-FAZENDA.-- Em 12 de Sete~nbro de 183o. 

l'rovidenciando ácerca do extravio da renda do dizimo do café. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional; 
tendo reconhecido a incficacia das providencias 
tomadas até agora para atalhar a fraude com que 
se te1n extraviado a renda do dizimo do café 
do Rio de Janeiro por meio de guias falsas dos 
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Collectores dessa Provincia, sendo a perda da Fa
zenda no anno financeiro ultimo, comparado com o 
antecedente, de 370:736$200, e com quanto o Go
verno reconheça que só uma medida radical, a 
da igualdade do tributo, e sua arrecadação 
ser feita no a c to da exportação , é a unica para 
estancar esse prej uizo ; todavia, obrigado como 
é, a velar na boa arrecadação das rendas pu
blicas, entretanto que se não tomão medidas 
legislativas como já solicitou da Assembléa Geral, 
ordena que as en1barcações ou tropeiros que con
duzirem café dessa Provincia deveráõ apresentar 
na Mesa de Diversas Rendas desta Côrte a guia 
eom o manifesto da carga dentro de vinte quatro 
horas da sua entradá, sob pena de lhes não ser 
permíttida outra alguma declaração, fóra daquelle 
periodo, e o café ser despachado como de pro
ducção do Rio de Janeiro. O que o Inspector da 
Thesouraria da Provincia de S. Paulo cumprirá 
expedindo as ordens necessarias. 

Thesouro Jlublico Nacional, 12 de Setembro 
de ~1835.-.ilfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

-Semelhante á Thesouraria de Minas na mes
lna data. 

···-
N, 2r>3.- B'IPERIO.-En1 ~12 de Seten1bro de 1835. 

Aos parochos do 1\lunicipío da CÔt'!e para que enviem mensal
mente um mappa dos casamentos, baptisados e obitos qnc 
tiverem lugar na respectiva parochia durante o mez antece
dente, conforme o modelo junto_ 

Manda a Iiegeneia em Nome do In1perador, 
pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio. 
que o Cura do Curat.o da Imperial Fazenda de 
Santa Cruz, no prineipio de cadn n1ez~ a contar 
de Outubro proxin1n futuro ent diante, ren1etta 
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impreterivelmente á mesma Secretaria de Estado 
um mappa, organisado na conformidade do Ino
delo junto, dos baptismos, obitos c casamentos, 
que· no n1esmo Cura to tiveren1 tido lugar no mez 
antecedente. E outrosim, envie con1 a brevidade 
possivel, Inappas semelhantes, relativos aos mczes 
de Janeiro a Agosto do corrente armo, visto não 
conterem os que se tem recebido concernentes 
aos ditos tnezes todos os quesitos mencionados 
no referido modelo. 

Pala cio do Rio de Janeiro em ~1 't de Setembro 
de 1830.-Joaquim Vieirn da Silrn c Sou:za. 



-- :wo -

•,•·e~uezia dt~ .. , ........ . 

Jfappa dos lJaptis;iWs, oln:tos 1' casamcnlns, qnc 
tivcrào lU[J(ll' no ;nc-"---; rle .. ........ de 18 .. . 

LiVI'C.', lihr•t·los 
C CSC!'a\'OS. 

J .u;.:ar da assignatma. 



- 206 

N. 25-i.-JUSTIÇA,-Em ,12 de Setembro de ,1835. 

neelara da eompeteneia tlo Juizo Eeclcsiastico as causas de 
divoreio ; não assim quanto ;lS c~)usas civeis dos ecde
siasticos, 

Em solução aos esclarecimentos pedidos por 
Vm. na representação que dirigio á esta Secre
taria de Estado dos Negocios da Justica, com 
data de 14 de Julho preterito, tenho de responder 
a Vm. emquanto as causas de divorcio, que já
tnais vezes, e logo depois da publicacão do Co
digodo Processo Criminal, se tem suscitad~oa questão 
de pertencerem ou não ao Juizo Ecclesiastico, e 
que pelo Governo se tem reconhecido e decidido 
pertencerem com effeito a este Juizo, por sere.m 
de sua natureza, e segundo os seus fins, meramente 
espirituaes, pois que só tendem a fazer annullar, ou 
suspender, ~n perpetu,um, ou ad ternpus, o vinculo 
espiritual do sacramento, porque os conjuges se 
ligárão conforme as leis e ritos da Igreja Ca
tholica, sobre que nenhuma ingerencia póde ter 
a jurisdiccão secular. E emquanto as causas 

\ cíveis dos ecclesiasticos talvez seja preciso alguma 
expressa declaração do Poder Legislativo, apezar 
de não ser ora objecto de duvida o não se es
tender a jurisdicção ecclesiastica, tanto no civel 
como no crin1e, a n1ais que aquellas causas en1 
que se tratarem 1naterias puramente espirituaes; 
porquanto, posto que tal decl~ração a haja só mente 
expressa a respeito das causas crimes no art. 8. o 

do Codigo do Processo Criminal, sen1pre entendeu 
o Governo que a disposição provisoria ácerca da 
administração da justiça civil, se baseou sobre 
a organisaç.ão estabelecida no dito Codigo. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 12 de Setembro de ~1835.-Jlanoel Alves Branco. 
-Sr. Vigario Geral da Diocese de I)ernambuco. 

····-



"i. 255.-FAZENDA.-Êm 14 de Setembro de 183õ. 

Declarando. que os Officiaes de Ensenbeiro.s, quando empregadôs 
ém Cõmmissões alheias ao .1\Iimsterio da Guerrat devem per
ceber a gratificação addicional, por c()rita do Mmistei'io que 
os empregar. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo 
present~ . o officio do Inspector da Thesouraria 
da Província do :Maranhão de 12 de Junho ultimo 
sob n. 0 32, "relativamente as gratificações que 
deve vencer o 'I • o Tenente de Engenheiros José 
.Joaquim Rodrigues Lopes, e o Capitão de Avulsos 
Fernando Luiz Ferreira, incumbidos de certas 
obras publicas da Província, e em virtude do que 
ponderou o Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, em ~eu Aviso de 10 do cor
rente mez expedido a respeito: responde ao sobre
dito. Inspector que os Officiaes do Corpo de Enge
nheiros, quando En1pregado~ em alguma Com
nlissão, devem ser abonados da gratifiçação addi
cional marcada na Lei do 1. o de Outupro de 1834; 
sendo esta despeza feita por conta do Ministerio 
que empregar o Official. 

Thesouro Publico N acionai em 14 de Setembro 
de 1835.-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

s . .256.-JUSTIÇA.-Em 14 de Setembro de tl83o. 

Hesolve duvidas sobre o recurso de revista que se póde in
terpôr das sentenças do Conselho de Disciplina da Guarda 
Nacional, e declara quaes são os seus effeitos. 

Illm. e Exm. Sr. -A Regencia em Norne do Im
]'erador, a quem fiz presente o officio de V. Ex. 
de 25 de Junho ultimo, manda declarar-lhe: 

1 . o Que o recurso de revista, que se pó-de in
tccpôr das sentenças dos Conselhos de Disciplina 
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dos Guardas Nacionaes, en1 virtude da Lei de 18 
de Agosto de 183~1, art. 102, é aqueHe de que 
trata o art. ;J6~. da Constituição e a Lei de 18 de 
:Setembro de 1828, art. b. o e seguintes, pelas razões 
ponderadas por V. Ex., corn as quaes o Governo 
se conforma, e porque uma lei, que se refere a 
recurso de revista de sentenças judiciarias, sórrlen
te se poderia entender de outro modo que não 
fosse o sobredito, quando expressamente o esta
belecesse, e declarasse a fórrna de nelle proceder. 

:2. o Que interposta a revista das sentenças dos 
referidos t;onselhos, dentro do prazo de tres dias. 
na fórnw do ar!. 'I 0:3 du sobredita lei, ha de sus
pender-se a execução da sentença, de que re
correu, sen1 obstar a disposição do art. 7. o da 
Lei de ,18 de Setembro de ~1828 ao cumprin1ento 
desta, que sendo posterior a derogou no caso 
(~special, de que V. Ex. trata, podendo unica
tnente o Poder Legislativo rernediar os inconve
nientes que possão resultar desta disposição. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Ja
neiro etn ~14 de Seternbro de ·1833.-.tlanoel Alves 
Branco . .:__ Sr. Presidente da Provincia de Santa 
Catharina. 

····- -

N. 2iY7 .-FAZENDA.-:Em 15 de Setembro de ~1835. 

Tratando dos direitos a que são sujeitos os lHulos dos Pa-
rochos Collados c os dos bnconuuendados. · 

Manoel do Nascimento Castro e Silva , Presi
dente do Tribunal do Thesouro I)ubliL:o Nacional, 
en1 conformidade de deliberaçüo tonu1da en1 
sessão do Tribunal de accordo con1 o parecer 
do Conselheiro Procurador .Fiscal , responde ao 
officio do Inspector da Thesouraria da Província 
de Santa Calharina de iH de Julho ultin1o sob 
n.o 60; ~J.o que, IH\ fórma do Regimento da Chan-
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reHaria das tres Ordens Militares, os Parochos 
Collados pagão unicamente de direitos de Chan
{'.ellaria, no acto de por ella transitarem suas 
1~artas fie apresentação, 5 °/0 do que importão 
em um anno as congruas , e lotações de suas 
respectivas Igrejas, não pagando os Encommen
dados direito algum, porque as Provisões dos 
gispos , e outras autoridades Ecelesiasticas etn 
'~irtude das. quaes exercem suas funcções , . nãQ 
f•Izem transito, e nem dellas trata o citado lte
gimento: 2.~ que antes da Lef de 8 de Outubro 
de 4833 as ditas cartas pagavão a taxa do sello 
estabelecido no art. 18 da Lei de 27 de Abril 
de 1802; mas tend<Y,este artigo sido supprimido 
nas Instruccões de 4 4 de Novembro de 4 833, e 
na respectiva Tabella, d'ora em diante devem. 
pagar a taxa indicada no art. t 7 das mesmas 
r nstrucções: e 3. o que já se derão as necessa
rias· ·providencias para se proceder á lotação dos 
beneficios Ecclesiasticos, a fim de por ella seretn 
t·,obrados Qs direitos de seu provimento. 

Tbesouro Publico Nacional em 15 de Setembro 
de 183!>.-IJfarwel do Nascimento Castro e Silva,. 

;\. 258.-FAZENDA.---'Em ·16 deSdembro de 183~>. 

(:irculár ás Thesourarias sobre o modo de serem organísado:-> 
os Balanços e· Mappas que as mesmas Thesourarias tem de 
l'emetter ao Tbesouro. 

l\lanoel do Nascimento Castro e Silva , Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publieo Nacional, 
em conformidade de deliberacão tomada em 
~essão do Tribunal, ordena aos"' Inspectores das 
Thesourarias das Províncias que nos Balanços, 
Balancetes das: Thesourarias, e nos mappas das 
respectivas Alfandegas e Mesas de Diversas Rendas, 
que na fórma dos Regulamentos e ordens devem 

DECISÕES DE 183ã 27 
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set remettidos ao Thesouro , venha separado : 
Lo a renda da importaç.ão: 2. 0 a do despacho 
marítimo: 3. 0 a de exportacão; e '-·.,a do in
terior regulando para isso como rnodelo o ul
timo Balanço Geral _impresso, remettido pelo The
souro ás Thesouranas no corrente anno, do qual 
consta a renda de cada uma das classes. O que 
o Inspector da Thesouraria da Província de ... cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Setembro 
de 1835. -lJtanoel do Nasc-imento Castro e SilN~. 

N. 259.-FAZENDA.-Em Hj de Seterr1bro de 1835. 

Sobre a arrecadação dos dil'eitos de aguardente. 

Manoel do Nasci meu to Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
deliberou ern sessào do Tribunal sobre o officio 
do Inspector da Alfandega de Porto Alegre de 
1 '1 de Agosto ultimo : '1. • que não póde ter lugar 
o arrecadar-se o direito de aguardente na dita 
Alfandega como pretende o referido Inspector, 
porque o § 1 o do art. 44 do Regulamento das 
Mesas de Diversas Rendas de 26 de Março de 
1833 incumbe na rrovincia de S. Pedro a estas 
Mesas, e não á Alfandega, a arrecadação dos 
20 o;., de direitos de consumo a que é sujeita 
a aguardente de producção brasileira, que alli 
fôr importada de outras Provindas : 2. 0 que ás 
Alfandegas só compete arrecadar os direitos de 
entrada da aguardente estrangeira; e ainda quando 
estcjão a ellas reunidas as Mesas, como agora 
vai ter lugar em S. Pedro pela ultima Tabella, 
.sempre os 20 °/o de aguardente nacional serão 
eobraclos como renda pertencente á l\tesa, e 
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como tal nüo entra na dcdu~~ão da porcen
tagem dos Empregados. O que communico ao 
lnspector da Thesouraria da Província do Hio 
Grande do Sul para que assim o faea cumprir 
nas Alfandegas da mesma Província. " 

Thesouro l)ublico Nacional em ~16 de Setembro 
de 1.835. -Ma,nocl do Nascimento Ca.~tro c Silva, 

N. 360.-)L\IUNHA.-Em ~11 de Setembro de ,1830, 

Determinando que se desconte ao Commissario de numero . 
• João José da Cunha, metade do soJ1o, até satisfazer o al
cance em que se acha para com a Fazenda Nacional. 

A Hegcncía em Nome do Imperador, confor
rrlando-se con1 o que sobre o requerinwnto do 
Con1missario de numero, João José da Cunha, in
formára o Contador da Marinha no officio que 
acompanhou o seu, datado de hontem, H a por 
bem, que ao supplicante se desconte metade do 
respectivo soldo, até satisfazer o alcance, em 
que se acha para com a Fazenda Publica, con
tinuando elle todavia a ser contemplado nos em
barques, que lhe con1petirem por escala. O que 
participo a VIn. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ~17 de Setembro 
de 1835. -José Pereira Pinto. -Sr. João José Dias 
Camargo. 

--



N. 261. -MAIUNH.L-Em ,J; de Setembro de l83:Y. 

Determinando que se abonem na couLa do cx-díspcnscíro da 
uáo Pedro Segundo, Antonio Pires de Casti'O, os gcneros cons
Lantes de uma relação que veio junta; não podendo ter lugar a 
compcnsaf;ão de outros que sobrão pelos que faltão. 

A Regencia, em Nome do Imperador, á vista du 
que informára o Contador da Marinha no officioJ 
que acompanhou o seu, datado de 11 do mez pro
ximo findo, sobre o requerimento, em que o ex
dispenseiro da náo Pedro Segundo, Antonio Pires 
de Castro, pede se proceda a novo exame nas suas 
eontas, ou que nellas se contemplem os objectos? 
que accreseem, para compensação dos que lhe 
faltão, Ha por bem, que ao supplicante se aboneru 
não só os generos constantes da inelusa relação, 
sob n.o ;J, as nove almofadas, pela invertida 
denominação que se lhe deu, e as duas, que existen1 
ú bordo daquella náo, desfazendo-se o engano, 
ou erro, que houve na receita duplicada de 48 
canadas, e 6fs de azeite doce; mas ainda as 1.754, 
rações de assucar, ou 4 arrobas, 19 libras e 1 O 
praças; ficando todavia o mesmo supplicante res
ponsavel pelas faltas constantes da relação n. o 2 ; 
e não podendo a compensação dos generos 
que lhe faltão pelos que lhe sobrão ter lugar, 
na conformidade do parecer do Procurador da 
Corôa, emillido ern 23 do supracitado rrwz. O que 
participo a Vnt. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-i>aeo cn1 11 '7 de Sctemhro 
de 118:3i).-Jose l'n·cú·n l)in.to.-Sr. João José Dias 
Camargo. 

--
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N< 262.-JUSTlÇA.-Ern 2,1 de Setembro de '183:j. 

Declará que não se póde'dar applicação a quantias decretadas nas 
Leis do Orçamento, findo o anno tinauceiro. 

Illm. e Exm. Sr.-Como as despezas decretadas 
nas Leis do Orçamento, deixando-se de fazer dentro 
dor~spectivo anno financeiro, cessão, por isso que 
os ·saldos são considerados como receita para os 
seguintes annos, segundo o nosso actual systema de 
_contabilidade, não póde, portanto, ter lugar a pre
ténção do Reverendo Bispo de Cartoria, Prelado 
de Goyaz, ao pagantento de tres contos e duzentos 
Inil• réis, que se resta da quantia votada na Lei 
de 15 de Novembro de 1830, para concerto das pa
rochias pobres dessa diocese, e que elle pretende 
aí)PJ.icar para a da cathedral, como se deprehende 
da representação que V. Ex. me transmittio com 
seu officio do 1. o de Scten1bro ultimo, accrescendo 
que, a!ém do expendido, pelo acto addicional essa 
(}espezà -é ;hoje prQVincial. · · 

Deus Guarde a V. E c- Palac:o do Rio de Janeiro 
c.tn· ~.f -de Setembro de ·I g35 . ..;_Anton-io l'aulino 
Linipo (le Abrco.-Sr. rresidenle da rrovincia de 
Goyaz. 

N~ 263 . .:....;_FAZENDA.-Em 22 de Setembro de 1833. 

Dando providencias para acautelar a fraude que se pralica 
com o assucar. 

O Administrador da Mesa de Diversas Rendas 
desta Côrte fique na intelligencia de que o Go
verno, solicito em promover todos os meios pos
síveis para acreditar os nossos gcneros levados 
ao estrangeiro, e sendo o assucar um dos que 
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já nào goza do credilo que anles ruerccta, em 
razão da fraude que se ha infelizmente introdu
zido, não só na suq_ qualidade pela mistura, que 
fazem, como na tara das caixas; e não sendo 
ainda bastantes as providencias tomadas no art. 4-0 
§ 3. 0 do Regulamento de 213 de Março de 1833 :· 
ordena que os Trapicheiros em um dos topos 
das caixas ponhão com marca de fogo o nome 
do trapiche d' onde sahir a caixa, e a quantidade 
de arrobas liquidas que contiver, deduzida a 
tara que trouxer marcada do engenho ou arma
zem, sem o que o Guarda da conferencia não 
consentirá o seu embarque, sob pena de sus
pensão. O que assim fará cumprir. 

Rio de Janeiro em 2'2 de Setembro de 1835.
lllctnoel do lYascimento Castro c· Silva .. 

N. 264.-FAZENDA.-Em 23 de Setembro de 1835. 

A' Thesouraria da Pravincia da Parahyba respondendo as ob
servações que faz sobre o cumprimento da Circular de 31 
de 1\laio proximo passado, por entender que o Alvará de 30 
tlc Outubro de 1793 que declat·ou e ampliou aOrd. do Liv. 3. 0 , 

Tit. 69 pr. e ~ 2. 0 , dispensando de escriptura publica os 
eontraetos de compra e venda até a quantia de dous mil 
eruzados, embaraça a íiscalisação do imposto de siza alli 
rccommcndada. 

Manoel do N ascirnento Castro c Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberaçào tomada em sessão 
do Tribunal sobre officio do Inspeetor da The
souraria da Provincia da Parahyba de 14 de 
Agosto proximo passado n. o 1 0·1, pelo qual accusa 
recebida a ordem de 31 de Maio ultimo relativa 
á arrecadacão da siza, e sobre ella observa que 
a Lei de 3Ô do Outubro de 1793, que declarou 
e ampliou a Ord. Liv. 3. 0

, Tit. 59 pr. e § 2. 0
, 

que dispensa de escriptura publica as convenções 
e contractos, que não excederem a dous mil cru-
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1.ados enl bens de. raiz : responde ao mesmo Ins
pector que a disposição do Alvará de 30 de Ou
tubro de 1793 não traz embaraco algum á fis
calisacão das sizas; porque essc.ifaculdade, que 
por' eila se permittia . para se celebrarem por es
criptos particulares contractos sobre bens de raiz 
até a quantia de dous mil cruzados, está plena
rnente invigorada e sem mais algum effeito, se
não_ desde o AI vará de 3 de . Junho de 1809 que, 
~mpond_() aos Escrivães e Tab~lliães, que fizerem 
as. esérlpturas de compra e venda sem eertidão 
do. pagamento· da siza, as penas declaradas no 
§ 8. 0

, e estabeleceu a necessidade de serem taes 
contractos celebrados por publicas escripturas; 
i! O menog des~e que a l.ei de 30 de Outubro de 
f 83n, dando aos Escrivães do Juizo de Paz as 
attfibuições de Tabetliães de· Notas nos seus res
pectivós districtos, fez cessar a possibilidade do 
easo em que o sobredito Alvará de 30 de Outubro 
concedia a referida faculdade; isto é, o caso de 
estarem os 'tabelliães em distancia tão grande 
fjUe_~s pártes contractantes não pudessem ir fazer 
a§: éScripturas e voltar nO' mesn1o dia para suas 
e asas. 

:pâ:ra Sé descobriren1 alguns conttactos de com
pra e venda que d'antes se tinha celebrado ou 
áind1t se celebrem por escriptos particulares sem 
o pagainento dá siza além de. outras pesquizas 
e· diligencias ao alcance da com missão de que 
trata a citada ordem de 3·1 de Maio, poderá e 
deverá ella recorrer ao Clame dos processos de 
iqveJitil_tios, de contas de testamentos, de medi
çQ.&~,'de reíyiqdicacões,, e: de quaesquer. outros 
de';lf\fé, possa títat inustrações, para o que 1h'os 
devê.ráõ franquear os Escrivães nos respectivos 
Cartorios ., 

The1)ouro :Publico: Nacional em 23 de Setembro 
de 1835.-lllanoel do Nascimento Castro e S~lt,a. 

-·-
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N. 26:).-JUSTIÇA.-Em 21· de Setembro de 183;). 

Os membros das Asscmbléas Provinciaes não estão comprehen
didos nas excepçôes do art. 23 do Codigo do ProcessQ 
Criminal 

lllm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo Manda 
declarar a V. Ex., em resposta ao officiD n. o 3·1, 
que me dirigio em 20 do mez passado, que as 
exeepções do art. 23 do Co digo do Processo Cri- .. 
rninal não são extensivas aos membros das Assem
hléas tegislativas Provinciaes, porque, não tendo 
eomprehendido nellas os dos extinctos Conselhos 
geraes, lambem se não podem consitlerar inclui dos 
os Deputados Provinciacs que os substituirão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 2'" de Setembro de 183!>.-Manoel Alve.~ 
1Intnco. -Sr. Presidente fh Pr·ovi ncia do Espirilo 
Santo. 

N. 2GG.-JUSTIÇA.-Em 24 de Setembro de '183r.;. 

nrclara como se tlcvc procctler no processo tios m~~gistratlos 
que forQJn suspensos. 

Illm. e Exm. Sr.-A Regencia em Nome <lo lnt
perador o Senhor Dom Pedro Segundo, em solução 
á duvida que V. Ex. offereeeu pelo seu officio de 
4 do corrente sobre o procedimento ulterior 
que dcvêra seguir-se nos processos dos magis
trados que forem suspensos, Manda declarar a 
V. Ex. que a disposição do art. H § 7. 0 da Lei 
de 12 de Agosto de '1834 não obsta á execução 
dos arts. 77, 15:3 e H>:> (}O Codigo do Processo 
t:riminal, pois que podem umas e outras ter o 



seu p~rfeito cun1primento, preenchendo-se pela 
üxecucão da do Codigo os fins a que se não estende 
a Lei* referida de 4 2 de Agosto. Porque, se a 
queixa de responsabilidade contra o Magistrado 
fôr levada directa e immediataroente á Assernbléa 
Provincial, se esta o suspender ou demittir, na 
conformidade do referido art. 11 § 7. o daquella 
Lei de 4 2 de Agosto, deverá além disso ser re
mettida a mesma queixa á autoridade judicial, 
a quem competir, para proceder na fórma da Lei, e 
para se imporem ao accusado as penas respectivas, 
conforme o disposto no art. 153 do Codigo do 
Processo Criminal, e quando a queixa fôr apre
sentada ao Presidente da Província, c esse haja 
de suspender o Magistrado e1n observancia do 
art. 5. o § 8. 0 da Lei de 3 de Outubro de ~1834, ou 
deverá remetter a Assembléa Legislativa da Pro
vincia estando reunida para seguir-se os termos 
acima expostos, ou deverá proceder na confor
midade do citado art. 153 do Co digo do Processo. 

De•1s Guarde a V. Ex.-Palacio do Ilio de Ja
neiro e-m 24 de Sete1nbro de 1835.-~farwel Alves 
Bra,nco. -Sr. Presidente da Província de Minas 
üeraes. 

-···· 
N. 267.-FAZENDA.-Em 2o de Seten1bro de 1835. 

Declarando pertencerem á receita geral os emolumentos de 
visitas da saude, e á provincial a decima de heranças e 
legados. 

Manoel do Nascilnento Castro e Silva, Presiden
te do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade da deliberação tomada em ses
são do Tribunal, de accordo con1 o parecer do 
Conselheiro Procurador Fiscal, responde ao offi..; 
cio do lnspector da Thesouraria da Província de 

DECISÕES DE :IS3:l 

0, . ., 
f' 



Santa Catharina de 8 de Agosto ultimo sob n. o 

66: 1.0 que, emquanto não houver Lei em con
trario, pertencem á Receita geral os emolumentos 
de visitas da saude, por isso que estão a cargo 
da despeza geral os pagamentos dos ordenados 
dos respectivos Empregados, por pertencer áo 
Governo geral a policia dos portos, segundo o 
A c to Addicional: e 2. o que a taxa das heranças 
e legados, sempre designada nos Orçamentos e 
contas de Receita debaixo do titulo de Decima de 
-heranças e legados- não se comprehende na 
disposição do art. 5 § 4. 0 da Lei de 8 de Outu
bro de 1833, só relativa ao sello do papel, e por 
isso deve entrar na Receita provincial, emquan
to não houver disposição em contrario. O que 
o dito Inspector cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 25 de Setembro 
de 1835. -Manoel do Nascimento Castro c Silva, 

N. 268.-FAZENDA.-Em 26 dê Setembro de 1835. 

Circular abolindo as Collectorias Geracs c o Regulamento de 
sua creação de 8 de Fevereiro de 1832. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, deliberou en1 sessão do mesmo Tribunal abo
lir os Collectores geraes, e o Regulamento de 8 
de Fevereiro de 1832, que os creou, attenta a 
nenhuma utilidade que tem resultado da exis
tencia de taes empregos, e ordena que fique a 
cargo dos Collectores parciaes a arrecadação d~s 
rendas en1 atrazo, procedendo da mesma manei
ra que em conformidade dos seus respectivos Re
gulamentos praticão com a corrente, debaixo da 
immediata fiscalisação das Thesourarias. O que 
participa ao Inspector da Thesouraria da Pro-
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vincia de .. -;-.- ... para que assim o cumpra; re
commendando-se-lhe muito que promova por to
dos os meios possíveis a exacta cobrança das ren
das nacionaes. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Setembro 
de 1835. -Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

-·~~-

N. 269.-FAZENDA.-Em 26 de Setembro de 1835. 

Declarando estarem sujeitas ao Imposto de siza as cscriptu
ras de distrato e entrega de bens de raiz. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Preside ... 
te do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberacão tomada em sessão 
do Tribunal, de accordo con1 o parecer do Con
selheiro Procurador Fiscal, responde ao officio 
do Inspector da Thesouraria da Província de JVi.,... 
nas Geraes de 29 de Agosto ultimo que, pelas dis
posições dos Alvarás de 4- de Setembro de 1810 
e 5 de Maio de 1814, é devida a siza, que se 
exige do contracto constante da Escriptura de 5 
de Janeiro de 1813, do distrato, e entrega de 
bens, que fizerão o Capitão I..uiz Cardoso da Ca
mara e Dr. José de Sá Bittencourt á D. Maria 
Izabel de Sá BittencourtJ porque, estando os com
pradores José de Sá e Luiz Cardoso, em virtude 
daquelle 4 .0 Alvará, que revogou a Ord. do 1.0 

4. 0
, Tit. 5.0 § 2. 0

, com o pleno e irrevogavel domí
nio dos bens que tinhão comprad0 pela anterior 
escriptura do 1. 0 de Fevereiro de 1790, de ma
neira que só tinhão a obrigação de pagar o preço 
estipulado, sem poderem ser mais constrangidos 
a entregar os ditos bens comprados á falta de 
pagamento; assim como só tinha a vendedora a 
acção pessoal para pedi-lo, sem poder pretender 
a cousa vendida; e entregando el1es em taes cir
uum_stancias os mesmos de sua livre vontade,_ por 
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haveren1 faHado ao pagamento do dito preço, é 
.sem duvida que outra cousa não fizerão pelo cha
mado distrato, e entrega de bens constantes da 
sobredita escriptura de 5 de Janeiro de HH 3, 
se não uma verdadeira dação in solutum, daquel
las que o referido Alvará de 5 de Maio de 1814 
'sujeitou ao pagamento da siza, ainda que fossem 
anteriores a elle, uma vez que fossem posterio
res á publicação do Alvará de 3 de Junho de 1809. 
O que o dito Inspector cumprirá, ordenando que 
se prosiga na demanda do pagamento, recor
rendo-se aos n1eios j udiciaes sendo preciso. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Setembro 
de ·1835. -Jlcuwel do Nascinwnto Castro r' 8-itl)a. 

N. 270.-FAZENDA.-Em 28 de Setembro de ,1835; 

Circular para se proceder ao assentamento dos prOJlrios na
cionacs na fól'ma do art. 6/f da Lei de 4 de Outublode 1831. 

Manoel do Nascimento Castro e Si1va, Presidenttr 
do Tribunal do Thesour8 Publico Nacional, deli
berou em sessão do mesmo Tribunal, em conse
quencia de representação da Contadoria Geral da 
nevisão, pela qual se conhece que nas relações 
dos proprios nacionaes, remettidas ao Thesouro 
pelas respectivas Thesourarias, faltão todas on a 
n1aior parte das declarações exigidas no a:rL 27 
§ !). 0 da Lei de .i· de Outubro de 1831, e noart. 
48 do Regülamento de 26 de Abril de 1832; que 
os Inspeclores das ditas Thesourarias mandem 
proceder com toda a urgencia ao assentunento 
dos proprios nacionaes, precedidas as necessar.ias 
diligencias, na fórma disposta no art. 64 da sobre
dita lei, e no citado artigo do Regulamento, e a 
proporção que curialrnente esteja. feito qualquer 
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assentamento, se remctta eúpia authentica para se 
fazer o assentamento na Contadoria geral. O que 
participa ao Inspector da Thesouraria da l)ro
vincia de . . . . para assitn o fazer executar. 

Thcsouro Publico Nacional en1 28 de Setembro 
tlc 1835. -Jlanocl do Nascimento Castro e Si h~ a. 

N. 27:1.··- FAZEND1.- Em 28 de Sele1nbro de ·1830. 

Altera as disposi(~ões da Pot·taria de 2:> de A1;wsto ultimo . 
determinando ({lH~ . OS ('X;Hnes dos assueares seja feilo por 
dous Empregados. 

O Administrador da 'Mesa de Diversas Rendas 
Nacionaes mande proceder aos exames dos as
sucares nos trapiches, na fórma da Portaria de 2:> 
de Agosto proximo findo, por dous En1prcgados 
•la Repartição, visto que os qualificadores do~ 
assucares se escusárão dessa commissão. 

Rio de Janeiro, 28 de Setembro de 1833. - Jlfa
nocl do .Nascimento Castro c Silvn. 

N. 272.-JUSTIÇ.\.- Em28 de Sete~nbro de ·1835. 

Manda pôr em uso as penas corrcccionacs, estabelecidas no 
Regulamento Policial das cadêas do Aljube e Santa Barbara, 
contra os presos que se insubordinarem. 

Tendo a experiencia mostrado que sem receio 
de castigo é impossível manter na precisa subor
dinação os presos das cadêas , em quem pela 
maior parte oYtros estímulos faltão para os in
duzir a um bom comportamento : Ordena a R-e
gencia em Nome do Imperador, que Vm. mande 
pôr outra vez em uso as penas corrcccionaes es· 



-222-

tabelccidas no Regulamento Policial das cadêas 
do Aljube e Santa Barbara, a excepcão sómente 
da golilha, advertindo-o porém que" tenha toda 
a vigilancia para que não haja abuso da parte dos 
carcereiros. A prisão solitaria, e os ferros são 
castigos indicados no art. ·126 do Codigo Criminal, 
para os presos que tentão · a fuga, e não haverá 
n1otivo de se arguir o bem regulado uso delles, 
pard com os que perturbarem o socego e a ordem. 
O que communico a Vm. em resposta ao seu officio 
de 18 de Julho preterito. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 28 de Setembro 
de 1835.- ~lanocl Alves Branco.-.· Sr. Juiz de Di
reito Chefe de J?olicia. 

N. 273.-MARINHA.-Em 28 de Setembro de 1835. 

Participando que pela Intendencia póde nomear-se os Dispen
seiros para os Paquetes Itaparica, Januaria e Jacuipe, c os 
mais que para o futuro forem precisos. 

Respondendo ao seu officio de 26- do cerrente, 
acompanhado do que lhe dirigira o Contador 
da Marinha pedindo esclarecimentos sobre o 
Aviso de 24 do mesmo, tenho de significar-lhe 
que, em conformidade do disposto no de 2 de 
Abril do anno preterito, podem por essa Inten
dencia ser nomeados os Dispenseiros para os 
Paquetes Itaparica, Januaria, e Jacuipe, e bem 
assim os mais que para o futuro forem pre
cisos, independente de deliberacão desta Secre
taria de Estado, como se ordenára em Aviso de 
12 de Novembro ultimo, o qual nesta parte fica 
sem effeito. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 28 de Setembro 
de 1835. -José Pereira Pinto . -Sr. João José Dias 
Camargo. 

-··~-
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N. 274.--GUERRA.-Em o 1. 9 de Outubro de 1835. 

Estabelece a regra que se deve seguir nos abonos de grati
ficação dos indivíduos que quizerem continuar no serviço por 
novo engajamento. 

Accusando a recepção do seu officio de 26 de 
Setembro findo, em que pede Vm. se lhe de
clare: 1. 0 se os individuas comprehendidos na 
segunda parte do § 1. o do art. 4. o da Lei de 
26 de Agosto do corrente anno tem direito a 
gratifieação desde a data da lei, ou do dia em 
que fizerem a declaracão de quererem continuar 
I} O serviço; 2. o se os designados na primeira parte 
e no 2. 0 §do mesmo art. 4.0 devem ser abonados 
da gratificação desde o dia, em que se tiverem enga
jado, não obstante ter sido anterior ao A viso de 16 
de Setembro, que lhe fôra dirigido por copia: te
nho de declarar-lhe, que aos individuas compre
hendidos no seu citado 1.0 quesito se abonará a 
gratificacão desde a data do seu novo engaja
mento; e aos do 2. 0 quesito' desde o dia em 
que se lhes abrio praça, apezar de ser este an
terior, ou posterior ao do Aviso indicado. 

Deus Guarde a Vm.- Pdco em o 1.0 de Outubro 
de 1835.-Barão de Itapicurítmerim. -Sr. José 
de Vasconcellos Menezes de Drumond. 

N. 275.-JUSTIÇA.-Em 3 de Outubro de 1835. 

Os Juizes de Direito podem exercer jurisdicção no lugar em 
que residem, ainda que cstejão impedidos para percorrer os 
termos da sua Comarca. Em taes casos, se as partes con
vierem ou requererem, po(\em as causas cíveis ser remet-
tidas aos ditos Juizes. • 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 
V. Ex. de 20 de Julho do corrente anno, devo 
declarar-lhe que o Juiz de Direito, por não po
der em alguma occasião correr os termos da sua 

! '{ ·f 
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Comarca, presidir aos Conselhos de Jurados por 
motivo justificado de molestia, ou de serviço 
não fica por isso inhibido de exercer a sua ju
risdicção no lugar em que reside, se o impedi
mento Ih' o permittir. Devo tambem advertir a 
V. Ex. que, no caso de tal impedimento, poderão 
as causas cíveis dos termos ser remettidas ao 
Juiz de Direito, se as partes o requererem ou 
convierem, e que o mesmo Juiz de Direito deve 
fazer toda a diligencia por ir correr a COinarca 
logo que cesse o referido impedimento, na fórma 
e para os fins que declara o art. 6. o do Decreto 
de ~15 de Outubro de 1833. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 3 de Outubro de 1835. -JJtlanoel Alves 
Branco. -Sr. Presidente da Provincia do Espí
rito Santo. 

N. 276. -JUSTIÇA.- En1 3 de Outubro de .1835. 

Declara eomo deve proceder a autoridade, que concedeu sol
tura por habeas-rorptts, quando o paciente fM de novo e iiiP.
galmente preso. 

Em solucão aos tres quesitos apresentados por 
Vm. em sêu officio de 21 de Agosto do corrente 
anno, tenho de responder-lhe que o primeiro 
tem solucão bem explícita e clara no Aviso de 4 de 
FevereirÓ de 1834. Quanto ao segundo que a au
toridade que tiver dado ordem de habeas-corpus, 
e mandado soltar qualquer paciente, tem não só 
direito, mas até obrigação, de propugnar pelo 
seu cumprimento e passar nova ordem de ha
beas.-corpus, emquanto entender que o paciente 
é illegalmente preso, ainda mesmo que não haja 
requerimento, por ser diligencia que em tal caso 
lhe incumbe ex -officio o art. 334 do Codigo do 



Processo Cdminal. E quanto ao terceiro final
Inente, qüe os Juizes, que tem ordenado a prisão 
daqudle que fôr solto, e1n consequencia das 
ordens de habeas-cm·pttts, sem haver para ella 
nova causa, estão indubitavelmente no easo de 
~,eren1 chamados Zt responsabilidade, por terern 
c·ommettido o crime de que trata o art. 187 do 
Cotligo Criminal. 

Deus (}uarde a Vm.- I>ahtcio do Rio de .Ja
neiro crr1 3 de Outubro de 1183i). -~lfanocl Alces 
nranco. -Sr. Juiz ~lunicipal da Cidàde de l'orto 
A.legre. 

N. 2T7. -FAZENDA.-Etn ~3 de Outubro de I 8:3?). 

Declarando, 1.8 que os direitos de 1 1í2 vfo de expediente são 
devidos pelo despacho de quaesquer fazendas estrangeira~ 
que se despach-arem tanto para consumo, t..:omo por· bal
deação, QU reexportação: 2. 0 que a contribuição p:ua a Junta 
do CommercJo se deve cobrar de todas as embarcações 
quer naciouacs,. quer estrangeiras que á eU a estào sujeita:s. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, I}resi
tlente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade de deliberacão tmnada ern 
sessão do Tribunal, de accordÔ con1 o parecer . 
do f.onselheiro Procurador Fiscal, sobre officio 
do Inspector da Thesouraria -da Província de 
Sarita Cathafina de 8 de Agosto ultimo sob n.o 63, 
declara ao dito Inspector : 1 . o que o um e meio por 
cento do expediente, de que tratao art. 8. 0 doHegu
larnento das Alfandegas, ·se deve cobrar pelo des
pacho de quaesquer fazendas e n1ercadorias es
trangeiras que na Alfandega da dita Província 
se depacltarem para· consumo, baldeação, ou reex
portação; por isso que só tem a natureza d9 
emolumentos dos despachos e diligencias, de 
que estes dependem , para sere1n pagos por 

DE~hÕE~ DE t~3;) 2~ 
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loclns, sciJl se cxceptuarcm as qne se transpor
tarem de outras l)rovincias do Imperio, que só
mente silo isentas dos direitos. ou imposições 
da importação, e exportação pela l.ei de ,15 de 
Novembro de ,1831 art. 5i § '1. 0

: 2. 0 que a con
tribuição de 1$500 para a Junta do Commercio 
deve ser paga por todas as embarcações que a 
ella são sujeitas, ou venhão de portos estran
geiros, ou de nacionaes, porque nenhuma diiTe
rcnç.a a respeito desta contribuiçüo faz o Alvará 
de 1i) de Julho de 1809; e 3.0 qne nãoconvrm 
adoptar o que propõe o dito Inspcctor a res
peito de espera das guias, e antes é do interesse 
da Fazenda Nacional que exactamente se obserye 
o Regulamento: o que cumprirá. 

Thrsouro Publico Nacional en1 3 de Outubro 
de ,183:.) .-Jlanoel llo Nascüncnto Castro e Silcct. 

--
N. 278.- MARINHA.- Em ~> de Ou tnbro de 1835. 

or(lt'n:mdo que o Capitão. de Fragata Frederico l\fariath seja 
indennlis:Hio unic~tmente da quantia de S$200, importaneia 
da lenha qne mall{lou despendqr, c não da <'êra, porque 
o art. u.o do Alv~u á de 7 de Janeiro de i':i"U7 no Tit. a. 0 

expressamente o prohilJe. 

A Regencia em l'ome do Imperador, á vista 
do que em officio de 3 do corrente Vm. infor
rnára sobre o requerimento do Capitão de Fra
gata :.:rederic~ Mariathr Ha por bem que o n:tesmo 
seja Indefnnisado unicamente da quantia de 
s$200, que se descontou de seu soldo, pela inl
p.ortancia da lenha, que mandou despender, 
(]llündo Comma~dante da f~agata Jmpera_triz, e 
nõo das duas libras de cera, rlespend1da em 
rações, por isso que o art. g.o do Tit. 5. 0 d? 
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Alvará de 7 de Janeiro de '1797 expressmnente 
o prohibe. O que participo a Vm. para sua intel
ligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 dQ Outubro 
de 183;.>. -José Pereira Pinto. -Sr. João José Dias 
Camargo. 

N. 279. -JUSTIÇA. -Em 8 de Outubro de 1s:33. 

Declara que os Juizes de Paz ou os Inspcctores ue Quar
teirão, para a prisão de criiuinosos em flagTante, podem 
chamar directaruente os Guardas Nacionaes ou qualquer 
cidadão ; um; outros casos devem requisitar a ferça. 

Para a prisão dos· criminosos em flagrante, de 
que trata o seu officio de 4· do corrente, póde Vm. 
ou os Inspectores de Quarteirão chamar directa
mente os Guardas Nacionaes, oun1esmo qualquer 
cidadão que não pertença á dita Guarda para os 
coadjuvar, mas para outra qualquer diligencia, 
que necessite de forca, a deve requisitar aos 
Commandantes dos rêspectivos Corpos, ou aos 
Capitães das Companhias n1ais proximas; pDrque 
de outra n1aneira póde succeder que os Guardas 
Nacionaes chamados pelas autoridades eivis já 
estejão encarregados de outro serviço, e se vejão 
na colisão de faltar a um delles, e soffrão por 
isso algum castigo, como tem acontecido. · 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 8 de Outubro 
de 1835.-Aureliano de Sáuza c Oliveira Co~~
tinho .-Sr. Juiz de Paz do 1. o districto de Santa 
H i ta. 



~. 280.-FAZE:c\DA.-Em 8 de Ontuhro de 18:1;). 

Cirrular, m:.mdanflo que· ílqnc sem effl:'iln :t d1~ :lf de AgDsto 
P!ll'S~ldo, que diz respeito a anee;ula(.':l.o <le impostos pru
,·mcwes. 

Manoel t1o Nascimento Castro o Silva, rrcsidcnte 
do Tribunal do The~ouro Publico ~acional, de·
liheron em sessão do Tribunal qne cmquanto n 
Assembll~a Geral Legislativa não fizer a dcfin i ti r a 
sepnraçüo da Henda Geral e Provincial, fique sern 
cfibito á Circular de 31 de Agosto sob n. o •• , con
tinuando a pratica uté cntào dQ se cscripturar 
como Renda Geral o producto dos impostos de
clarados provisoriamente provincincs, e que dei
xúrão de ser arrecadados dos contFibnintes dentro 
do aono financeiro. O que o Inspector da Thc
souraria da l~rovineia de. . . . assim curnpritá. 

Thcsouro Publico Nacional em 8 de Outuhro de 
•Js:r.5.-!llanocl do 1\"ascimcnto Cr_tstro c SilcrL 

N. 281.-L--J(STIÇA..-EmD de Outubro de 1833. 

Aulorisa João i\IariQ de Jesus Ferraz para instituir no ordenado 
fie mestre de cercmonias da Imperial Capella o patrinwnio, 
nara se poder ordenar, com tanto ({nc se nào altere a natureza 
do seu vencimento. 

Illm. e Revm. Sr.-A Regencia en1 Non1e do Impe
rador o Se1horDom Pedro Segundo, Tendo attenção 
ao que lhe representou João Maria de Jesus Ferraz, 
Ha por bcn1 pernlittir que elle possa instituir no 
ordenado, que actualmente percebe, de mestre do 
ceren1onias da Imperial Capel1a, o seu patrin1onio 
para se poder ordenar, corn tanto po.~·ém que se 
não altere a natureza do vcneimento qne tem, c 



nem desta eoncessüo deduza n1ais, ou melhor di
reito que o proveniente da nomeaçáo que tem do 
sobredito emprego. 

Deus Guarde a V. 11lm.a-l'aco em 9 dcOutnhro 
de '183~). --ltfa,nocl Alves JJranêo.- Sr. Francisco 
Corrêa V cdigal. 

N. 282.,-l\L\IHNIL\.-Em 9 de Outubro de 18J:). 

Üi'ilcn:mdo que o Commissarlo de numero, .Toão Antonio de 
Amorim, seja contt'mp!ado na escala, a' tim de embarcar 
lfuando lhe comr)ettr, retendo-se totlo o seu soldo até in
( t~mnisar o que deve á Fazenda Nae~onal, abonando-se-lhe 
sómente as maiorias c comcuorias. 

A Rcgoncia e1n Nome do Imperador, atlcnàendo 
ao que representou o Con1missario do numero da 
Armada, .Toüo Antonio de Amorim, sobre cujo re
querimento Ym. informára en1 ofl1cio de hontcm, 
Ha por bem, que o supplicanle seja contemplado 
na escala, a filn de ombarear, quando por turno 
lhe competir, retendo-se todo o seu soldo, até que 
se inden1nise a I?azenda Nacional da quantia, em 
que ficát·a alcancado, e abonando-se-lhe unicamente 
as maiorias o cotnedorias. O qne participo a Vm. 
para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Outubro de 
1835.-José Pereira Pinto.-Sr. João José Dias Ca
margo. 

-~-
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N. 283.-FAZENDA. -Em ~10 de Outubro de 1833. 

DecJar:mdo que os fiscaes d:1 Fazenda Nacion::.l tcn1 o dil·citn, 
e mesmo ob!'igaçüo, de exigir a exhibi~:ão dos titulos de IH'(:
pricdade a todo:~ aqneHes que se apresentarem novos p.oss;u
dorc; de bens de raiz, para fiscalisarcm a cobrança das 
sizas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro l)ublico Nacio
nal, em conformidade do deliberação tomada em 
sessão do Tribunal, declara ao Inspeclor da The
souraria da l)rovincia de Croyaz, em resposta ao 
seu officio de 7 de Agosto ultimo sob n. o 49, qne 
ha direito, e mesmo obrigaç.ão, de se exigir por 
parte da Fazend\1 Nacional a exhibição dos ti tu los 
de sua propriedade a todos aquelles que se apre
sentarem novos possuidores de bens de raiz, para 
se fiscalisar a cobrança das sizas, na fórma re
commendada en1 circular de 30 de Maio deste 
anno. 

Thesouro Publico Nacional em 1 o de Outubro de 
183:5.-JJlanoel do Nascimento Castro e Sih1a. 

N. 28-f .. -F.AZENDA.-En112 de Outubro de 1183iJ. 

1\Iandando observar as instrucções para a medição stereomc
trica c areometrica. 

:Manoel do Nascimento Castro e Silvn, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico 
Nacional, ordena que nas Alfandegas do Impe
rio se observern nas medições stereon1etricas e 
areometricas as instrucções annexas. 

Rio em doze de Outubro de rüil oitocentos trinta 
e cinco C").-ilfanocl do JVa,scimento Castro e Silva. 

(*) v(~a-se a Cireular de 22 dP lh'í'.<'mbro deste ::umo. 
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Jnstrueçõ~s para a medição stereomctriea e arcometl"iea. 

NOÇÕES PRELUHNARES. 

·l .a Stercometr·ia é a parte da Geometria, que 
trata da medida dos solidos. ~Medir é achar o 
numero de unidades cubicas que se comprehen-
den1 no solido ou volume. . 

Na pratica não se apresentão ordinariamente 
Cf,rpos geometricos, e por isso convém referir 
os volurnes que se encontrão no seu todo, ou 
por parte, a outros que sensivelmente se possão 
tomar por solidos geornetricos. 

Nem só os solidos' de geotnetria elementar for
necein grandezas comparativas para a tnedição 
dos volumes; ·~ linha, recta, as secções coni
CiiS; a catenaria, e outras curvas., pelo seu mo
,,imento, gerão solidos que se comparào vanta
josamente aos que a arle e a natureza apresentão. 

Antes de entrar.mos na avaliação dos volumest 
por introducção recordaremos algumas relaç.ões 
entre linhas e superficies. 

2. a A razão da circumferencia para o diametro 
é 3, 14·16 para 1, 355 para 113, ou 22 para 7, logo 

C ircum{erencia=D iametroX3, 141( =Raio X6,2832 

3.a A área é urn quadrado, é igual á segunda 
potenclâ de t1n1 lado. A unidade superficial é 
um quadrado que tem por lados a unidade 
linear. 

4.a A área de um rectangulo, ou de um paralle-
1ogrammo e jgual aotproducto da base pela altura. 

5.a A área de um triangulo, é igual á metade 
do producto da base pela altura. Igual á meta
de do parallelogrammo da mesma base e da 
mesma altura. 

ti. a A á.rea do trapez·io é igual á -altura, mul
tiplicada pela semi-somma das bases parallelas. 

7. a A área de polygono regular é igual ao pro
dueto do perímetro, pela. metade do raio do cir
culo inscripto. 



s.a A area de um polygono qualqUer é igual 
á somma das áreas dbs triangu !os, ou dos tra
pezios em que se suppuzer dividido. 

9.a A área do circttlo, é igual ao producto da 
circumferencia pela n1etade · do raie. Igual ao 
quadrado do diametro por 0,7834 : ou. ao qua
drado· do Raio por 3,14~!6; ou ao quadrado da 
circumferencia, por 0,0796. 

1 o. A área do sector circular, é igual ao arco 
multiplicado pela metade do raio. , 

11. A área· do segmento circular é igual á área 
do sector, diminuída da área qo triangulo. 

12. A área de uma elypse, éigual ao producto 
dos dous dianmtros e pelo numero O,í~n4 .. 

113. A área da esphcra é igual a 4 vezes a do 
seu eirculo maximo. Igual ao producto da ciJ:
cun1ferencia ~lo diamelro. 

~14. Tambetn igual ao producto do quadrado do 
Raio por 12,5664, ou ao quadrudo do diametro, 
por 3,·14'16. Igual á área do cyHndro circum
scripto. 

15. A área do cylindro, é igual ao produeto da 
aUura pela circumferencia da base. 

16. A area da pyramide e do cone é igual ao 
perímetro da base, rnultiplicado pela metàde da 
ar6sta. Igual á somma das áreas dos triangulos 
que as cercão. 

AVALIAÇÃO DOS VOLUMES. 

17. O volume do cubo é igual á:- terceira po
tencia de uma aresta. A 'u,nidade do volum,e é 
o cubo formado sobre a unidade linear com seis 
faces iguaes á unidade. superficial. 

-·1s. O volun1e de um .Pf!rallelipipedo é igual 
ao producto das tres dimensões. Igual á área 
da base multiplicada pela altura. . 

19. O volume de um prisma é igual á base, 
multiplicada pela altura. 

20. Em geral, todo o corpo que se póde suppôr 
gerado pelo movimento de uma superficie, mo
vendo-se parallelamente a si mesma, é igual ao 



-233-

producto da superficie geradora pelo catninho 
percorrido pela mesma superficie. O cylindro, e 
os tres antecedeiltes solidos, são casos particula
res desta regra. 

21. O volume das pyrarnides e do cone é igual á 
terça parte do prod neto da base pela altura; 
ou á terça parte do corpo cylindrico da niesma 
base e da mesma altura. 

22. O volume do cone e dapyramide truncada 
(~ igual á somma das .bases para li ela$ e da meia 
proporcional geomet:rica e.Q,tre estas bases, mul
tiylicada esta somma pela terça parte da distan
eta entre as mesmas bases. 

23. ·o, volume da esphcra é igual á superfici.e mui
Li pHc?da pela terça p'arte do raio. Jg.pal ao cubo 
do {i~qmetro. ~ult~plieado por 0,5236. Igual ao 
eubo do raio mu1tiplicapo por 4,.,1888. 

24. O volume do espheroiàe ou do elypsoide, é 
igual ao producto dos tres factores, eixo fixo, qua
drado do eixo volvenle, e 0,5236. 

25. Os volumes, tanto da esphera, como da 
e1yp$oide, são {-do volume do cy1indro circum-
:-;cripto. · 

26,. O volume da esphera está para o do elyp
soide, àssim como os quadrados dos ~eixos des
iguaes~ 

27. O volume da secção média de um espheroide, 
con1prehendida entre dous planos para1lelos e 
cquidistantes do eixo volvente, é igual a duas 
vezes a área do bojo, mais uma vez á área de 
wn dos tôpos, tomada a terça parte desta som
Ina •. e ;m,ultiplicada pela distancia entre os dous 
pla.oos .secantes parallelos. Igual ao. dobro do cy-
1 indro formado sobre o bojQ, mais o cylindro 
formado sobre o tôpo, e tomada a terça parte 
da somma. 

28., O volüme de un1 paraboloide é igual ao 
producto da superfieie da· base ·pela metade da 
altura. Igual á metade do cylindro formado sobre 
a base e da mesma altura. 

29. O vo1urne do tronco parabol'ico, conlpre
hendido entre dous palmos perpendiculares no 

J>ECTSÕES DE 183;) ao 

IJ 
l ~ z 



eixo do paraboloide, é igual ú serní-son1n1a das 
áreas das duas secções, n1ultiplieada pela dis
tancia das 1nes1nas secções. Igual á semi-somrna 
dos cylindros inscripto e cireumscripto. 

30. O volume de um fuso pm·abolico é igual 
aos f;; do producto da área elo bojo, pelo con1-
primento. Igual aos t~ do cylindro formado sobre 
o bojo, e do mesmo cornprünento. 

311. O volunre da secção média de um fuso pa
rabolico, feitas por dous planos perpendiculares 
ao eixo, e eqüidistantes do bojo, é igual a oito 
vezes o quadrado do diametro do bojo, Inais tres 
vezes o quadrado do diarnetro de urna das ca
beças, mais quatro vezes o producto dos dous 
diametros; toda a somn1a multiplicada por O, 7854 
e pelo comprimento, e dividido o resultado por 
11 ~s chamando U o vol urne 

V_(íiD
2
+ 3(f2+4Dd)O.'íSiS'íXC . (SD 2 + 3<12 + 1Bd).O,Oã236XC 

to 
8D2+-3<l2+4H<l 

Igual ao cylíndro que tenha por base 1.., 

e por altura a mesma da secçáo media. 
32. Estas regras são suffieientes para un1 grande 

numero de casos, e senr erro sensível se podem 
altribuir taes fórmas hypotheticas ús que apre
sentão os volumes. 

33. Se nos servirmos de Incdidas lineares de 
qualquer especie, o volume será expresso nas 
rnesmas unidades cu bicas: por isso conviria, por 
exemplo, se a unidade de rnedida fosse a cu
nada do Rio da Janeiro, estabelecer para uni
dade linear areometrica, aquella quantidade, que 
ern cubo désse a tuedida ou 0,68 do nosso paln1o, 
com pouca diflerença. 

34. Como porén1 as escalas tem de servir tam
berrt para outros objectos, prefere-se graduar nas 
unidades lineares ordinarias, e couro as Inenores 
graduacões são as n1elhorcs, póde-se graduar em 
pollegadas, ou antes em. decimos de pal~no_. Con
forme as olJservações feitas pela Contmtssao cm
carregnrta do exame dos pesos e Inedidas, e1n 
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188:3, se achou para o volume da medida do Rio 
de .laneiro, 128 pollegadas cubicas brasileiras, 
ou 250 âecimos de palmo cubicos. Isto posto, a 
nwdida. ·do Rio de Janeiro será a quarta parte do 
pahno cubicQ,. ou um parallelipedo de um palmo 
de altura, e de meio em quadro de base. Con
sequentementc o numero de pollegadas cubicas 
que exprimir o volume, deverá ser dividido por 
I :z?S para serern medidas, e o numero de ( 1~ ) 

3 

de palmo, 'Será- dividido por 250, ou multipli
nulo por 4 e cortadas tres letras á direita do 
producto. 

MEDIÇÃO DAS PIPAS. 

:m. Dou~ são os casos que se podem apresen
tar, em geral, na medição dos cascos, cheios, ou 
COin falta : traternos primeiramente do caso mais 
ordinario, e do qual depende o segundo pro
blema (N. 62). 

:36. Pelas regras dos n.os 27 e seguintes, pode
ríarnos nós. ter os volumes ou capacidades das 
pipas referindo-as ás diversas fórmas especifi
cadas; porém o calculo seria, além de rnoroso, 
náo mais util para os casos ordinarios do que 
vrocessos mais .ra.pidos , que com a celeridade 
da ex:ecução , mais que com pensão os pequenos 
e desprezíveis erros que se p0ssão commetter. 

37. Debaixo deste ponto de vista, tem os pra
ticos, de accordo com alguns theoricos, assen
tado de proc~rar para os diversos casos, qual 
seria o diametro· dó ·cylindro do mesmo volume 
e do mesmo comprimento; diametro que sendo, 
daramente, menor do que o do bojo, e maior 
do que o ~a cabeça ( ;Jf ) , se cha~a po_r isso dia
melro 1nédto : não porque elle seJa meio propor
eional entre os dous ·dia metros; nem tão pouco 

.-; Quando os dous diametros das cabeças não são iguaes, 
\filHa-se o termo médio entre elles. 
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o diametro tomado a meia distancia entre a ca
beça e o batoqrre; porén1 um diametro tal que 
formado sobre elle o cylindro do mesn1o corn
primento, de uma capacidade igual à do casco. 

38. E como o diametro da cabeça em os cascos 
ordinarios' raramente excede dos -f do diametro 
do bojo, mettendo esta hypothese nas formulas 
dos n. os 27, 29 e 3·1, se a chão os valores do diametro 
médio, isto é, de taes quantidades que (n.os 9 
e 20), elevadas ao quadrado, multiplicadas pelo 
factor circular 0,7854·, e depois pelo comprimento 
do casco, deen1 a capacidade do mesmo casco. 

39. De var~s maneiras se exprime, na pratica, 
·o diatnetro médio, e vem a ser os mais usados. 

11.0 Toma-se um eerto numero de vezes o dfanwtro 
n1aior, outro certo numero de vezes o menor, c 
se divide a somma pelo numero total de diametros, 
que se tomárão. 2.• Tomando-se a differença entre 
os dous diametros, desta ditrerençà se to mão quo
tas partes relativas ás fórmas das pipas, que, dimi
nuídas do diametro maior, ou augmentadas ao 
dian1etro menor, dão a quantidade ·chamada dia
metro médio. 

40. Para ter pois o diam~tro 1nédio, se. calcu
lará o volume pelas regras dos n."8 27 e seg1Jintes, 
c procurar-se-ha depois qual seria o diametro 
do cylindro do mesmo volume e do mesnw corn
primento. Tendo em vista . o ponderado no n. o 38, 
e applicando. as regras dos citados n. os 27 e se
guintes, achamos para os casos da esphcroide (27), 
do fuso parabolico (31), e dos troncos parabo
licos {29), para valores dos diametros médios, 
respecti van1ente 

7D+3d. 2D+d 5D+4d . t=-. -10-., ~=-3 ,·õ:::;=-9-.-, e para o fuso pa-
rabo1ico terminado por dous eoncs truncados 
ó =;,

01"3
d. Chamando ~ o diametro rnédio, D c rl 

os diametros do bojo e da cabeça. 
41. Differentemente considerou )Vard a maneira 

de estabelecer o diametro médio, e determinou 
(conforme a segunda parte do n .0 39), que lo-
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n1atla a differença entre os dous diatnetros, para 
o espheroide se multiplicasse por O, 70 para o fuso 
parabolico por 0,65; para os troncos parabolicos 
por 0,{)0 ; e finalmente na hvpothese de dous 
troncos de cones unidos pelas "bases maiores por 
0.55 :o resultado addicionado ao tnenor diametro, 
da o diametro médio. 

42. J. NI. da nocha, nà sua Memoria á cerca da 
medição das pipas e toneis, denomina diametro 
méd-io (para a classificação das hypotheses) o_ dia
metro tomado entre o batoque e o fundo; e sunu
iadamenlc, nos factores que apresenta na sua 
Taboa Stcreometrica, traz o qne nós chamamos 
diamelro rnédio, não só para os cascos cheios, conw 
para os cascos com falta. 

43. Este e outros autorés, tem proposto hypo
theses para os cal cu los das pipas, e en1 breve 
analvsc mostraremos as mais notaveis. 
· .&.i'. ·1 . a Dous cones truncados unidos pelas 
bases maiores : 1 . a hypothese de .T. M. da Rocha, 
c 1.a de 'Vard. E' contra () facto, pois que não 
apresentão , os cascos, utna quebra no meio do 
bojo, mas são sempre arqueados do batoque ás 
eabe(,;as. Esta hypothese, que deve ser desprezada 
para as pipas, póde ser util para as tinas, bal
des, çtc. 

45. 2. a lwus pàraboloides truncados unidos 
pelas bases maiores: 2.a hypothese de J. l\1. da 
Rocha, 2.a de 'Vard, e regra de P. Pezenas. Sup
pondo esta fórroa, a curvatura nas cabeças maior 
do que no bojo, é contraria á observação. 

46. 3. a Fuso parabohco ternlinado por dons 
eones truncados : hypothese rle Camus , 1}ez e 
Cangalhas. I)arece ser a de menor capacidade que 
se possa adoptar , e é especialmente applicavel 
á cascaria grossa, c toneis que ten1 pouca bojo. 

47 . .f .. a'conchoide superior; 3.a hypothese de 
;1. M. da Uocha; e õ.a fuso hyperbolico, 4.a hy
pothese do mesmo autor. Pouco differe~n entre 
si e da sexta, c por isso não dá vantagen1 a sua 
appliea~~ão. 

\J 
J\,fi..j 
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48. 6. a Fuso parabolico; 5.a hypothese de J. 
M. da Rocha, 3.a de Ward, e regra de \Vallisio. 
Esta é a mais conveniente> e o maior numero dos 
cascos a e lia se reduz , por mais conforme aos 
resultados· da experiencia e configuraç.ão appa
rente das pipas, e de toda a cascaria mediana. 

49. 7.a Fuso Catenario; 6.a hypothese de J. M. 
da Rocha2 realiza-se ordinariamente para a cas
caria pequena·, como. barriletes, quartos, quinto, 
etc., e as regras que muitos tem dado para a hypo
these seguinte, são mais proxünas a esta. 

50. 8. a Espheroide truncado ; 7 .a hypothese de 
J. lU. da Rocha;_.,.4.a hypothese de .·Ward, regra 
de Oughtrêdo; os resultados sempre exagerados 
que. tem dado esta hypothese denotão, bern como 
a figura que apresentão os cascos, que não é con
forme ao facto, suppondo mais forte a curvatura 
nas cabeças do que no bojo~ 

. 51. E~ result~do da breve analyse, que sobre 
as hypotheses notadas temos feito , e de expe
riencias especiaes , estabeleceremos como hypo
theses ás quaes em geral se podem referir todos 
os cascos, as quatro seguintes: 

1 . o Dous cones truncados. 
2.a Um fuso paraholicó, terminado por dous 

cones truncados. 
3.a Um fuso parabolico truncado. 
4.a Um fuso catenario truneado. 
52. Estabelecidas· estas hypotheses , passernos 

ás regras respectivas para se acharem os dia
nietros médios, conforme o estipulado, nos n.os 
39 e 40, e são os seguintes, chamando-o B 

Pára a 11 • a. hypothese . 

a = 5
D"td

4-d+0,56(0-d)=d+ ~-(D-d) 

Para a 2. a hypothese. 

õ = 5D;ad=d+0,625(D-d)=d+ ~ (0-d) 
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Para a 3. a hypolhese . 
2D · d · · 2 a= 3!:_=d+0,66:7(D~d)=d+y( D--d) 

Para a 4. 8 hypothese. 

a=1D~3d=d+0,7(D-df;;=d+~D~d). 
Obtido o diametro tnédio, por qualquer destas 

hypotheses, quadra-se, multiplica-se pelo factor 
circular O, 7854-, e pelo comprimento; dividindo 
depois o producto, . pelo numero de unidades 
cubicas que tem a medida liquida. Charrmndo V 
o volume, e C o comprimento do casco; teremos 

2 
.. ' .. axc . d d b' V=~X0,78~J4XC,ooV=1 ,~73,emunt a escu ·ICas. 

53. As medições se fazem em pollegadas bra
sileiras, em decimos de palrno ou em pollegadas 
inglezas, etc.; a medida do Rio de Janeiro, con
tém 128 pollegadas cubicas brasileiras, 250 de
cimos de palmo cubicos, ou ,162,4 pollegadas 
cubicas inglezas: portanto o resultado das regras 
do numero antecedente se deveráõ dividir por 
128,250, ou 162,4, conforme as unidades empre
gadas nas medições. 

54. Sendo as medições feitas em pollegadas 
brasileiras , o volume expresso en1 medidas li
quidas, será 

Em decimos de palmo 
. 2 

. . ~ . · · · ~XC:· . 
. c v:::=axcxo,00314= 3t8. )) 

Em pollegadas inglezas 
2 

v'=axCX0,00484-õ~C· >) 

55. Nas dimensões dos cascos, que são tomadas 
exteriormente, é necessario fazer os descontos da 
grossura da madeira : este desconto faz-se me
dindo com um instrun1ento proprio , a grossura· 
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do jabre ou pente, e por ella regulando toda a 
grossura do casco. 

Os praticas descontão, por praxe, um decitno 
de palmo para a grossura da cascaria miuda ; 
·1 +para as pipas orrlinarias; 1 + para os toneis. 
Como o diametro da cabeça é tomado por dentro 
da jabre, nào se lhe deve fazer desconto. 

56. Seja dada urr1à pipa das dimensões se
guintes em decimos de palmo; descontando duas 
grossuras ao comprimento e ao bojo, teremos : 

Dimensões tornarlas, C=59, D=39, d=26; de3-
conto 2,5 

Dimensões co.rrectas, C=56, 5, D=36, 5, d=26 , 

Dian1etro .. méd-io .para o fuso ) D=36, 5 r-o 
parabohco ............... ;D:-36,5 t 

l d=36,0 ~l 
99,0 t 3 :.,......__ __ 
oo 33,0=o 

Usando da regra do n.o õ4 para os decimos de 
palmo, fazen1os o calculo da maneira seguinte .. =:3~1 

Quadra-se o diametro mé- ~ :1:3 
di o; multiplica-se pr-lo eom- ---
prinlento ; e depois pelo 99 
factor constante 0,00314, e gg 
eortadas as cinco letras á -----
direita, obtem-se o volume .J 089=oi 
cn1 n1edidas. 56,f:>=C 

r544,n 
65:31. 

34.4.[) 

(H t>28(!.) 
0,0031 {' 

2 46112 
{) 1528 

·184 fj81t-
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Os log<uilhmos simplific[io eslas operaçôes, 
porém o inconveniente de consultar taboas, aug
menta a probabilidade dos erros. 

57. H a regoas ou escalas logarithmicas que são 
de uso facil e sufficientemente exacta~ para este 
fim. As regoas de Bolton, de que nos teu1os ser
vido, além de outras graduacões, tem uma cor
rediça metallica, com os logarÍthmos dos numeras 
naturaes; superiormente á corrediça, ha outra 
igual graduação ; inferiormente a ella está uma 
graduação de raizes, que não confere exactamente 
com os seus quadrados na corredica, porém está 
afastada, a conferir o 1 O, com o 6,3 da mesma 
corrediça: este numero ou 6,2832, é o dobro da 
razão da circurnferencia. para o dia.rnetro, ou oito 
vezes o facto r o, 7854: por isto vejo que tal regoa 
tem por uso achar as áreas do circulo com os 
diam~tros. 

58. Mas como pelo facto r que temos nas regras 
do n. o 52, modificadas pelo n. o 53, achamos ser 

2 

V =axo,~:~4xc, para as pollegadas brasileiras 
2 

~-- axo, 7854XC V =-250-, para os decimos de palmo 
! 

· /_~x0 '7851xc para as pollea-adas inglezas. v- 162,4 ' u 

Segue-se que se nós fizermos coincidir a unidade 
da ~orrediça com o numero da escala inferior que 
designar a, teremos que o numero que lhe corres
ponder na graduação superio~ será 8X6,2832, e 
por ser 6, 2832, oito vezes rna10r do que O, 78~4, 
viria o circulo oito vezes maior: Exemplo, fa
zendo conferir a unidade da corrediça com 30 
da graduação inferior, em lugar de obter 706, 
que é a. superficie do circulo correspondente, 
tenho 5650 que é oito vezes maior, por isso intro
duzindo na formula, o factor da regoa 6,2832, que 

existe nas escalas, termos (52), V =õx 6
'
2!32 XC; 

portanto fazendo conferir o n. o 8 da regoa me-
DECISÕE~ DF. 183õ 3! 

\,_) 
t \~ -~ 
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l.allica com o numero que designar o diamctro 
n1édio na escala inferior, e procurando na escala 
superior, qual o numero que corresponde ao que 
na corrediça mostra o comprimento ; ter-se-ha a 
capacidade do cylindro em unidades cubicas. 

59. Para o exemplo do n.o 56, faremos coincidir 
o 8 da corrediça com o 33 da graduação inferior, 
c procurando na mesma regoa metallica o conl
primento 56,5, acharemos na escala superior c 
correspondente 484.00 (salva caracteristiea)unidades 
cubicas, que divididas por 230, ou multiplicadas 
por 0,005, dão 193, corno no resultado do cal
culo do n. 0 36. Ainda que se não saiba o numero 
de cifras que se devem aecrescentar á direita 
do numero achado. pela falta de característica dos 
logarithmos das escalas, conltudo depois de feita 
a operação, ninguem confundirá um casco de 
193 medidas com un1 de H),3, ou de 1930, etc. 

60. Semelhantemente introduzido o factor das 
regoas nas outras formulas (58) e fazendo um 
raciocínio analogo, teremos para expressões do 
volume en1 medidas do Rio de Janeiro, as se
guintes : 

Em deeimos de palmo .. v' =oX6,283zX 1~w 
Empollegadas brasileiras. V=oxG,2832X 10~ 1 
Em pollegadas inglezas .. V=oxG,283zx ta~u 
Portanto, quando as 1nedicões forem feitas en1 

decimos de palmo, se fará côincidir o 2 da reg<'la 
metallica com o diametro médio, na escala in
ferior : para pollegados brD.sileiras o ·1 02 da rego a 
metallica; para as pollegadas inglczas o ~~ 3. 

Como a opcracão do diametro Inédio é mais 
faci1 para o fuso "parabolico, do que para as outras 
bypotheses, podem-5e calcular sempre pe1o mesmo 
n1eio os cascos da 2.a e 4.a hypolheses, fazendo 
na capacidade obtida, a correcção de 2 °/0 de aba
timento para a ~.a, e 2 °/o de accrescimo para a 
4. a Não havendo regom; logarithmicas, póde-se 
calcular a eu paridade total, pela Tabella n. o 1. 



61 . Achada assim a capacidade de um e;ylindro) 
facilmente se acharú, a da esphera, do elypsoide, 
e do paraboloide, ele. (26 a 30), figuras que 
podem apresentar alguns vasos, corno garrafões, 
etc. nesolvido flea, pois, o problema dos vasos 
cheios. Passen1os a tratar dos que tcrn falta. 

O problen1a de achar a capacidade dos segn1entos 
vasios, on cheios das pipas, é de calculo superior, 
portanto só aqui apresentaremos os resultados c 
pratica. Supponho que o diarnetro da cabe<.;a pouco 
diffcre dos ~ do do bojo, e que o ca~co é da 
fúnua do fuso parabolieo, calculamos a Tabclla 
2 . .1 pela cornparaçüo dos resultados das outras 
l1ypothcse.:-; , e da pratica vimos que dú a suffi
cienle exactidào para lodos os casos. 

6~. Posta a pipa cou1 o batoque para cima c 
nivelada, se tomaráô as dirncnsões, como para a 
capacidade total, e depois se nwlterá pelo bojo 
lima vara graduada, a prumoJ que mostrará pelo 
rnolhado, ~,.a altura do liquido dentro do casco. 
Depois de calculada a capacidade total do casco se 
fará a operaeão seguinte : 

Accrescente"-se duas cifras ao numero que mostrar 
a parte rrwlhada, e divida-se pelo diametro do 
bojo ; corr1 o quociente procure-se na taboa o 
numero correspondente na columna do fuso para
bo1ico; este numero multiplicado pela capacidade 
total da pipa, e cortadas no producto lres letras 
dará o conteúdo do casco. 

Suppondo qhe o caso do exemplo do n.o 56, 
tenha de altura de liquido 1 o decimos de palmo; 
accrescentando-lhe tres cifras e dividindo pelo dia
Jnetro do bojo, 36,5, daria 27,4; procurando na 
taboa o numero que lhe corresponde na colun1na 
do fuso parabolicoJ veríamos que está entre 193, 
e 203, ou correspondente a ~198, numero que, 
multiplicado por 193 que é a capacidade total, 
dará 38'1 f 4, de que, cortadas 3 letras, virá o con
leudo 38 medidas. 

63. Comparando os resultados da 1. a columna 
da Tabella 2.a, com os do cylindro, se vê a dif
ferença que faz o nosso processo do de alguns 



praticos, que usão calcular pelo segmentos cylin
dricos: mais inexato aind~ é o methodo das reguas 
graduadas de antemão para um casco chamado 
de conta, e que ben1 raras vezes o é . 
. 64. Quando se não pó de tomar alguma das 

dimensões do casco, mette...,se a vara graduada 
pelo batoque, obliquamenl€, a encontrar a parte 
inferior e interior de um dos fundos; e como 
esta rlimensão é a hypothenusa de um trjangulo 
rectangulo, que tem por lados a metade do com..,. 
primento, e a metade da somma dos dous dia.,.. 
metros; por calculo, ou graficamente por um 
esquadro, se acha uma destas quantidades, sendo 
dadas as outras duas. 

60. Aberto o batoquc, sómcnte com uma vara 
graduada se podem medir os dous diametros 
(o da. cabeca por fóra, e o do bojo por <}entro) 
.h\ con·ectas da grossura do casco, 'e tomando 
1.ambem a dimensão diagonal, a que chamaremos 
o, se fará o seguinte c&lcu,lo para ter o compri-

V V 
n1ento+ C-:- 0 2

- ( D~d) 2 ou. C-:- 4 0
2

- ( D+d) 2 

isto é, eleve.,..se ao quadrado a somma dos dous 
diametros, e subtraia-se do quadrado do dobro 
da dimensão obHqua, desta differença extrahida 
a raiz quadrada, será o comprinwnto db casco:. 
obtido, se achará a capacidade do casco, pelo 
mothodo ordinario. · 

66. A vara empregada obliquamente, é ma~s 
em particular intitulada t'ara diagonal, quando 
sómente de per si dá immedjatarnente e sem 
calculo a capacidade dos cascos; mediante certas 
hypotheses, q~e pouca differença podem fazer 
da verdade, mormente para os cascos pequenos~ 
eis~ maneira de a graduar. 

Pelas dimensões ordinarias de uma pipa de 
1180 medidas (por exemplo), calculando a gran.,.. 
deza da vara obliqu.a, se acha 41 ~ 2 em decimos 
de palmo; supponhamos qu~ todos os outros 
cascos são sen1elhantes a estes; e sabendo que 



os volumes dos solidos semelhantes, estão na 
proporeão dos cubos das dimensÕQS correspon
dentes," acharemos a grandeza da diagonal para 
outro qualquer casco, por meio da seguinte 
proporção; chamando l\1, o numero de medidas. 
do casco de que se procura a dimensão diagonal, 

3 3 3 
180: M :: (41,2): x, OU 180: M :: 69935: x, ou 

3 
1 : M :: 3885 : x. O numero das medidas do casco 
proposto , se multiplique pelo factor 3885 , do 
producto se extraia a raiz cubica, c tcr-sc-ha a 
dimensão diagonâl em decimos de paln1o. Gra
duando uma vara, debaixo deste principio, te
remos um processo muito expedito para a me
dição dos cascos, e bastante exaeto para os que 
não passarem de 150 medidas; chegando nos 
de 200 o erro a ser de ;) medidas, e poucas vezes 
tanto. Sobre esles principios é calculada a ta boa 
respccti v a. · 

AREOl\lETRU. 

:J. A Arcomctrict tem por objeclo a medida dos 
liquidos; comprehendendo a theoria c pratica 
dos pesos específicos. 

2. Peso especifico é o peso comparado com o 
de um mesmo volun1c de agua destinada. Se, 
por exemplo, enchendo uma certa vasilha de agua, 
acharmos que esta pesa 1 o libras; enchendo-a 
de azeite que pe~a 9 libras, e de azougue 135, 
diremos que o peso especifico do azeite é 0,9, o 
do n1ercurio ou azougue 13,?)~ ou, o que vem a 
ser o mesmo, que o volume que de agua pesa 
uma libra, de azeite pesa o, 9 e de mercurio 13,5 
de libra. 

3. As aguas ardentes são consideradas como 
misturas de alcohol ou espírito de vinho puro 
com agua, e sendo esta muito mais pesada do que 
o alcohol, as Inisturas são de diversos pesos es
pecíficos ou densidades, conforme as proporcões 
da nlistura. Experiencias feitas pelos physicos 

u 
( 1' 
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tem dado os re . .;ullados que se achào na Tabella 
3.a O instrumento mais usado, para se obter o 
peso especit1co das aguas ardentes, é o Arco
metro . 

.f .. O Al'cometro, chamado tamben1 pesa-licores, 
e Provê te, é un1 instrumento ntais leve no seu 
todo, do que um igual volume de agua, eonsta 
de um globo ôco, corn lastro embaixo, e termi
nado superiormente }JOr uma haste delgada, de 
nwdo que, 1nergulhado em um fluido, fique o 
globo dentro, c a haste parte dentro e parte 
fúra do liquido; claro é que este instrumento 
rnergulhará mais nos liquidos n1ais leves do que 
nos ntais pcsatlos, e por isso gradua1:õcs na haste 
superior poderJo fazer conhecer os pesos espe
ciiicos. 

5. O Arcon1elro de Carticr, mais particular
mente provê te, é o mais simples e conhecido. 
A graduação na sua ha~te, é tal que, tnergu-
1hado em agua pura, destillada, ou de chuva, 
n1ostra ·1 O gráos; na aguardente chamada de 
prova, a nossa, 20°, e 110 alcolwl purissin10 ,i .. i,o, 
como se vê da Tabclla 3. a 

6. Para sabcrrnos quanto de espírito tem um 
dado nuntero de n1edidas de aguarden le, n1er
gulharcmos o provête, c con1 o numero de gráos, 
que nos ntoslrar, buscaremos na Tabclla quantos 
por cento ten1 de ,espírito, e rnultiplicando a 
porcentagmn pelo qe medidas, e separando duas 
letras á direita do producto, teremos o numero 
de medidas de espírito puro. Se se quizer o 
resultado cn1 libras, e não en1 medidas, consul
tando a Tabella ,I .. a, veremos que o peso da me
dida de espírito de vinho é .f., 5o, por isso o nu
mero de medidas se multiplicará por este facto r, 
e ter-se-ha o de libras. 

7. Em uns paizes paga a aguardente na pro
porção do espírito puro que tem; porém em 
outros os direitos são deduzidos sobre as me
didas que contém de uma aguardente escolhida 
para typo, e que se chama aguardente de prova. 
Quando é nutis fraca do que a prova, o numero 
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:~e ~n. edida~. de prova
1
w.cnor do que as do 

Hqu1do contido: ao eo · .·to, quando a aguar
dente é mais forte do que a prova, como seria 
nccessario_ ajuntar-lhe agua (3) para reduzir á 
t;.! i, dir-se-ha que tem mais medidas de aguar
dente de prova do que de Yolume .. 

8. Para obter o null)ero de medidas de aguar
df~nte de prova, que se contém em certo numero 
de medidas de aguardente qualquer; rnettido o 
provête no liquido, com o gráo que mostrar pro
f•.u:rar-se-ha na Tabella 3;.a a porcentagem de 
aguardente de prova, numero que, multiplicado 
p;:;lo das medidas do liquido, e cortadas duas 
letras á direita do producto, dará quantas me
didas de prova sé contém na aguardente em 
questão. 

9. Como o calor diminue o peso. especifico dos 
corpos, porque os dilata, e a Tabella é calcu
lada para a temperatura de 70° do Thermo
rnetro de Fahr, se deverá fazer a correccão se
guinte: para o espírito puro se diininuirà 1 o 1 o 
por cada 2° do thermometro que estiver acima de 
70°; e accrescentará se estiver abaixo. Para a 
aguardente a correcção será. de 1 °/0 para cada 
.l~ abaixo ou acima. Estas correccões serão feitas 
ü:_t capacidade obtida, ou volumê de espírito ou 
de aguardente de prova, conforme o estabelecido 
nos n.-05 6 e 8. 

1 o. Seria conveniente que se fixasse o limite em 
que se dividem a aguardente e os espiritos de 
vinho; sendo o pagamento dos direitos respec
tivos calculados na fórma dos n.os 6 para o es
pi.rito de vinho, e 8 para as aguardentes. 

l!tst• .. .,çõ·es pal'a o nso do Bydl'ometro de Newman , na 
a1ralbação do grão de fo.-ça da aguardente com relação 
A nossa prova a que anda de ~O a~~ grãos dos Areo
met•os de Beaumé , e de Cartier ; mas fixada no 
mesmo Bydrometro em o n .. o t~ a'baixo da Prova de 
Inglaterra. 

O Hydrometro de Newman consta de uma peca 
Elipsoide de metal da grandeza de um ovo mê
{1iano de gallinha, com duas hastens, uma snpe-
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rior em fórma de prisma quadrangular, onde 
estão marcados da extremidade para o cenlro 
os numeros de 1 a 20 ; e outra inferior rolica 
terminada em um peso fixo, qne faz que , o 
instrumento, sendo in1mergido em o liquido, tome, 
nadando, a posição vertical. 

Esta hastea quadrangular indica todos os gráos 
de espirituosidade de 1 a ,1 00 ; ou para n1elhor 
dizer desde 100 a ·1 ; porque o que se marca 
com aquelles numcros são as partes de agua, 
que, juntas co1n as que lhe fallào para formarem 
100, constituem o gráo de forca daquelle nu
mero; por exemplo, o gráo n1arcado por 20, 
corresponde a 80 partes do espírito puro juntas 
a 20 de agua, e assim a respeito dos nwis; 
indo sempre moslrando a força decrescente do 
liquido, á proporção que o numero vai aug
mentando, e crescendo as partes da agua. 

Quando porém o Hydromctro indica o 11. 0 20, 
já a dita Elipsoide está de llivel con1 a super
ficie do liquido, e para poder servir a mestna 
Escala HydrOinetrica na continuacão da graduação, 
torna a. fazer-se iinmergir o Instrumento até o 
marcado no principio da hastea, por meio de 
um peso additivo qu·e na Caixa se acha com o 
n.o 20; e agora o Hydrometro n1ostra1~á os gráos 
de 20 a 40 ; e quando não póde servir com este 
peso, põ~e o 2. 0 marcado com 40, e o mesmo 
se pratica com o 3. o e 4. o marcados com 60 e 
80, e por meio destes pesos additivos a pequena 
Escala de 20 gráos serve para 1 00. 

Na Caixa do Hydrometro referido achão-se duas 
Escalas, uma, que é a 1.a, de buxo com uma cor
redica, ou regoa movei de marfhn , que serve 
para" achar a graduacão do liquido espirituoso. 
e outra toda de marfim, que tem uso na medição 
de pipas. 

Trataremos por ora desta pertencente á Areo
metria, de que presentemente nos occupamos. 

A regoa movei, ou corredica de marfim, tem 
os gráos hydrometricos, que índicão a força do 
liquido, que se examina, correspondente gráos 
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marcados na hastea ascendente do Hydrometro, 
desde ,1 a 1 oo, e na Escala fixa de buxo por 
baixo e por cirna da corrediça estão marcados 
os gráos de força comparativa, com relação ao 
typo estabelecido para a cobrança .dos direitos; 
e por isso no meio desta Escala circumdante, 
chamada de -porcentagem- e na parte superior 
á corrediça se achão as letras -P. R.- que in
dicão ser alli a prDva de Inglaterra, e na,tuelle 
ponto termina a Escala,. que, principiando em 80 
junto a do Thermornetro, vai acabar na prova, 
para começar outra Escala inversa de ~1 a H>O, 
que já é agua pura. · 

Além destas escalas o hydrometro é acmnpanha
. do de un1 thermometro, para se conhecer por meio 
delle a temperatura do licor espirituoso, que se 
quer avaliar ; e a escala pertencente á grad nação 
do thermometro acha-se na extremidade da 1 . a 

escala de buxo, da parte direita, estando posta 
hot'isontaln1ente, com os gr·áos rnarcados de 30 
a 100, na parte inferior á corredica de marfim; 
e na parte da corrediça, que corroesponde á es
calá thermometrica, divisa-se uma pequena es
trella da qual sai uma linha para baixo. 

Descripto assim o hydrometro e as differentes 
peças que o acompanhão e servetn ao seu uso, 
passaremos agora a dar o tnethodo para se pra
ticar este servico. 

1 . o Enche-se tJm bocal <\e vidro de aguardente 
que tenha capacidade de nadar dentro delle o 
hydrometro; observado o gráo da temperatura 
que tem -ü liquido, im1nergindo-se nelle o thern1o-
1netro refeçido, e estando ali i alguns segundos, se 
anda com a regoa movei ou eorrediça de martirn 
para um ou outro lado, até que aquella linha, que 
sai da estrella posta na mesma regoa marque na 
escala inferior do thermometro o gráo indicado 
por elle; e por este modo fica preparada a es
cala para se aehar a sua relação com a prova, 
segundo a difft>rente temperatura do liquido. 

2. 0 Então se metLe o hydrometro no liquido, 
sem peso addirionaJ, ou con1 dle, seRundo fôr 



necessario para ficae a elipsojde submergida, 
de fórma que na hastea superior a superficie do 
liquido mostre o gráo que tem ; no qual entra 
em linha de conta o numero posto no peso addi
cional. 

3.0 O gráo indicado busca-se na corrediça, assint 
preparada como está, e se observa qual é o nu
mero que lhe corresponde na escala de porcen
tagem, que circunda a mesma corrediça, par·a se 
resolver o problema. 

Supponharnos que o thermometro indiéou o gráo 
7r), posta a corrediça da escala de fórma que a 
linha da estrella corresponda ao mesmo grào, se iu
funde o hydrometro no liquido; supponhamos en1 
segundo lugar que, para o hydrometro ficar con1 a 
elipsoide immergida, foi preciso o segundo peso 
addicional, o qual vale 40, e que elle assim prepara
do mostrou 17 gráos e ! , que juntos aos 4-0 do peso 
addicional fazem 57+; buscando este numero na 
escala da corrediça, que é a que indica os gráos do 
hydrometro, se acha corresponder ao lugar da 
escala da porcentagem onde estão postas as letras 
-P R-, o que indica que a aguardcntr, ú da 
prova de Inglaterra, e que portanto deveria ella 
pagar os direitos estabelecidos para aquelle gráo, 
sem augmento ou diminuição. Se porém o gráo 
do liquido fosse iH, o qual corresponde ao n. o 

'1 O acima da provn, concluir-se-bia ·que a aguar
dente examinada i'C1. 1 O por ~1 00 mais subida qüc 
a prova, e nesse caso deveria cl1a pagar urn di
reito nwis subido '10 por ,100. 

Para cnlcular esse direi to, suppor-se-ha que a 
aguardente de prova vale ,1 00, c que a da questão 
vale HO, c multiplicando-se este u!liino numero 
pelo valor dos direitos que paga a aguardente de 
prova, e cortando-se no producto duas letras da 
parte direita, o resto será o valor que deve pagar 
de direitos esta ultima aguardente. Seja o direito 
da prova de Inglaterra 24-~~000 por pipa de 1 RO 
canadas; estes, n1ultiplieados por ,, 'I o, dào no pro
dueto 2:640,~000, de que em:tadas duas letrm~ n~ 
parte di rri ta, fieil0-26# 400 que tanto flPYe pagar 
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por pipa a aguardente daquelle grá? ern cuja son1ma 
se achão os 24$000 pertencentes a aguurdente de 
prova, e rnais 2#400 pertencentes aos 'I o por ,1 00 
aei 1na da prova. Ern outros casos se discorre do 
1nesrr1o modo. 

Se porém a aguardente daquelle gráo não fór 
pipa, ou fôr n1ais das 180 carradas que deve ter 
a pipa de Lei, então se fará ao que não chegar 
ou exceder á pipa a conta proporcional. · 

~e 180 canadas devern pagar 26$400, quanto de
veráõ pagar as canadas que restão, ou não chegão 
a completar pipa? O quarto termo da proporção, 
responderá ao quesito. 

Appliquernos esta~.regra á nossa prova. 
Supponhamos agora que se examinou uma pipa ."" 

de aguardente, que tinha a mesma ten1peratura 
de 75 gráos, e que esta era despachada em as 
nossas Alfandegas, onde os direitos se achão re-
guJados por outro typo de n1enor força; e que o 
hyurornetfo, corn o 3.0 peso addicional, mostrou, 
na gua hasteaascendente 4 + gráos, que, sommados 
eorn·60.do peso addicional, fazen1 64 ! ; este gráo 
eorresponderá a 12 o/o abaixo da prova de In...; 
glaterra,. que, é precisamente o gráo estabelecido 
vara a nossa prova; e então deverá pagar a aguar-
dente os direitos fixados para ella; mas, se a aguar-
dente examinada mostrasse 57+, como no exernplo 
aalecedente, que é o gráo de força da prova de 
lnglat~:rra, como este gráo está ,12 o/o acima á nossa 
prova, pagará mais 12 °/o sobre os direitos della. 
. .:\ operação é a mesma, suppõe-se que a aguar
dente da nossa prova vale 100, que a que se exa
mina vale 1~12, e que a nossa prova paga 20$000; 
nesse caso, multiplicados os 112 por 20$000, dão 
o producto224$000, de que, cortadas as duas letras 
á direita, flcào 22$400, isto é, 20$000 pelo direito 
correspondente á força da prova, e mais 2$400 
pelos 12 ojo acima della, calculando-se a pipa 
eheia. Quando a aguardente fôr superior á prova 
de Inglaterra, para que estão regulados os hydro
nwtros, ao gráo que ella indicar se accrescen
taráó os 12 o I o, .que vão da nossa prova até aquelle, 



e se procede do modo referido. Supponllamos que 
a aguardente examinada tinha o gráo 4·8, que 
eorrespondc a H> 0 /o acima da prova de Inglaterra; 
este gráo a respeito da nossa prova será 27 acima 
dclla, que tantos sommão os 15 acima da prova 
de Inglaterra com os 12 abaixo de11a, onde está fi
xado o nosso typo, ou prova brasileira. 

Nesta hypothese a operação é a mesma: dizendo 
1 00 é para 127 como 20$000 para o 4. o termo ; e 
o mes1no tem lugar a respeito das mais questões, 
Lanto das pipas cheias, como das porções que não 
chcgarmn acmnpletar ou excedermn as ,180 canadas, 
observando-se o que se praticou nos exemplos 
nnt.eceden tcs. 

O slereotnetra, para ben~ desempenhar o seu lu
gar~além do conhecimento das regras contidas nes
tes apontamentos, e primeiros elementos das ma
thematicas, necessarios para a sua intelligencia; de
verá ser versado nos systemas de pesos e medidas 
das nações mais cultas. Sendo certo que, com taes 
conhecimentos, prestará outro tanto serviço, além 
do da mcdi1~uo das pipas, ás repartições fiscaes. 



TABOA. AJlEOr;lETRICA 

'70 Gráos do Tbermo1netro de Fabr. 

REDUCÇÃO Á PROVA OU AQ ALCOOL. PESOS, ESPFCIFICO E ABSOLUTO. 
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o PORCEN-
<;.;> TAGEM DE 
r;: -------ü Cl), 

"" :=..; 
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10 1.000 o o 
11 993 5 9 
12 986 11 21 
13 975 18 34 
14 965 25 47 
15 952 32 60 

16 942 37 70 

17 933 41 77 
18 9~4 45 85 
19 917 49 92 

20 908\ 53 100 

21 902 56 106 

22 895 59 112 

23 888 62 117 

24 882 64 121 

25 875 67 126 

26 869 70 132 

27 863 72 136 

28 859 74 HO 
29 853 76 144 

30 848 78 147 

31 843 80 151 
:):~. 
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81)R I ~4 I 178 

SO-i l u;1 \12.0 

;~IP I 01 v;:5 

7\:18 ! 98 185 

794 99 187 
790' 100 190 

USO DA TABOA. 

Mcttido o Areometro de Cartier dentro 
d'aguardente, com o numero de gráos que 
mostrar, entre-se na taboa, e buscando a 
porcentagem do liquido a que se quer re
duzir, esta se multiplicará pelo numero 
de medidas, e cortadas duas letras (á di
reita) dará as correspondentes em alcooi, 
ou em aguardente de prova. 

No volume aEsim ·obtido, se fará a cor
recçllo de temperatura, a saber: para o al
cool abate-se 1 o;o por :!0 acima de 7(1° Fahr. 
somma-se » » >l >> abaixo » ». 

Para aguardente de prova 
abate-se 1 °/ 0 por 3° acima de 70° Fahr. 
somma-se » >> >> >> abaixo » )) 

EXE:\!PLO, 

SllBSTANCIAS. 

Aço.......................... 7.71 

Agua pura ou destillada...... 1.00 

-- do mar ..•.•.•....•.... 

Aguardente de prova, 20° • ... 
Agua-raz •...•..........••.. 

Alcool ou espírito de vinho. puro .• 

Arroz ...••.•..••.•.•.••...•.• 

Azeite doce ••....•.. , •• ·~· ..• 

Barro co1nmum .....••••.••.• 

Bronze •••..•••.......•..••.. 

Cera amare lia •••.•.••..••..•• 

1.03 

91 
87 

~9 

91 

1.90 
8.67 

99 

180 Medidas de aguardente, com 28° do 
J\reometro de Cartier, a 76° deThermomé

Chumbo ...................... 11.80 

tro de Fahr. 
Cobre ••. , ••.••••.•.• , ••••. , . 9. ::!6 

1. o Ervilha secca ................ . 

Pede-se o n.0 de medidas, e lbs. de alcool. Estanho •••• , .• • .•. •. •••••••• 7.32 
Ao lado de ~8° acho .. · • · • · • · · · 7 4 Farinha ordinaria • 
que multiplico por medidas. . • . 180 • • · '' ' fi#' • • • 

Medi.~as!je alcool. .... 
Correcção p. a 6°'ffo Thermom. 

----- Fava sccca •.•••••.•• /'.-• .•••••• 
5920 
74 

t:ilf!o 
T 0 /o 

Feijão preto .••••••••.•.••.. 

Ferro forja~o ••••..••.• • ••••• 

-· fun.o •••••••••••••••. 

Gesso ...... · •...• ·········.:··· 

8.28 

7.11 

1.23 

~(99, ou 4 Marmore ... ~ ....... :.. .. .. .. 2. 70 
que diminuidos de .•••.•.••••• ' 133 

---- __ , l\li~il!J .••••.•••••.••.. -· ...•••• , ••.• " 

M~díd~~ de a!cool.: .• ~ .• • • • ·, • · 12~; I Ol~o de Unhara........ . ...• , 9:) 
a -t /1 1uS. por medida ;J8\J 1i'2 lbs. . • · 1 

2
,o -- de mamoua .....•..... _,. H2 

,Pe:le~:~~ ?n;~ t!c n.1.e~J~~~s de aguard:n!e P.úo ·B.'r .. a:;il. •. · .. • •. ··· • • • · · · ·. 1.0:3 
dtJl!O\,_, ... •J~U?0(~~-2ti ~~~l,,,. llfl };),so(\.1':' nnmes................. S:: 

.::.l!tL~ .• /;i:....,.H .. ~· .... {:T:"· '.~~t~\)j."' ~F {ód .. · . 

Sal df: Lisboa ........• - .•.... 
~1'200 
t.i Sevttda .....•.•. · . · · ·. · · .. · · • · 

Medi,;as ..... ;''~ • . . . . • • ~~.:?roo Tijolo ordinario ... •.. . . . . . . . • 1. 85 

Correcçi!o 1:.a {)u do Thcrmometro 2.''/o Td:;J ......•.•.•.... ~. • • · · · ~ ~: 

. . . ., 5(04 
que d1mmmdas de •...•• , , • • • •• 252 

Medidas de agua.nte de prova. 

Vinagre ....• ·~................ 1.:01 

Vinho... . •..•..... • ••... 99 

Zinco .• 7.10 

Acompanha a Decisão n. 284. Pag. 230. 

PESO DA \JNIDADE 
EM UURAS. 

169.00- Palmo cubico. 

5.48- Medida. 

5. 6i )) 

5,00 )) 

4.80 )) 
4.50 )) 

7!,00- Alqueire. 

5.00- Medida. 

42.00- Palmo cubico. 

190.00 )) • 

21.70 )) 

258.00 )I 

203,00 » 

64.00 - Alqueire, 

160.00- Palmo cubico. 

54.00- Alqueire. 

63.00 )) 

69.00 )) 

182.00·- PalmQ cubico. 

156.00 )I 

~7.00 )) 

59.00 )) 

GG,50- Alqueire. 

:..10 -· Mcdit.b, 

5,0:) H , 

:2~.Gü --Palmo rubieo.i.l 
~o.oo )) ' 

i( 
:f 47.00 )) 

41.GO- Palmo cubico. · 

60.00- A!']ncire. 

5. 53 -- .Medida. 

5!42 )l 

Hi6.QO ,--Palmo cubico. 



:.~· ',; 

íJ~Gl~!à ~~f!U}(!Q)ú:l)(!1f~~~~~ 

Med.ição das Pipas. 

f. a 

Cascos cheios. 

USO DA TABOA. 

Dimens~es ~m decimos de palmo. 

2.• 
I 

, Vara diagonal. 

··~ 
~ 

Cascos com falta. 

USO DA TABOA. 

20 14 80 222 Depois de correctas I o · 50 590 Á altura do liquido 5 12.7 . <Li~ o5 
21 15 lH· 227 as dimensões , som- .2 1 51 515 d t d & 0 

.22 ·17 8.2 z33 me-se o dobro do<iia- ·· · en ro o, casco au- lO 15.9 ~ tj ~ 

.23 18 83 238 metro maior com o 3 2 52 530 gmentetp.-se.duas ci- 15 l8 . .2 gs=: c.J~ 
24 20 84 24! diametro menor, e 4 5 53 54.2 fras, e divida-se pe- ~ g ~"g 
~~ ~! ~~ ~g~ ~~~~~~-~~~al~eb:r~ 5 8 54 555 lo diametro do bojo; 

20
· 

20
:
0 00 o ti5 S 

I 27 25. 87 =. ~~sp~:~fbÜ~~gll~Õ ~ ~; : : cow, o !I~PÇ~~~t~pf,Q~ :~ ~~ ;t~~' 

I 
~ ;~ : .274 eomprimento ;· corta- . 8 .20. 57' 595 énrê-se na Taboa o C'CI.c:"''E; 

30 31 90 i?Sl das duas letras á di- 9 .25 58 610 numero que lhe cor- 35 24:1 ~ ~ ~ 8 
31 33 91 287 rei ta do producto,dará 

10 30 59 625 responde. Este num e- 40 .25 . .2 Q ~ 0 C'CI 
3.2 36 9.2 .294 as medidas de capa- .s; o';"..~-
33 ·38. 93 · 300 cidade do casco. 11 37 6Q 638 ro multiplicado pela 45 .26 • .2 ;::-o <;"'O 

34 40 94 307 1.2 44 . 61 650 capacidade total do 50 .27.1 .S~ ?- s(l,) 
35 43 95 315 OBSERHÇÃO 1.3 ~ 
36 45 96 3.22 13 51 6.2 666 casco, e cortadas tres 55 .28.0 ~ ~ .*,5 
37 48 97 3.29 , As dimensões de 14 56 63 680 letras á direita, dará .::: cP o<(!) as· 50 98 335 comprimento e bojo, 15 67 ti4 002 . 60 

28
·
8 

cP ~~-o 
:39 53 99 342 tomadasexteriormen· 16 75 65 708 o conteúdo em medi- 65. 29.5 t: ~'O(!) 
40 55 100 349 te,deveráõ sercorrec- ~..Q~ = 
41 58 101 355 tas, com a diminui- 17 85 ~6 ·720 das. 70 30.3 ... ~~f§: 
42 61 1t2 862 çilo de duas gro .. ssu- 18 94 67 732 75 31.0 ""' C'CI-o ""' ""' . . 19 1(14 68 '7"' C'CI '!""' C'CI • 43 64 103 .,,o ras, a saber: ""' M w 80 317 ~=~~ 
44 67 104 377 Para os Toneis. 3 20 114 69 758 I!U P • • 8 '= ~ 
.45 70 105 385 , as Pipas •.. 2 t{2 21 124 70 770 85 32.3 r:: (!) ~ • .u 
46 73 106 392 » os Barris .. 2 22 135 71 783 Casco de 180 medi:;· 90 32.9 :-E·::.~ 
47 76 107 399 .23 146 72 795 das.. """ 95 33.5 dllt!::-
48 80 108 407 OBSERVAÇÃO 2.a <lA 157 

73 807 "' (!)~"!!'tS t; 
49 83 109 413 "'* ..... (!) = 
50 87 110 421 As capacidades ob- 25 170 74 819 Altura do liquido. 12 100 34.1 =~ S'ê 
51 90 111 430 tidas por esta ta boa 26 181 75 830 . 105 94.7 8 lll 'ã.i ~ 

1

5'J 94 11.2 437 devem ser diminui- 27 193 76 843 BOJO. ••••• • ··•• ··• 36 110 35 ,2 é_
0
S :

0 0 53 98 113 445 das de .2 por cento 2or.: "" 
M 101 114 453 para os cascos gros- ~ 21~ 77 854 1200 I 36 115 35.7 :§ ::-g·s 
55 105 115 462 sos e de pouco bojo: 78 865 1.20 -aã'Quoc. o 00 C'CI (!) 
56 109 116 470 e augmentadas dos 30 230 79 .jS76. 1~. 120 36 . .2 ~·~ §.~ 
57 112 117 478 mesmos 2 por cento 31 2.4.2 sb 886 1.25 36.7 CD ~· ~ ~ 

A =~o(!) 
·58 116 118 486 para os muito delga- ij2 255 81 896 ao lado de 33acho268 130 37 .2 g~t5'0. 
59 120 119 494 dos e hoJ'udos 33 ''68 ..... ·- (!) 

.. '.60 125 1.20 503 .. ,! "' • ~. .., ••8~ ... ) ~s !Xl .. 'IJ,l~.ip' nco por ... 180 135 3'7.7 C'CI'O ""'~ .. l '!34 i .280 :88· Jtl5 1 '" .·" .. -- ..Q ooS-o ; ~~ i: i }~l 1 ~u l·XEMPLO. 35 .292 lU 92!\ · 21M{! 1~~~ .1 ~ ~ ~ p.. 

1 63 137 1.23 5::28 comp .. 59 corr:·561/2 36 308 85 93~ .268 145 38.6 ~; ~ ~ 
g~ i~ ~~~ g~ ~~h~ã ~ ... ~ .. ~r12 ~ : ·~ ~ c~o ...... 48(24t l;o 39:0 ~~~~ 
66 151 126 55~ 36 t[2 ~ 2 D \39 aso 88 /g56 · Medidas. lo5 ·39.4 .§'E~.~ 
67 156 127 568 36 fJ2l 40 ,oea .. ""'.·.· 963 . tru.- 39.8 ;o=

0
cP-o.C'CI 

68 160 128 572 ~ d - ·'- U\1 - ..... 

1

69 165 129 580 -- '41 375 !}(}' 970' ' 165 40 . .2 tlD .... ~ oo. 
70 170 130 590 99 na taboa ao Ja..: 42• :890 ~í 975 ~ "g O'~ 
71 175 131 599 do ......... •' 84.2 .43 405 '92 98t). OBSERYAÇÃO. 170 40.6 ~SÔo 

. 72 180 132 608 multiplico pelo 44 420. 93 985 175 41 • .0 ~ 0s 1;5~ 

1

73 185 138 6.17 comprimento 56 tttc 45 .~ 94 989. <), caseo deve ser 1.00 41.4 § ~ ~ 0• 
74 190 134 626 --- ,_ -
75 195 135 636 ~052 46 445 95 992 {MllSto com o batoque ~M 41.8 .g-;.g~ 
76 201 136 645 1710 47 458 96 995 . b . >:::: Ul ... 

177 206 137 654 171 48 470 97 998 ;para Cima e em m.:. 190 42.2 (!) ~-~ = 
1 78 211 138 664 -- 4~ 435 98 999 valado para se tomar 195 4.2.6 ~ ~~j 
~p9 217 139 674 Medidas. . . . . 193(23 · 50 500 99 1000 a altura do liquido. 200 

1

43. o .s s 

Acompanha I! Dec1s!o a. ~. Pag. 211f. 
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I\. 28:i.- F:\ ZEN DA.-En1 ~14: de Outubro de ~183:J. 

neclarando que as manumissões gratuitas, ou não gratuitamente 
feitas, ~Amjcitâs ao seBo. . 

Manoel. do ~ascimento Castro (l Silva, I,resí
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade da deliberaeão Jornada ern scs
~ão do Tribunal sobre .· ófnciÔ do lnspector da 
Thesouraria da Província da Parahyba de 29 de 
Agosto u1tin1o sob n. o 124-, incluso ao do res
pectivo Presidente de 2 de Setembro proximo 
passado, sob n.o 71·,_ pedindo que se lhe declare 
se nos cont.ractos,•~ que fcllla o art. 4. o das 
Jnstrucções do imí"osto do sello de 14 de No
vembro de ~1833, se cOinprehendmn as manumis
sões gratuitas, ou não gratuitamente feitas; res
ponde ao mestno Inspector que as rnanumissôes 
são sujeitas ao sello, como os contractos a cuja 
classe pertencem; dando-se porém o caso de não 
ser a liberdade conferidd por dinheiro, ou de se 
não declarar o valor do escravo gratuitamente 
libertado, receba-se a taxa de 100 réis, reputan
do-se o valor do escravo até 500$000, na. con
formiilllde do citado art. 4. o das Instrucções de 
~1 t de Novembro. 

Thesouro Publico Nacional em ·1!. de Outubro 
de ·183~.- Jfanocl do Nascimento Castro c Silva. 

-·-
~. 286.-.FAZENlU.-Ern ,ft de Oulubro de ~1~3~). 

)la!Hlando yn·oeedet· COllll'a os (!UC, tratando-se da at'f(UC<t(,'âo 
dos navios, commclterem a fraude de diminuírem a dtstancia 
tto convés á linha d'agua. 

)lanoel do Nascirnenlo Castro c Silva. 11 residentc 
do Tribunal do Thesouro Publico NacÍonal, eons
tando-lhe que alguns Capitães de navios con1 o 
intento de defraudarem os direitos de tonclagen1 



coutinuito a díminuir a distancia do convt'~s ú linha 
d'agua, por meio de um pcdaç.o de púo, ou de 
outro qualquer corpo, que embaraça chegar a 
vara de arqucudor à referida linlu, resolveu ern 
sessão do Tribunal ordenar que o Inspector da 
Thesouraria da Província de ... dê as providencias 
precisas para que se evite este e outros meios co1n 
q.ue a malícia procure prejudicar a Fazenda Na
cwnal, procedendo na fórma das Leis contra os 
que achar cornprehendidos nessa fraude. 

Thesouro Publico Nascional em ~11 de Outubro 
de ;J S33.- Jlanoel Llu J\'a,scilncnto Cw;lro e Süva. 

---
N. 287 .--FAZEN D.\.---Em I ü de Outubro de 18:J:). 

Circulal' mandando alJonar aos Etnpl·egados da Fazenda que 
forem membros do Corpo Legislativo, nos inLervallos das 
!ilessões, seus vencimentos ainda que uào vão exercer os seu::; 
empregos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro J>ublico Nacional, ern 
conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal, ordena que aos Empregados de Fa
zenda, que foren1 Membros do Corpo Legislativo, 
se abonern os respectivos vencimentos, nos in
tervallos das sessões, ainda que nüo vão exercer 
os seus empregos: o que o Inspcctor da Thesou
raria da Província de .... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em ~16 de Outubro 
de '1835. -Jfannel do Na~scimento Castro e Sih~a. 



N, _288.-l~AZENDA.-Em 116 de Outubro de 1835. 

Circnlar declarando que não podem ser propostas perante os 
Juizes de Paz as execuções intentadas em favor áa Fazenda 
:i acionai. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, 
em conformidade da deliberação tomada em 
sessão do. Tribunal, declara que as acções exe
cutivas, intentadas para a cobrança dos impostos 
e dividas da Fazenda Nacional, não podem ser 
propostas perante os Juizes de Paz ainda que 
sejflo de modicas "'t{nantias, porque o processo 
deHas se deve formar da maneira estabelecida na 
Lei de 22 de Dezembro de ·176·1, mui differente 
daquelle que a te i de 15 de Outubro de 1827, 
:Ht 5. o § 2. o estabeleceu para o julgamento das 
pequenas demandas a cargo dos .Juizes de Paz. 
O que participo ao InspecLor da Thcsouraria da 
Província de. . . . para sua intelligencia e exe
cnçã(L 

I\ 
\,.r 

Thesour0 PubHco Nacional em 16 de Outubro 
dP 1 S~:l.-JJ:frl'noel do Na8cúnento Castro e Silva. 

N. 289.-;\l:\RINIL\.-Em ·16 de Outubro de ~1835. 

ne~:erminando ao Presidente da Província de Pernambuco 
que ponha_ em execução o Hegulamento para a poJicia do 
porto, apresentado pelo Iuspector do Arsenal de 1\farinha 
dessa Província, uma vez que ellc esteja em harmonia com o 
da Alfandega, c Postut·as ~Iunicipaes da Cidade. 

Illm. e Exm. Sr.-O Hcgentc em Nome do Irn
pet·ador, conformando-se eorn o que em officio 
de 14 do corrente informára o Oflicial encarre
gado do Quartel General da Marinha ácerca do 
RPgnlnmento junto para a policin do porto dessa 



'Provincia, apresentado pelo Inspcctor do Ar
senal da Marinha da 1nesma; H a por hen1 que 
V. Ex. 1nande pôr em execut:;ão o citado regula
nwnto, uma vez que elle esteja em harn1onia con1 
o da Alfandega, e cqm as Posturas da Camara 
Municipal dessa Cidade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio de Ja- .... 
neiro em 16 de Outubro de 183:).- Mnnoel drt 
Fnnsecrt Lúna e 8ilnrt.- St·. PrrsidPnte da Pr-o-
vjncia de Pernambuco. 

N. 290.-GUERR-\.-Em H) de Ontnhro (le ts:n. 

f)f•clara que os Engenheiros empregados em servi~o devem 
lei' gralifieac;ão addicioual. 

Sendo presente ao Regente etn Nome do Im
perador o requerimento dos Officiaes Engenheiros, 
a que acompanhára a infornmção de V. S., ent 
rlata de 2 do corrente mez: Determina que eu 
responda á V. S.-que os Engenheiros empregados 
em servi~o devem ter gratit1cação addicional, 
porque esta é a letra da lei: e que, portanto, os 
que se não acharem desempenhando alguma 
eomnlissão, isto é, q ualqncr serviço como ta], 
não a devem receber. 

Deus Guarde a V. S.-r a co em ~1 G de Outubro 
de 18:-JZL-.'lfanoel da Fon~eca Lirna e Sihn1 .. ~ 
Sr. Joaquim Norberto Xavirr de Brito. 



- ZJi-

x. 291.-f~CERRc\.-Em Hl de Outubro dP ,18:1:;, 
f/ 

l'rovisão do Conselho Supremo Militar, declarando que os 
Officia~s lem direito a. continuação da gt·atificação addidonaL 
;>eja qual fà1· ~l d.ur::u;ão d.- suas enfermidades. 

O Regente em Non1e do Imperador o Senhor 
n.:.m Ped1·o Segundo: Faz saber a vós, Presidente 
t~~t- Provincia do Rio de Janeiro que, sendo pre· 
:--ente á Regencia em Nome do mesmo Augusto 
Senhor uma Consulta do Conselho Supremo Mi
l i ta r á que mandou proceder, em consequen(;ia 
rh representação que lhe fizera o Director do Ar
senal de Guerra da Côrte, relativa ao abono de 
gratifica~lio addicional aos Officiaes que a v~ncem, 
quando se achão doentes, e por isso fora do 
sr rviço, para longo espaco de tempo; e, confor
nhtndo-se inteiramente êom o ·seu parecer, Ha· 
por be~ , por immediata e Imperial Resolução 
de 6 do presente . mez , declarar que .os ditos 
Officiaes tem direito á continua cão da respectiva 
gratificação addicional, seja qÚ.al fôr a dura
t;ão .. §e ,~JI~s_ enf~rmidad~s. Cumpri-o assim. o 
rnesmo Regente ém Nome 'do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo o mandou pelos Membros 
do Conselho Supremo Milítar abaixo assignados. 

José Victoriuo de Villtena a fez nesta Côrte ·e 
Cidade do Rio-de .Taneiro aos 19 dias do rnez de 
Outubro do anno de Nascimento de Nosso Senhor 
.Jesus Christo de i 835. 

?io impedimento do Secretario de Guerra, An
í ,Hlio -R:aphael da Cunha Cabral a fiz. escrever e 
'":uh~crcvi.-.Toaq'llim Xanier Norberto dr Rrjfo.
r !'fl/tú:i~co de Paul a r asconcello.<:. · 

-·-
I ~ •. '• 

DECISÕES DF. 1890. 



J~. ~~l2.-.JljSTlÇA.-Em HJ de Outubro de 1183:.>. 

As enpias das sentenças de morte devem ser· cscriptas pelo 
pro prio punho do Juiz, na forma da Lei de 11 de Setem
bro de 1826. 

Illm. e ,Exm. Sr -Sendo presente ao Regente 
ém Nome do Imperador o otfJcio que o Juiz Mu
nicipal, servindo de Juiz de Direito da Villa de 
Santo Antonio do Jardim, dirigio a esta Secretaria 
de Estado em data de 23 de Junho ultimo, acom
panhando a petição de gra<}a do réo João Mar
tins da Silv-a, e a certidão da sentenca, que o corr
demnára ú pena ultima; manda o mesmo Regen
te que -v. Ex. lhe faça dar a devida execução, 
por não se julgar conveniente neste-caso o exer-· 
dcio da attribuição de moderar a referida pena. 
O que ·v. Ex. fará constar ao sobredito Juiz, advir
lindo-o que as copias de taes sentenças devem 
ser escriptas por seu proprio punho, como de
termina o art. 3. o da J .. ei de ~11 de Setembro de 
1826. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja
neiro em ·J9 dP Outubro de 1835. -Anton-io Pa1J-
1inn Lilnpo rlc A breo. -Sr. !)residente da Proviu
ria do Ceará. 

-···· 
~. ~n:J.-FAZENDA.-Enl 24 de Outubro de ·1833. 

Ht>darando <Jüe se dever·á arrecadar como renda geral as ta
't:J'! (IC ht~r:mças e legados deixados pol' indivíduos qne fal
lí~ecr:~w ;wt.~:s da lei pela qual passárão aqucllas á rceci
ta rroviacial. 

Manoel do Nascimento "Castro e Silva, Presiden
·te -do ··rribnnal do Thesouro Publico Nacional, em 
-.~onformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal, responde ao offido -do Inspector da 



Theseuraria da Província de S. Paulo rle 16 de 
Setembro ultimo que se deverá arrecadar como 
renda geral as taxas de heranças e legados dei
xados por in di viduos que fallecêrão antes de pro-:
Jnulgada a lei, pela qual esta renda passou a ser 
provincial. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 91- de Outubro 
de· ·4835.-Manoel do 1Vascimento Castro c Silva. 

"' X .. 294.-.TUSTI(.A.-Em 26 d~ Outubro de ·ls:r}. 

HticJa.ra qu·e~ rrão se porlem · formar 1egiões com (; uardas K a
. t:ioa}les :disi.:Hioc.; di i diffei'entes municipios. 

Illm. e Exn1. Sr.--=-Tendo levado ao eonheei
niênto do Regenteem,.Nome do Jtnperador o ufli
dti qqe V. Ex. me dirigio cotn data de 16 do 
rnez antecedente, no qual expõe: ~t .0 achar-scor
gnrfiSMa Jt..G:Uar.da-- Naciop;(l,l dessa Província. em 
ndveJJnt<tlfiôes qwfforão por v. Ex. numerados erH 
ordem ás suas antiguidadés; 2. o a con vcnienci<i 
que havia" em que taes Corpos forrnass-em qua·· 
tt·o legiães na forma do·. ptàno, que apresenta-
va, apezâr de pertencel'efu a differentes rnunici
pios, propondo a ftnal uni Cidndüo para Com
Inandante Superior da 1nesma Guarda Nacionnl: 
Manda o mesmo Regente declarar a V. Ex., qüart
!o ao '1. 0 objecto, que ficou inteirado da organi
sação e nun1eração daquelles Batalhões; e pelo 
que respeita ao 2. 0

, que, visto as Legiôe~. <h~Ycn•ru 
sf•r forrnadas do numero de pra\:as alistadas p(ll'd 
n servi~;o ordinario do mesmo Inl.lni\~ipio, na fúnn;; 
dos arts. 3;1 e 4·8 da Lei de 18 de Agosto de ·183 i, 
sendo permittida a·reunino de Gnanfns Naeimwe" 
de um Municipio aos de outro, ou oulros, súmen
k no caso do art. 3.0 da referida· lei, isto é, quan
do se nfí.o puder formar por ontrn modo uma 



-- tôO -

Companhia~ ou Balalhào, nào pode ler· lugar o 
plano por V. Ex. proposto, ainda que mui lo digno 
seja de louvor a intenção con1 que foi por V. Ex. 
apresentado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Falacio do Rio de Janci~ 
ro em 26 de Outubro de ~183;). -Antonio Pauli
no Limpo de A.brco. -Sr. Presidente da I)rovin
eia do Rio Grande do Norte. 

-~· '2~r>.-GLEHHA.-Em2üde ouluuro de 18:1&. 

htHcnuiuanuo que, a coular uo 1.'' dia de ~o'fembro em díaute, 
se remetta, de tres em trcs dias, a esta Secrctal'ia tlc I<:s~ 
tado uma relação diaria de todos os pagamentos que tive
rem Jugat· na Pagadoria do Exercito. 

~iique VnL na intelligencia de que, a eontar do 
primeiro dia de Novembro en1 diante, me de
verá remetter uma relacão diaria de todos os pa · 
gamentos que tiverem lÚgar na Pagadoria do Ex
ercito, comecando do modo seguinte: no dia 3, 
virá a do primeiro; no dia 6 a dos dias prc
eedentes, continuando assim sempre de tres en1 
Lres dias: o que hei por mui recomnwndado a Vtn. 

Deus Guarde a Vm.-Par~o em 26 de Outubro 
de 1833.-Manocl da Fonseca Lima c SU-ca.
Sr. José de Vasconcellos Menezes de Drurnond, 

..... 



-261-

N. 296.-ESTlt\~GElltOS.-Eln :JO de Outubro de 
11835. 

l,cchmmdo aos l\Iinislr<;;s c Consules EsLt·an.,.ciros na C(n'lc 
do Rio de Janeiro quaes os princípios que se" devem observar 
no bloqueio posto aos portos da Provincia do Pará, a tlm 
de obrigar os facciosos da mesma Província a darem obe
tlicncia ao Governo Imperial. 

-Havendo o Regente em Nome do Imperador 
mandado bloquear os portos da Província do Parú 
pelas embarcacões de guet'ra que alli s~ achào es
tacionadas, além de outras que vão partir desta 
t:ôrle, a firu de obrigai~ aos facciosos a darc111 obc-
diencia ao Governo In1perial, tenho a honra de 
assin1 o participar ao Sl' .... , para que fa~a chegar 
ao conhecimento dos subditos da sua nar.ão esta 
resolu<:_,ão do Governo Imperial, na eerteza "de que 
se ord.ena ao Official Brasileiro Cornrnandante das 
ditas embarcações de guerra que obsc'rve na di
J'eccão do bloqueio a regra seguinte: Ncnhun1 na
vi-Q ê}_ue· se destinar para qualquer porto bloqueado 
pod~rá ser tomado, apresado, ou condemnado, se 
f!t'~vian1ente não fôr notificado, ou intimado da 
cxistencia, oueontinuaç.ão do bloqueio pelas forças 
blo~antes, ou por qualquer navio que periença 
à esquadra ou divisão do bloqueio, e para que 
não possa allegar-se ignorancia do bloqueio, c o 
navio, ,que hot1ver recebido esta intimarão, es
teja no .caso de ser tomado, se depois disso tornar 
a apresentar-se diante do porto bloqueado ctn
quanto durar o mesmo bloqueio; o Commandanlu 
da embarcacão, que fizer a notificacão, deverá 
pô-r o seu-visto-nos papeis do navÍó vísitado, 
declar~I).do-O dia, lugar," ou altura em que lhe fór 
leita a intimaçlí.ü da existencia d() bloqueio, e o 
Capitão do navio intimado lhe dará urna contra 
fé desta notificação, contendo as mesrnas deela
ra<~õcs exigidas para o -visto-. Renovo ao Sr ..... 
as· c.xpressões de minha eslirna e distincta con
sideração. 

Pa1acio dó Rio de Janeiro en1 30 de Outubro de 
!~3:j.-J/anoel Alces Branco. --
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N. 2!J7. -.JUSTIÇA.- Etn 30 de Outubro de 18:r_>. 

Sobre dispensa de Empregados Publícos do serviço da Guarda, 
Nacional. . 

111m. e Exm. Sr.-Representando os Chefes dos 
difl'erentes Corpos da Guarda Nacional deste Mu
nicípio que a falta de força prompta para o ser
viço, que actualmente se experimenta, é or~gi
nada peJo desgosto, q•1c ha causado a prodiga
lidade eom que se tem feito uso da disposição 
do art. 2:1 do Decreto de 2i) de Outubro de 1832, 
em virtude da qual se achão dispensados grande 
numero de Empregados Pnhlieos, e srndo con-· 
Yt'nirntc fazer cessar tão justas queixas. redutindu 
LtPs dispensas de maneir·a qne o serrír,o sr- prF;.;;J 
fuzrr <~om n maior rrgularidadP, c• n:w nmhu d 

JJf~sar só sobre a classe dos eída•lilos, á q1u~rn o 
trmpo, que nelle empregão, <~ inteiramente per
dido, ao passo qne os Empregados Publicos rH•
nhuma diminuição soffrem no renclimento de S('llS 

empregos, vou rogar a V. Ex. queira in formai' 
qnncs dos Empregados ot1s Hcpartiç,õrs á cargo 
de Y. Ex., que pela natureza rlo serviço, q1w 
prrslfio, dcvão ser de todo isentos, c qnaes 
aquclles, a quem rrn taes eieenmstaneias se drvfio 
mandar cassar as licencas, que tiyerrm sido con-
feridas. · · 

De11s Gunrrle a V. Ex.- r a co em :)O de Ontuhro 
de ,Js:J;) .-Antonio Pa~tlinn·· Limpo rfp, A hreu,
Sr. Manoel Al res Branco. 

-Na mesma conformidade aos ;\linistros e Se
cretarios de Estado do•; Negocios da Guerru e Fa-
zendn. · 



Não cowpcte ao Governo auGmeatar o numero dos 
Tabelliães. 

IIJn1. e Exm. Sr.- Excedeu do ás attribuieóes 
do Governo o alterar c ampliar a· disposição" do 
art. 39 do Co digo do Processo Crinünal, e aug
mentar o numero dos TalíJelliães legalmente es
tabelecidos, pois que crear empregos é da pri~ 
vativa attribuição da Assembléa Geral Legislativ~•. 
na fúrma do art. ~15 § 16 da Constitui~:.ão do 
lmperio, não póde ser deferido o requerimento 
de Alexandre Luiz de Araujo, que V. Ex. rcmct
teu a esta Secretaria de Estado com o seu of
ficio de 8 do mez passado , apezar do quanto 
sejão attendiveis as circumstancias do suppli
cante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pala:;io do Rio de Ja
neiro em 3 de Novembro de 1835. -Antonio 
Paulinn Limpo de Abree.- Sr. Presidente da Pro-
vinc'ia de Prrnamhuco. 

N. 2~Hl.---.JrSTIÇA.-Em :3 de Non~mhrode IKr;. 

n,•vc '~ontinuar a pcl·cep(_·ão de emolumentos de c:Hccrag~~~~~ 
P soHm·a dos esc~l'avos qtw são levados ao talabouc·o. 

Nüo lem 1ngar, nem o Governo púde fazer sus
pender a pereepção dos Cinolumentos de carce
ragein c soltura dos escravos, que são levados 
ao: ~alaboüço, como Vm. propõe ·em seu officio 
de •:n =do· ,mez passado, porque esta percepção; 
hem como a npplir.a~ão deH~s tem ·sido sanceio-
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JHltla pelas disposiçt)es do art. ~1. <) da te i de 6 
de Novembro de 1827, c do ad. 9. 0 da Lei de 
2'· de Outubro de 't 832. 

Deus Guarde a Ym.-Paço em 3 de Novemhro 
de '183iL- Antonio Paulino Limpo de .4breo.
Sr. Chefe de Poliria. 

._,.,a 

• 
~. 300.- .lUSTIÇA.-Em 3 de Novembro de ~183:). 

:\Iapda que nas informações que der sobre licenças a Desem~ 
bargadores ou .J.uizes Territoriaes declare se já gozárão 
de licença que lhes concedesse. · · 

O Regente -em Nome do Imperador_ o Senhor 
norn Pedro Segundo Ha- por bem que V. S. 
quando inforn1ar requerimentos, em que os Des~ 
embargadores, ou Juizes 'ferritoriaes pedirém,li
r,enÇas, declare se já obtiverão a que v. s. está 
autorisado para conceder por 30 dias continuos, 
na fórma do art. 2. 0 § 11 da Lei de 22 de Se
tembro <le ,1828. , 

Deus Guarde a V. S.-Paco em 3 de Novembro 
de ~835.-;;tf"ntonio PwulütÔ Lünpo de Abreo.
Sr: Antonio J..niz Figueira Pereira da Cunha . 

...... 
N. 301.-IMPERIO.-Em 3 de ~ovembro de 183:;.' 

Aos ·presidentes das Provinçias, para !{UC, quando informarem 
requerimentos . de emprega!los pubbcos pedindo licenca ao 
Governo , declarem se elles já obtivcrão a qne as i)resi
dencias estão autorisadas à· conceder. 

111m. e ExrrL Sr.-O Regente em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo H3 par 
bem que V. Ex:. quando informar requerimentos 
d~ Empregad~s Publicos , que peção licença- aQ 

I 
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c·üvernó, declare se já obtivm~ão a que V. Ex. 
está autorisado para conceder até tres mezes na 
forma do art. 5. o § 14 da Lei de 3 de Outubro 
de if834. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
em 3 de Novembro de 4 835.- Antonio Páulino 
Limpo de Abre o. - Sr. Presidente da Provincia 
de .... 

. ..... 
.N. 302.~JUSTIÇA.-'Em 4 de Novembro de 1835. 

Providencia sobre o processo que se ha de ter ctom as pessoas 
que quizercm servir voluntariamente no Exercito e Armada. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo Ha po·r 
bem çleterminar que as pessoas que quizerem ser
vir voluntariâ'mente no Exercito e Armada, na 
fórma. · dàs histrucçõés expedidas pelos Ministerips 
da Guerra e Marinha, assignem, no acto de se 
offerecerem, perante qualquer Juiz de Paz, um ter
mo em que devem declarar~se as obrigações a que 
ficão sujeitos, e todas as vantagens que o Governo 
1bes assegura, devendo estes termos conservar-se 
nos Cartorios, e os respectivos Juizes de Paz re
metter ás repartições acima mencionadas, no fim 
do prazo marcado para se admittirem voluntarios, 
uma relação nominal dos que se tiverem apre
sentado. O que participo a V. Ex. para sua intelli
gencia, . e. para que nesta conformidade expeça as 
convenientes ordens. 
. Deus Guarde a V. Ex.~Paht~io do Rio de Janeiro, 

em ' de N~vembro de 1835.- Antonio Paulino 
LimpG de Abreo.-Sr. Presidénle da Provincia do 
Rip de., Janeiro, 

-~~·-
OF.CISÕES Dl 183ij 

v 
f 4 t! 
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N. 303 .-MARINHA.-Ern 5 de Novembro de 1835. 

Declarando competir ao Regente do Imperio a mesma con
tinencia militar que pertencia á Regencia, em virtude da 
art. 21 da Lei de 14 de Junho de 1831. 

Competindo ao Regente do Imperio a mesma 
. conti~wncia militar que pertencia á Regencia, 

em VIrtude do art. 21 da Lei de 14 de Junho de 
183,1, assim o participo a Vm. para sua intelli
gencia, e para que haja de expedir por esse Quar
tel General as convenientes ordens a este res-
peito. , 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 5 de Novembro 
de 1835.-Manoel da Fonsêca Limct e Silva.-Sr. 
Francisco Bibiano de Castro. 

N. 304.-IMPERIO.-Em 5 de Novembro de 1835. 

Declarando a época em que os Presidentes de Provincias e os 
Secretarios devem começar a vencer os seus ordenados. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo-me sido transmittido 
da Repartição dos Negocios da Fazenda, com o 
officio de V. Ex. de 3 de Outubro findo, o do 
Inspector da Thesouraria dessa Província, pe
dindo esclarecimentos sobre o ordenado dos Pre
sidentes e Secretarios: Manda o Regente em Nome 
do Imperador declarar a V. Ex. que os Presi
dentes só podem haver o vencimento do orde
nado desde o dia da posse ; e quanto aos Secre
tarios, que, supposto estejão no mesmo caso, com
tudo, sendo empregados provinciaes, conforme 
o art. 1 o § 7. o do Acto addicional, estão sujeitos 
á legislação da respectiva Assembléa Provincial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 5 de Novembro de 1835. -Joaquim 
Vieirct da Silva e Souza.-Sr. Joaquim José de 
Oliveira. .. ... 
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N. 305.- IMPERIO.- Em 5 de Novembro de 1835. 

Ao Tutor de Sua Magestade o Imperador, declarando que é 
duvidosa a competencia do Governo para conferir os em
pregos de guarda-joias , c porteiro da Imperial Camara , a 
cujos serveutuarios não póde por isso conceder o titulo do 
Conselho. 

Illm. e Exm Sr.- Tendo recebido o officio que 
V. Ex. me dirigio em data de 17 do mez passado, 
emittindo varias reflexões sobre o provimento dos 
dous lugares de guarda-joias, e porteiro da Im
perial Camara, feito por Decretos de 1 O do mesmo 
mez nas pessoas de Cyro Candido Martins de Brito, 
e Luiz Francisco Leal: participo a V. Ex., em res
posta, que o Governo declarou em requerimentos 
dos agraciados duvidar da sua competencia para 
conferir os mencionados empregos, que a lei con~ 
sidera puramente honoríficos ; e não se julgar 
por isso habilitado para lhes mandar passar o 
titulo de Conselho, que requerião. O que com
munico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paco em 1S de Novembro 
de 1835.- Antonio PaAdino timpo de Abrco.-- Sr, 
Marquez de Itanhaem. 

N. 306.-FAZENDA.-Em 6 de Novembro de 1835. 

Dando esclarecimentos ácerca da execução do art. 91 da Lei 
de 24 de Outubro de 1832. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberaeão tomada em sessão 
do Tribunal sobre officio do Inspector da The
souraria da Província da Parahyb«, de 24 de Se-

t_) 

í. (,f 



tembro ultimo sob n. '130, junto ao do l1residcnte 
d'e 26 do nwsmo mez sob n. 84·, pedindo escla
recimentos ácerca da execucão do art. D1 da Lei 
de 2-i de Outubro de 1832: "responde ao mesmo 
Inspector que as p'artes com direito a haver quaes
quer quantias de defuntos e ausentes, que já 
estejão recolhidas ás Thesourarias Provinciaos , 
em observancia do citado artigo de lei, sómentc 
tem a satisfazer ao que exige a mesma lei, apre·· 
sentando as deprecadas 1egaes daquellas autori
dades, a cujo cargo estiver a arrecadação c 
admínistra~llo dos pens dos defuntos e ausentes, 
a que pertencerem às tacs quantias ; não sendo 
neste caso preci~as as justificações de que trata 
o art. 90 da tcl. de .1, de Outubro de 1831 ; 
porque d'antes se não fazião no ConsQlho da Fa
zenda, e porque essas justificações só são neces
sarias para se habilitarem os que por algum titulo 
se dizem credores da Fazenda Nacional. Emquanto 
a ser, ou não a disposição do art. 9,1 da referida 
Lei de 4. de Outubro de 1831 subordinada a do 
~rt. ~o a res~eit? da appellaçllo ex:officio ,r}a~a a 
Helaçao do dtstrlcto, que, posto nao esteJa lite
ralmente dada a necessidade desta appellação nos 
casos do dito art. 9·1; por não ser neste a dis
posição tão positiva como no artigo antecedente, 
dever-se-ha comtudo entender comprehendida 
na expressão-com recurso para a Relação do 
districto- por se dar a respeito das sentencas 
proferidas contra a Fazenda Nacional, em materia 
de suns dividas activas, ou passivas, a mesma 
razão que ha a respeito das que se proferen1 sobre 
a matcria das justificações de que trata o art. 90. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Novembro 
de 1835.-Manoel do Nascimento Cas-tro e Silva. 
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N. 30'7.-JUSTIÇA.-Em 8 de Novembro de 1835. 

Declat·a que os Promotores Publicos, ainda que interinos, devem 
prestar juramento perante ás Camaras Municipacs; e que os 
Presidentes das Provindas não devem rcinlregar empregados 
suspensos, c que estejão dependendo da decisão de (ll'Occsso 
que Jhe h:1ja sido instaurado. 

111m. c Exm. Sr .-Accusando o officio que V. 
Ex. me dirigi o com. data de 30 de Setembro do 
corrente nnno, em que participa ter reintegrado 
no cargo de Juiz Municipal dessa cidade ao Ci
dadão Frederico de Aln1eida e Albuquerque, que 
por portaria de um dos seus antecessores fôra 
suspenso daquelle exercício, em consequencia de 
ter deferido juramento a um Promotor que no
rneára para servir interinamente este cargo, com
petindo aliás esta attribuicão á Camara Municipal, 
estou autorisado pelo Regente em Nome do Im
perador o Senhor Dmn Pedro Segundo parares
ponder a V. Ex. que, com quanto a opinião do 
seu antecessor seja fundada na intelligencia obvia 
e literal tanto do art. 50 do Codigo do Processo 
Criminal, que, sen1 fazer distinção alguma entre 
effectivos e interinos, declara quaes são os Ern
pregados na Administração da Justica que deven1 
prestar juramento perante ás Camaras Municipaes, 
entrando neste numero os Juizes Municipaes, como 
do art. 4 4 das Instrucções mandadas observar 
pelo Decreto de 13 de Dezembro de 1832, que 
determinou deverem jurar perante as mesmas 
Camaras, entre outros Empregados, os Prornotorcs 
que fossem nomeados, bem que interinamente na 
occasião de executar-se o referido Codigo, toda
via, podendo remediar-se mais facil e suave
mente a falta que tinha havido, não se fazia em 
tal caso nccessaria a medida da suspensão a que 
recorreu o antecessor de V. Ex., devendo entre ... 
tanto significar a V. Ex. que no estado em que 
V. Ex. achou este negocio, quando ton1ou conta 
da Vice-Presidencia da Província, havendo já 
contra aquelle Juiz Municipal um processo de 
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responsabilidade, que, supposto sem pronuncia, 
pendia por appellação que se interpuzera ex-officio 
para a Relação do districto, não foi regular o 
procedimento de V. Ex. em revogar a suspensão, 
cumprindo-lhe em taes circumstancias aguardar 
a decisão do Tribunal superior, não só para mar
char de conformidade com as Leis, como tambem 
para não animar a desobediencia, e a impuni
dade, que, sendo tão funesta á ordem e á tran
quillidade publica, releva comprimir e anniquilar 
por todos os meios de que a autoridade póde 
dispor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 8 de Novembro de 1835.-Antonio Pau
tino L?~mpo de Abreo. -Sr. Vice-Presidente da 
Província do Rio Grande do Norte . 

• •••• 

N. 308.-JUSTIÇA.-Em 9 de Novembro de 1835 .. 

Sobre a nomeação e provimento dos empregos de .Juizes Muni
cipaes, de Orphãos, e I~romotores PubJicos. 

111m. e Exm. Sr.--Em solucão ás duvidas apre
sentadas por V. Ex. em seu" officio de 4 de Se
tembro ultimo sobre as nomeações e proviinentos 
dos empregos de Juizes Municipaes, dos Orphãos 
e Promotores Publicos, tenho de responder-lhe 
que taes empregos devem constante e inaltera
velmente reformar-se de tres em tres annos na 
conformidade do art. 33 do Co digo do Processo 
Criminal e art. 20 da Disposição Provisoria á cerca 
da administração da Justiça Civil, que para a 
entrada e posse dos novamente nomeados se ha de 
contar o triennio da data em que começou o 
exercício dos primeiros que forão nomeados, 
em execução das sobreditas disposições; que para 
isto ter lugar com exactidão é preciso que as Ca
maras l\funicipaes cumprão o disposto no art. 16 



das Instrueções de 13 de Dezembro de 1832, fa ... 
ze.q_do as propostas seis mezes antes de termi
nados os tres annos, e que pelas novas nomeacões 
se devem prover todos os lugares, cessanáo o 
exercício dos que actualmente os occupão, ainda 
que, em 2.a, 3.a e 4-.a eleição por motivo de fal
lecimento, ausencia ou qualquer outro dos enu
merados no referido art. 16 das Instrucções, 
tenhão entrado em serviço a mezes ou dias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 9 de Novembro de 1835.-Antonio Pau
li-no Limpo de Abreo. -·Sr. Presidente da "Pro
víncia do Rio Grande do Norte. 

N. 309.-FAZENDA.-Em 9 de NoYembro de 1835. 

Sobre a responsabilidade tomada pelos Presidentes de Província 
a respeito das despezas não determinadas por lei. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade ~de deliberacão tomada· em sessão 
do Tribunal, sobre offieio" do Inspector da The
souraria da Província da Parahyba de 2i de Setem
bro ultimo sob. n.o 129, junto ao do Presidente 
de 26 do mesmo mez sob n. o 83, pelo qual pede 
esclarecimentos· sobre a duração das responsa
bilidades tomadas pelos Presidentes ·e Vice-Pre
sidentes a respeito das despezas não determinadas 
por lei : responde ao mesmo Inspector que para 
se fazerem as despezas não determinadas por 
lei, que um Presidente ou Vice-Presidente ordenar 
nos casos urgentes, na conformidade do art. 48 
da Lei de 4.- de Outubro de 1831 , ainda que sejão 
.de trato successivo, não é preciso que seu successor 
as ~pprove , e de novo tome sob sua responsa-
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bilidade, porque, na fórma da citad(t lei, dlas já 
carregão sobre a responsabilidade daquelle que 
as mandou fazer, e só dependem de approvação 
do Governo para continuarem ou não. Poderão 
os successores dos que tiverem ordenado taes 
despezas faze~las suspender, se não estiveremap
provadas, e as julgarem desnecessarias ou des
convenientes, tomando sobre si a responsabilidade 
dos resultados que provierem da alteração; cum
prindo porétn que para esse fim o respectivo Ins
pector lhes dê parte de taes despezas, Jogo qne 
os Presidentes tomarem posse dos lugares. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Novembro de 
~835.-Manoel do Nascimento Castro e Siloa. 

N. 3,10 .-FAZENDA.-Em 9 de Novembro de 183~), 

Sobre deverem ou não pagar o imposto da síza as casas de 
taipa cobertas de telha ou de palha. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
conformidade de deliberação tomada em sessão 
do Tribunal sobre officio do Inspector da The
souraria da Província da Parahyba de 22 de Setem
bro ultimo sob n. 0 126, junto ao do Presidente 
de 25 do mesmo mez sob n. o 80, pelo qual pede 
esclarecimentos sobre deverem ou não pagar o 
imposto da siza as casas de taipa cobertas de 
telha, ou de palha; e participa ter a este respeito 
ordenado que as casas construidas no seu todo, 
ou em parte de tijolo com a frente de pedra e 
cal pagassem a siza que a lei tem imposto ás 
compras e vendas de bens de raiz : responde ao 
·mesmo Inspector que é illegaJ, e por isso se não 
approva a sua resolução; que são bens de raiz 



piH'a serem como tacs sujeitas ao pagan1ento da 
siza todas .as casas de qualquer qualidade, tama
nho, fórma e ma teria; · utna vez que sejão adhe
rentes e pegadas ao solo; e que cumpre advertit~ 
aos Fiscaes e Agentes da Fazenda Nacional que 
interponhão os recursos legaes dassentenças que 
tiverem julgado .o contrario ; incluindo· o da 
revista daquellas que tiverem passado em julgado 
por intervenção do Procurador da Corôa, da Re
lação do districto; a quem para esse fin1 se en
viaráõ os necessarios esclarecimentos, para depois 
ter lugar a responsabilidade dos Juizes que assirn 
tem julgado com tão n.otoria injustica: e que ent 
tudo faça exactame.nte .cumprir as dtsposições ·do 
Alvará de 3 de Junho de '1809, e de todas as n1ais 
Leis, Resoluções e Ordens respectivas. 

ThesouroPublico Nacional em 9 de Noveníbro de 
·f 83i>. -·"'Ianoel do 1Vascúnento Ca8tro e }5ilca. 

N. 3JL ___;_ JUSTÍÇA._;..El11 lO de Nü'iCirlbro de i8J3. 

Resolve di.ivÍdás pranOstas a respeito de alguns artigos do Co
digo do Processo Crimiüal, c disposi(:~w rm:lvisoria ácen.:a th 
administração da Justh:a. CiviL 

.. illnL e E'ttn. Sr. _;:; Solicitmido o Juiz Muni
cipal da Cidade de S. Salvador dessa Província 
eselar~eimentos às duvidas qüé se lhe offereeião 
sobre diversos easos no _exercieio do seu lugar. 
O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dorn 
Pedro Segundo Manda declarar a V Ex. para que 
lhe' communiqüc: 1. 0 que das decisões dos Juizes 
Municipaes sobre actos de cxecuç;ões c suas de
pendencias, que só podem ser interlocutorias, 
ha o recurso de aggravo do auto do proces:;.o, 
Conforme o disposto no n:d. 11· da Disposit.:üo Pro·-

lH'tiSÕES DE 18:3;) 



·viso ria; 2. o que os Juizes Municipaes são com~ 
l)Ctenles para receberem queixas e denuncias dos 
de1ictos políticos, em virtude da j urisdicção cu
mulativa que lhes conferia a art. 35 do§ 3. 0 do 
Codigo do Processo Criminal; 3. 0 que os mesmos 
Juizes são subordinados aos Juizes de Direito e 
Chefes de Policia, nos termos e a respeito dos actos 
especificados nos arts. 35 § ~. 0 , M> § 9. o e 339 do 
Codigo do Processo Crin1inal, e no art. 1. 0 §§ 2. 0

, 

:3, 0
, 4. 0 e fJ.o do Decreto de 29 de :Março de ,1833; 4·. 0 

que ao Chefe de Policia é licito remover os pre
sos de umas para outras prisões quando assin1 o 
exigir a segurança, tranquillidade e boa ordem, 
cumprindo-lhe porém communiea-lo ás autori
dades, a cuja ordem estiverem esses presos; 5. o 

que os Juizes a quem se reqner a cobrança das 
1ian~;as e rnultas conforn1e o art. ~lz6 do Codigo 
do Processo Criminal, como meros executores, não 
devcn1 admittir en1bargos, pois que lhes não 
eompete conhecer se bem ou mal se houverão as 
Iianças, por quebrados e se impuzerão as multas. 

Deus Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja
neiro en1 1 O de Novembro de 1 R3,). - Antonio 
Paul i no Limpo de Abtco. - Sr. Presidente da 
Província da Bahia. 

N. 312.-GUERRA.--Em ·10 de Novembro de ,183:.>. 

::\LuHlaudo declarar ao Conselho Supremo 1\lilitar qnc nas con
sultas sobre requerimentos de viuvas, que julgarem com di
reito ao meio soldo de seus fallecidos mat•idos, se faça expressa 
mençüo da importaucía quo devem receber. 

Manda o Regente em Nome do Imperador, pela 
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, dc
elarar ao Conselho Supremo Militar, que sempre 
que consultar, na conformidade da Portaria de 
,Ql de Março de '1 828, sobre os requerimentos de 
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viuvas que, etn virtude da Lei de 6 de Novembro 
de 1827, se julgarem com direito ao meio soldo 
de seus fallecidos maridos, se faça expressa men
ção nas mesmas consultas da importancia que 
devem. receber. 

Paco em ,10 de Novembro de ~1835.- ~Manoel da 
Fonsêca Lirna e Silva. 

• 11!1$ .• 

N. 313.-JUSTIÇA.-Em ~1 ,1 de Nov0mbro de 1833. 

1\Ianda que continue a servir um Juiz de Direito nomeado 
por Decreto e encartado, e que todavia contra clle se pro
ceda nos termos do Acto Addicional. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conheci
mento do Regente em Nome do Imperador o Se
nhor Dom Pedro Segundo o officio de V. Ex. CORl 
data do 1 . o do mez proximo passado, em quo 
V. Ex. participa ter provido definitivamente o 
lugar de Juiz de Direito da Comarca do Sobral 
no Bacharel João Fernandes Barros, não o faze.o.do 
na pessoa do outro Bacharel Bernardo Rabello da 
Silva Ferreira, pelos motivos que ponderára e1n 
officio de 20 de Agosto, cumpre-me responder 
a, V. Ex., que, com quanto as observações, que 
V.· Ex. offerece pareção ·muito attendiveis, para 
que~ este ultimo· Magistrado não continue a servir, 
todavia, ·como seja certo, á 'vista das informações 
que se exigirão, ter elle sido nomeado Juiz de 
Direito da referida Comarca por Decreto de 21 de 
Novembro de 1833, e ter tirado carta em 14· de 
Abril do corrente anno, compete a V. Ex. sus
pende-lo nos termos do art. 17 da Lei de 14· de 
Junho de 183·1, e solicitar áa Assembléa Legis
làtiva Provincial o exerciciá da attribuição que 
lhe confere o § 7. o do art. 111 do A e to Addieional; 

\)f i"'' 
I~) 
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c .que a justiça do caso e hetn publico parecem 
reclamar; flcando V. Ex. assin1 habilitado para 
nomear H v rem ente a quein mais digno fôr de ocu
par un1 cargo de tanta importancia. 

Deus Guarde a V. Ex.- I,alacio do Rio de Ja
Jleiro em 11 'I de Novembro de 1835.- Antonio 
_Pctulüw Limpo de Abteo.- Sr, Presidente da PrQ ... 
vincia do Ceará, 

--
X. :311..-JCSTfÇA.-Em 12 de l';ovembro de 18~J:j~ 

J);~clara CllH' o invr~ntarlo de E'->lran;:;Biros deve sel' feito con
fol'nW :~" leis do pait) sem iater~ew}w ou assisteucia dos 
eonsules. 

Illm. o Exm. Sr.-l.evei ao conhecimento do 
HJ~gcnte em Nóme do Imperador o Senhor Dorn 
l'edro Segundo o Aviso que V. Ex. n1e dirigio 
eDm data de ~10 do corrente mer,, para que cu 
o habilite para responder devidamente ás requi
si;~ões, que fez a V. Ex. o Enviado de S. M. Fi
delissima, sulicitando, já. que se expeção as or
dens necessarias para descobrir--se o delinquente, 
ou delinqt1<:mtes~ que c01nn1ettêrão o assassinato 
na pessoa de A:ntouio Gomes das Neves e Mello 
1nembro da Commissão Mixta Brasileira e Portu
gueza, a fim de serem castigados con1o merecem; 
já que se pcrmitta proceder--se a inventario. nos 
bens do faHecido coin assistencia do consulado 
da sua nação? e em rc~posta Ct}mpre-n1e, pelo 
que pertence ao· 1:.~ óbJééto·, declarar a v~ ·Ex. 
que pelos officios e Avisos, que remetto por co..
pia, conhecerá V. Ex. a·-promptidão e elficacia 
corn que o Governo Imperial prosegue nas dil i .. 
gencias, desde logo con1e_çadas, para descohr'ir 
a pessoa, ou pessoas, que perpetrárão aqu~He 
crin1e; e pelo que respeita aó segundo objecto, 
;:-e n1e ofl'ercce ponderar a V. E:c, que o invcn-



tario deve ser feito conforme as leis do paiz, as 
quaes não admittem a intervenção, ou assisten
cia do Consulado, sendo certo que uma tal requi
sição não encontra apoio, ne1n nos princípios 
geraes do Direito das gentes, que marcão as 
funcções que os Consules podem exercer, entre · 
as quaes não se compreheude a que se pretende 
conferir, nem tão pouco en1 artigo algum do Tra
tado que se celebrou entre o Brasil e Portugal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pt:tço em 1 z de No
YBmbro de 18]3.- Antonio Pau!ino Limpo de 
Abreo.-Sr. l\lanoel Alves Branco. 

N. 315.-J.USTIÇA.-Em ·13 de Novernbro de 183J. 

&olve duvidas a respeito do modo· por que devem ser execu
tadas div0rsas disposiçõ~s do Codigo do Processo Criminal 
relativas ao Jury. . 

IHm. e Exm. Sr.-~om offido de V. Ex. data~ 
do de 12 de Setembro deste anno, levei ao co
nheohnento do Regente emNome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Segundo o que lhe havia 
dirigido, em~-data de 23 de Julho do. mesmo anno, 
o Sargento-l\tór ManoelMendes da Fonseca, quan
do a·cahe de· exercer as funccões de Juiz de facto 
no · Jury ·dessa eapital~ pedindo esclarecimentos 
áoe_rea dos segujntes ·quesitos: 1. o Se era de con ... 
formida-de com a Lei do Jury que um Juiz de 
Direito procedesse no começo da sessão ao sor
teamento dos Jurados sem primeiro verificar pu
blica·mente as cedulas. 2. 0 Se tambem era de ac
cordo com·a Lei que o Juiz de Direito procedesse 
primeiram,ente ao Conselho de sentença, e depois 
deste ao de accusação, ou fosse isto no prin
cipio da sessão, ou no decurso dclla, quando hou-" 



vessem processos para serem j ulg;ulos por' ambos 
os Conselhos, e se tivesse de fuzer o sorteamen
to ao mesmo tempo. 3. 0 Se era o Promotor ou o 
Juiz de Direito quem devia dirigir os Jurados ú 
sala de suas conferencias . .f .. o Se o Juiz de Di-

. reito podia a seu arbítrio dispensar qualquer 
Juiz de Facto de entrar en1 alguns dos Conselhos, 
para que fosse design1do pela sorte, sPn1 que elle 
se désse de su;;peito, c se tamhem er<l licito o 
mesn1o Juiz de Direito dispensar um Advogado, 
que o réo declarasse ter para o dcfendur, nomean
do-lhe outro sem motivo d\~ impedimento da
quelle. 5. o Se os Juizes de Facto t~rüo obrigados 
a pedir primeiro a palavra p;_u·a Ltzcrem uso da 
faculdade que lhes dava o art. 2B'2 do Codigo do 
Vroccsso, ou mesmo para dizerem alguma cousa, 
visto que a Lei não os obriga v a ú isto. 6. 0 Se o 
Promotor, quando um réo era aprescnta,lo no Jury 
por crime de roubo, e que, sendo parte, deixa
va este por indigencia de c01nparecer a accusa-lo, 
podia subtrallir-se a accusação por parte da Jus
tiça com o fundamento de o crime não ser publi
co. 7. 0 Se sendo um réo absolvido pelo Jury 
d'onde por todas as considerações devia sahie 
c1n plen:1 liberdade, ao contrario sahisse escolta
do pura recruta por ordern do Juiz de Direito, 
devia entender-se que um semelhante procedi
mento era conforme con1 os verdadeiros princi
pias de sã liberdade e direito constituc.ional. '3. 0 

finalmente, se o termo- advirto -·uma e outra 
vez usado pelo Juiz de Direito, já para o Tribu
nal de Jurados, já para cada um dos seus mern
bros eonviria ser substituído por outro menos 
imperioso, visto que o Juiz de Direito nenhum 
gráo de superioridade alli tinha sobre os Juizes 
de facto. E o mesrno Regente Manda responder 
a V. Ex. sobre os oito referidos quesitos da ma
neira que passo a expender, c segundo a ordein 
de sua numeração: 1.0 Que a verificn~:ão das ce
dulas dos Jurados, antes de se proceder á forma
ção do Conselho, é uma formalidade csseneial e 
inclisponsavcl na conformidade do :Jrt. 338 do 



Codigo do Processo: 2. 0 Que não ha contravencfHi 
da lei em começaren1 os trabalhos do Jury, em qual
qüer sessão ordinaria ou exlraordinaria pelos do 
2. o Conselho nos casos dos arts. 308 e 309 do mesrno 
Codigo e em outros semelhantes havendo urgencia: 
3. 0 Que, na direcção dos Jurados a sala de suas con
ferencias, se deve observar o dispost.o no art. 243 
do Codigo referido: 4. 0 Que o JuiZ de Direito não 
está autorisado para dispensar de entrar na for
mação do Conselho qualquer Jurado sorteado, 
fóra dos casos dos m•ts. 61, 275, 276 e 277 do 
sobredito Codigo, e nmn póde privar os réos do 
direito amplo que lhes dá o ar ligo 322 dó Codigo: 
5. 0 Que1 posto não haja uma expressa dctetmi
nação, que declare deverem os Jurados pedir a 
palavra ao Juiz de Direito, para usarem da fa·
culdade que lhes dá o àrt. 282 do Codigo do 
Processo, elles são comtudo obrigados a reconhe
cer o dito Juiz por seu l'residcnte, encarregado 
de regular a policia das sessões, e por isso não 
dcveráõ fallar smn que lhe peção a palavra c a 
obtenhão opportunamente pela orden1 que lhes fôr 
designada, para que se proceda oorn' a regulari
dade e clareza neêessarias: 6. 0 Que os casos, em 
que o Promotor Publico é obrigado a accusar os 
dclinqucntes, estão hem expressan1enle declara
dos nos arls. 37; 73, 7-l; 241 e 279 do Codigo do 
Processo, e q~e. quaes,qlier questões, que a este 
respeito se snscitat~en1, deverúõ ser decididas na 
conformida~e elo art. 281: 7. 0 Que um réo absol
vido pelo Jury dev~ ser imn1ediatamente posto 
mn plena liberdade, conforme o art. 273 do Codigo, 
e ser-lhe esta lihcrdt\de gin•antida para não ser ou
tra vez preso ou incommoilado pelo nwsrno -erime 
dc.qlie teve a absolvição, mas qne riã.o fica isento 
de ser preso po:r outro qualquer mohvo, por que 
legalmente deva ser, ou recrul-ado se estiver nas 
circumstancias disso. 8.° Finalmente que o termo 
- adv,irto -bem póde ser empregado pelo Juiz de 
Direito no desempenho de suas attribuições de
claradas no art. 4·6 do Co digo, cn1 termos h a beis, 
se1n offensa dn urbanidade com qne se drve tra-
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tar os Jurados. O que p~rlieipo a V. Ex. para sua 
inlelligencia e para o fazer constar a quem con
vier. 

Deus Güarde 'a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 13 de Novembro de 1M35.-Antonio 
Patdino Limpo de Abreo.-Sr. Presidente da Pro
víncia das Alogôas. 

N. 3~16.--JUSTIÇA.-Em ,13 de Noven1bro de 1833. 

Solve duvidas sobre a execnção de dive1·sos artigos do Codigo 
do Processo Criminal. 

Illm. e Exm. Sr. - O Regente en1 N01ne do Im
perador Resolveu as duvidas apresentadas pelo 
Dr. Promotor Publico desse município, em seu 
offieio de '' 4 do mez passado, e Manda dBCla
rar a V. Ex.; .para o fazer constar ao rncsmo 
Promotor: 11.0 Que os Juizes de Direito que forern 
Chefes de Policia te1n autoridade de passar e exe
cutar mandados de busca. ;a.o Que os Juizes. de 
Paz , nas pronuncias, se devem regular exacta 
e strictarnente pelo que se acha disposto no art. 
144 do Codigo do Prpcesso Criminal , . não po
dDndo dispensar·· a prisão dos pronqnciadas nos 
casos em que ~na tem lugar. 3. 0 Que os Juizes 
~ótnente se podem dar por súspeitos, quando se 
sentirem. em alguns dos casos e~preSsamente es
pecit1cados no art. 6/1 do Codigo do Processo Crimi
nal. 4-. o Qtle epjp;regados publicas ,são todos aquel
les que especialmente se actlão especificados nos 
arts. 150, 155 e 156 do referido CDdigo, e em ge
ral todos os que tern algum emprego político, 
civil, militar, ecclesiastico, financeiro e litterado, 
o ti sejão eleclivos QU da· nomeação e provimento 
do Governo, ou de qualqtwr autoridade. 5. 0 fi
nahnente, que o disposto no art. 86 do Codigo do 



\'rocesso Criminal só tem lugar a respeito das 
acções, que o Promotor intentar ex-officio nos 
termos dos arts. 37, 7 4, 241, 279 e 280 do sobre .. 
dito Codigo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja .. 
neiro em 13 de Novembro de 1835.- Antonio Pau .. 
lino Limpo de Abtco. -Sr. Presi<lente da Pro
l·incia de Pernambuco. 

•tiO• 

~comHmlúe:md~ quanto deve ter di:niamentl' <-ada uma JH'Jt,:a 
de Caçadores durante o tempo que não l't'(.'f'lH·u f:o·dam~..-uto, e 
dando pro,·ideJH'ias ~ rr>sprito. 

lllnL e Exm. Sr.- nevolvendo novanwníe á ·v, 
l~x. o officio n. 128 do Inspector da Thesouraria 
da Província da Parahyba, con1 o do n. o 82 do Pre
sidente da mesma Província, que V. Ex. me di
rigira com Aviso de 11 do corrente, para obter 
esclarecimentos ácen~a da maneira, por que se 
devão fazer os pagamentos de fardamentos exi
gidos por algumas praças do extincto batalhão de 
Cacadores n. o 49 de 1.a linha; tenho de commu
niêar-lhe que a cada uma praça, ,~isto seren1 de 
Caçadores, se deve pagar a razão de cincoenla 
réis diarios, durante o tempo que deixárão de re
ceber fardamento : e quando seja necessario ab
solutamente saber-se o valor de qualquer genero 
de fardamento, ou s-emestre, dever-se-ha nomear 
uma Commissão de dous ou tres Officiaes, para, 
de accordo, ou ouvindo a opinião de outros tan
tos mestres de alfaiate, informarem sobre a quan
tidade de fazenda precisa de cada nrligo, e seus 
preços médios, assim C()tnO o valor razoavel do 



córte e feitio da obra ; e á vista das suas declara
ções organisar-se uma Tabella com os precos des 
differentes artigos que se distribuem á .,tropa. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 13 de Novem
bro de 18_;l5. ·-Manoel da Fonsec{t Lima e Silva. 
- Sr. Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

Ao Direclor tio Curso Jurídico de S. Jl:mlo, ti:xando a inlef
Jigencia do art. 103 da l,ci de 4 de Outubro de 1S3J, sobre 
os attcstallos de fl'N(ncneia aos lt•ntcs. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo subido ao eonhecilnento 
do Regente o officio de 25 de Setembro deste anno, 
etn que o antecessor de V. Ex. participava haver 
negado ao lente desse Curso Juridieo, Prudencio 
Geraldcs Tavares da Veiga Cabral, as attestacões 
de frequeneia, porque, faltando numerosas vezes 
á aula, ·havendo este anno deixado a regencia da 
sua cadeira desde o principio do mez de Maio, 
e sendo-lhe exigido que justificasse este proce
dimento, elle apresentára uma attestação de ci
rurgião póuco satisfactoria, e contraria ao que 
geralmente se diz do seu estado de saude: Manda 
o Mesmo Regente em Nome do In1perador o Sr. 
Dom Pedro Segundo, mn resposta, declarar a V. Ex. 
qne a intelligencia do art. 103 da Lei de 4 de Ou
tubro de 1831 nem deve ser tão a1npla, que o 
arbítrio dos chefes das repartições possa subs
tituir qualquer especie de prova para justificar a 
falta de freqnencia dos seus subordinados, nem 
tão restricta, que os mesmos chefes sejão privados 
de mostrar o contrario dessa prova, e de se de
í·idir por nntras qnP a lri ~nnsirlera aftPncliveis, 
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Deus Guarde a V. Ex.-Palacio du Hio de .Janeiro 
ern 16 de Novernbro de '1835.-Antonio PauHno 
Limpo de Abrco.-Sr. Dircctor do Curso Jurídico 
de S. Paulo. 

N. 310.-IMPERIO.-Em 16 de Novernbro de ,1833. 

Ao Administrador llo Coneio Geral da Corte, ordenando que 
se deem conhecimentos em fónna dos autos que pela admi
uistração forem remettidos para qualquer destino, todas as 
Yezcs que as partes os exigirem na occasião da entrega. 

O Regente ern Nome do Imperador o Sr. Dom 
Pedro Segundo, annuindo ao que representou o 
Escrivão do Contencioso do Juizo Ecclesiastico An
tonio Ramos da Silva Rangel : Ha por bern que 
na Administracão do Correio Geral desta Côrte se 
dêm conhecimentos em fórma dos autos que pela 
referida Administração forem remettidos para 
qualquer destino, todas as vezes que as partes os 
exijão na occasião da entrega, não obstante não 
haver a respeito disposicão alguma no Regulan1enlo 
dos Correios, como Vm. "observa na sua informação 
de 13 do corrente; porquanto á vista do art. 23 
do Decreto de 20 de Dezembro de 1830, c do art. 
4.9 do Regulamento das Relações de 3 de Janeiro 
de 1833, é aquelle expediente o mais regular. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em ~16 de Novembro 
de 1835.-Antonio PnaUnÔ Limpo ele Abreo.-Sr. 
Luiz Francisco Leal. 

-···-



N. 3:20.-JUSTIÇA.-Enl ,,6 de Novembro de ,f83J. 

Declara que a Cam:ua Municipal da Capital não procedêra 
legalmente, approvando -uma proposta para Escrivão do 
Juizo de Paz, que não fôra feita pelo Juiz de Paz t~m 
e:xercicío, mas }Wr seu antecessor. 

Illm. e Exrn. Sr.- Corn o offieio de V. Ex. de 
() do mcz proximo findo levei ao conhecimento 
do Hegente em Nonw do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo a representação de .José 
Mendes da Costa Coelho, .Juiz de J>az do '1. o dis
tricto do Curalo da Sé dessa Cidade, :no qual 
refere que, tendo o seu antecessor proposto á 
Cmnara Municipal respectiva um cidadão para 
Escrivão do seu .Juizo, em lugar do que enlào 
era, que havia sido nomeado Solicitador da Fa
zenda, e nào approvando a dita Carnara serne
lhante proposta, com o fundamento de achar-se 
o Escrivão apenas nomeado para aquelle emprego 
de Solicitador e não em effectivo servico, depois 
que se verificára a vaga do referido officio de 
Escriyão, e já quando o Juizado de Paz era exer
cido pelo representante , a quem sómente conl
petia fazer a proposta do cidadão que o devia 
servir, conlo fez 1 a Camaraf desprezando esta, 
npprovou aquclla do seu antecessor, contra o 
ttue pede providencias, ben1 como ácerca da de-
eisão do Yice-l)residente dessa Provincia Manoel 
Antonio Galvão que sustentou a deliberacão da 
referida Camara. E o mesmo Regente, tomando 
n.a devida f~onsideração toda a exposição do men
ewnado .lmz de Paz, Manda declarar a Y. Ex. 
que bern fundada é a queixa que el1e fez, tanto 
pelo que respeita a ter a Camara Municipal dessa 
Cidade nomeado um Escrivão, no tempo do seu 
exercicio 1 scn1 que o tivesse proposto, como da 
decisão do sobredito Vice-Presidente e1n obri
B·a-lo <;l cumprir uma tal~nomeação, apezár da sua 
1llegahdade 1 e de se lhe haverem opposto em
bargos de ob c sub rep!~ão, que se achavão pen-
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dentes, contravindo a Camara com este procedi
Jnento a disposição do art. ~14 do Codigo do 
l'rocesso Criminal , com offensa do direito do 
Juiz de Paz queixoso, aggravando o Vice-Presi
dente essa oifensa pelo facto de ingerir-se no 
que era da attribuição do mesmo Juiz. O que 
participo a V. Ex. para sua intelligencia e para 
dar as providencias necessarias sobre este ob
jecto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro ern 116 de Noven1bro de 1835.-Antonio 
Paul i no L'impo de Abre o .-Sr. Vice-Presidente da 
Província da Bahia. 

N. 321.- JUSTIÇA.- Etn 16 de Noventbro de ~1833. 

Declara que os Empregados Provinciaes podem recorrer ao 
Governo Geral para lhes conceder licença, que não possa 
ser concedida pelo Provincial, e que recursos tem as Presi
dencias contra as licenças assim concedidas. 

lllm. e Exm Sr.-O Regente em Nome do Im
perador, a quem foi presente o officio que V. Ex. 
dirigio a esta Secretaria de Estado dos Negocios 
da Justiça, em data de 5 de Setembro ultimo, 
no qual, accusando a recepção do Aviso de 2 de 
Maio antecedente, em que pela mesma Secretaria 
se communicára a V. Ex. a prorogação da licença 
que nesta data obtivera por mais seis mezes o Dr . 
. Joaquim Jos-é Lopes Mendes Ribeiro, Parocho da' 
Freguezia de Guarapiranga, entra em duvida da 
competencia do Governo Geral para conceder taes 
licenças, Mandou responder a V. Ex. que, posto 
os Parochos sejão Empregados Provinciaes, con~. 
forme a classificação feita .no art. 1 o § 7. o da Lei 
de 12 de Agosto de 1834, e seja da competencia 
dos Presidentes dos que pertence a sua nomea-

r ; tr 
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ção, suspensão e clenlissão, (dita lei e art. § H), 
assim como conceder-lhes licencas que não excedâo 
o prazo de tres mezcs, (Lei d"e 3 de Outubro de 
4 834), com tudo apesar dessa competencia dos Pre
sidente.s, sem a prejudicar, podem os Empregados 
Provinciaes recorrer ao Governo Geral, quando 
precisarem de uma licenea de maior prazo, e o 
mesmo Governo coneeder:lhes, se os requerimen
tos lhe pareccren1 justos, ficando en1 tal caso aos 
Presidentes a faculdade de representar, quando 
as julgaren1 obtidas ob c sub rcpticiarnente. Quanto 
ao Parocho de Guarapiranga, cnmpre-rne declarar 
a V. Ex. , de ordem do mesmo Uegente, que, tendo 
clle obtido seis n1czes de licenca em 29 de Julho 
de 1833, e tres p'í·orogações tambern de seis n1ezes 
cada u1na, a 1 .a crn 1~1 de Marco de ~1834, a 2.a 
em 21 de Julho do dito anno, "e a 3. a em 2 de 
:Maio do corrente, e que, achando-se já findo 
esta ultima, pó de V. Ex. mandar proceder como 
convier, se ainda não se tiver· apresentado para 
exereer as funccões do seu ministerio. 

Doos Guacde "a v. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro em 16 de Novembro de 1835.- Antonio 
Panlino Lirnpo de Abreo.-Sr. Presidente da Pro
víncia de ~li nas Gentes. 

-··~-11!11' 

N. 322.-JUSTIÇA.--Em -16 de Novembro de 1835. 

Communi~a os Dec.retos qu.e prom.nlgou .o Goxerno do Es
tado, Oriental do' Urugooy, prohibmdo a mtroducção de afri-

--oooos-oo-territ()rio- 4a Republica.- ! - _ .• 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Governo Imperial 
recebido do nosso v ice-Consut em Montevidéo as 
duas notas da copia iflclusa, que lhe dirigio o 
Ministro das Relações Exteriores do Governo do 
Estado Oriental do Uruguay, communicando os 
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Decretos que o mesmo Governo expedira prohi
bindo a. introduceão de- africanos no territorio 
daquella Republiêa, quer a titulo de escravos, 
quer de colonos, ou seja feita por embarcações 
naci-onaes ou estrangeiras, apresso-me a remetter 
a V. Ex. as ditas cópias para seu conhecimento 
e para que, inteirado do grave assumpto que 
contém, haja de expedir as ordens que julgar 
convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de J a
neiro em 16 de Novembro de 1835.-iWctnocl Alves 
Branco.- Sr. Presidente da Província do Rio de 
.Janeiro. 

r-;OTAS. 

Montevidéo 2~1 de Outubro de 1835. 

o· Governo com data de ~13 do corrente expeJio 
o seguinte: 

Decreto.-Sabendo o Governo que alg~ na
vios com bandeira ·nacional traficão na costa da 
Africa, empregados no commercio de escravos e 
garantidos com patentes de navegação, cuja i Ile
galidade ou ficção é incontestavelmente manifesta, 
estando em opposição ás di.sposições que o Go
verno Imperial, para cortar pela r,aiz este trafico 
om_inoso, tem empregado. Considerando que ne
nhum navio podia nem devia empregar-se nelle 
desde que, annullados e rescindidos os primitivos 
e unioos contractos, que permittirão a importação 
de um numero de africanos no territorio da Repu
bliça_ f:wárâ.o sem effeito todas e quaesquer auto
risáções, Q.Ut3 em virtude de taes actos houvessem 
recebido os navios empregados nessas operações, 
e attendendo por ultimo ao abuso que se fez dos 
documentos que autorisárão aqnella permissão, e 
ao que t>Oderia fazer-se com mingua da dignidade 
.e das leis do Estado, se a tempo não se adoptarem 
;medidas capazes de prevenir as consequencias, 
que esta pratica criminosa póde produzir: o Poder 
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. Executivo declara: -·Primeiro, é nu11a e de nenhum 
valor toda a patente de navegação pela quaL se 
perrrlitta aos navios da Republica, e a outros de 
qualquer nação estrangeirs, o trafico de escravos 
e a importação no territorio ·e pontos sujeitos ao 
seu domínio, quer na qualidade de taes, ou cmn 
a denominacão de Colonos africanos.- Commu
nique-se e publique-se por trinta dias consecu
tivos no periodico Universal e ponha-se no re
gistro nacional.-Oriby .-Pedro Lengas.-0 que 
communica ao Sr. Vice-Consul do Imperio do Brasil 
}Jara sua intelligencia e para que se ~irva trans
Initti-lo ao conhecimento do seu Governo. No en
tretanto o abaixo assignado o sauda cont o seu 
distincto aprcço.-Pedro Lengas .-Sr. Vice-Consul 
do Imperio do Brasil. -Esta conforn1e.-Raphael 
J}lacha.do. 

Montevidéo, 2'1 de Outubro de '1833. 

O Governo com data de ·14 do corrente, en1 addi
tanlento ao Decreto de 13 do mesmo, expedio o 
seguinte : 

Tendo chegado ao conhecimento do Governo 
llnperial, depois da promulgação do Decreto de 
13 do corrente, que os navios já nacionaes, ou 
estrangeiros occupados no trafico de escravos nas 
costas d' Africa ou em alto mar fazem uso, para 
garantir a sua impunidade, de licenças especiaes 
que se suppoem concedidas por esta Repub1ica 
independentes das patentes de navegação a que 
allude a declaração feita no citado Decreto, o Go
verno resolve, em additamento a elle.- Primeiro. 
E' igualmente nullo e de nenhum valor toda a 
licença especial, que autorise a navios nacionaes 
e estrangeiros para traficar naquelle commercio 
ou introduzir Colonos africanos ou escravos no 
territorio do :Estado. -Segundo. Communique-se, 
publique-se na fórma determinada e insira-se na 
fórma costumada.-Oriby.- Pedrn Lengas. O que 
se participa ao Sr. Vice-Consul do Brasil para sua 



'!~i tt-Higencia c para que se sirva ,t:ransmitti-lo ao 
conhecimento do ·seu Governo; e no .entretanto o 
a bJixo, Ministro, o sauda :com ·apreço.- ·Pedro 
l.cngas._,_Sr. Vice-Consul do Imperiodo Brasil. Est:á 
cuntormc.-Raphael ~fachada.-Eslá conforrnc.-
Hento da Silva Lisboa. ~· · , 

,'L :3.23.__:jUSTIÇA.-Etn ~tG de Noycrnbro de ~183:_; • 
.... ~\ 

::-;olve duvidas sobre o munero de .Tm·atlos {[UC d:cvc haYcr 
para<se formal' o Conselho tle julga<.,·üu. 

:Levei ao conhecimento do Regente em Nome 
ilo Imperador o Senhor Do1n redro Segundo os , 
t!ous officios, que Ym. 1ne dirigio com data de 
4· tfé9- do corrente mez, re1ali vos ás duvida§. que 
se ;,tem suscitado sobre o numero de J tirados 
•lesintped!ti()S, que é· :indispensavel . para 'proce
der...:se ao,tonselho. de·Julgacão,)entendendo Vrn. 
e outros Juizes de Direito con1 as Relacões do 
l\io de- Janeiro e Bahia que bastão dêzasete, 
que}~carn:lOS ::que~~~O~Il~·,Jlf:im~ir~."'~con.se 1ho 
formão· o numero de quarenta, e parecendo ao 
supremo Tribunal de .Just~ça ser ind.ispensavel 
que~;todns estes· quarenta . Jurad.os sc.)ãO hflbe~s 
p~tajulg.ar, não se c;lando a respeito de nenhun1 
delles: a~·preexistencià ele um imp,edimento co7'" 
nhooidQ~· e~aoonf,oo{} ·:«OQh·~c.que>·~~Nirio· .no 
conselho de accusacão nos tern1os do art. 284 
do Codigo do l1rocésso Crirninal, sendo esta· a 
inteUigencia. q® ·o Governo abr41çou no Aviso 
t-~xpec:liào }JOr • esta. Qlepilr:tição (,la- J.ustiça mn 13 
de·. Pev~ir_i> deste anno-·· Em .resposta áquelJes 
dous "mênmonados. officios cumpre-me ~ornmuni-

. t.~ar-lhe. que o fTOverno .conserva ainda a opinião 
que .. emittio; porquanto presuppondo o art. 33.0 

DECISÕES UE 1S3:J. 



do refi-~rido Codigo a capacidade legal de todos 
os quarenta JHrados, :oom que deve proceder-se 
ao sorteio de accusação para intervirem nos 
processos, evidente é que a mesma capacidade 
deve exigir-se pelo que respeita ao Conselho de 
julgação, entendendo-se ser -esta não só uma das 
formalidades, á que se refere o art. 239, senão 
tamben1 tuna garantia essencial á boa adminis
tração da Justiça, e ao livre exercício do direito 
das partes, que na alternátiva ou de ficar inde- · 
finidarnente retardada a decisão de suas causas, 
ou de serem julgadas por Juizes, que não ·me
reção a sua confiança, preferiráõ muitas vezes 
esle ultimo arliitrio contra o fim, que a lei se 
propoz. 

DeusGuarde a V. Ex.-Paco ern i16 de Novembro 
de 1835.- Anton-io Paul'in"o Lünpo de Abre o.
Sr. Chefe de Policia. 

Cl88. 

N. 32t..~FAZEND1.-Em f6de:Novenibrode '1835. 

Circular sobre o imposto do ,pharol. que. se tem deixado de 
cobrar·elil alguums 1Pl'ovil:i<liàs. 

Manoel do Nascimento ·castro e 'Silva, Presi.-. 
"dente-do Tribunal do Th.esouro ~Publice> 'Nacional, 
·cohstando..:lhe que em algumas ·Províncias do -Tm.-. 
perio, ·com grave prejuizo da -Fazenda Nacional, 
_se~te·m ·déíxadotte'àrtecad~r;o-iT.qposto}do ·pha-rol, 
rtalvez par ·se 'entêtll:lér que ã imposição -é 'Paga. 
sómente .por ·trrna vez, e ·que, satisfeita élla 'em 
uma -Província, -exonerade> se 1fica do 'pagamento 
em outra-; e querendo db"iar a .. continuação de 

-tão errada "intelligancia ·dada ao ·Decreto 'de ·~ 
de 11)e-zembro ·(]e 'f8f9, que ·creou este timposto; 
declara que a imposição deve ser paga por sa..., 
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hida _de. toQ~s as Províncias_ o~de haJapharoes, 
o que ~rucamente as embarc&<fões c~s.teiras pag&Q 
uma so vez no annC!;, em cada um dos diversos 
pontos ~ronde sab;irem, cumprindo fázer ~rre
cadnr o qqe se tem deixado de Fooe:Per. O l1ls
peetor di\ Thesoura:ri& da Província ... assim cum-
pricft. · 

Thesour.o Publico Nacional em 16 de Novembro 
4 8:1iL-Manoel do Nascimento Castro c Silva. 

--
::V. 3~5.---:-~AZENDA.-Em 116 de Novembro de 11835. 

I1ando ~11strucções para melhor fisca1isação dos direitos de 
consvnw qe aguar4ente. 

Manoel do Nasci'mento Castro e Sílva, JJresidente 
d~) 'fribunal do Thesouro Puplico Nacional, em ad
rhtame:ntq ao :tteg~l&mento ~ ~6 de Março de 18,33, 
ordenal para ffl~lhor fisQahs&ção ljos direitos de 
consumo de &guardente que entra por tf}rra nesta 
Cidade, o seguinte: 

Art. ~ .-~_l)Q ~)~ Ã~. 'Q~~~IllQffl pt:GK}mo em qiante 
os condq.ctor~s de aguardente destinada a entrar 
por terra n~st~ C~d~de deyeráõ, no acto · da en
trada, apresentar a guia do senhor do engenho 
~'Hl fabricante ao Collector de Rendas do districto 
do ~ng;eub.q V~lbQ .Qq Lqgôa de Roc}rigo de J!reitas, 
ou s.eu . Aj#da~t~, · .. ~--··. qull, . d~Jlois fi~· ... v~rifi~ado. p 
gerier(), dar-lh.es-ha óutra de talão por elle as-: 
sígq.atjª, e pelQ seu jscriyão, cassando a do fa~ 
bricante. . ·"di!5 

Art. 2. Q ~qni<Jo d~stt·g~ia., o conãuctor seguirá 
c.om .a agu.~dente para o Trapiche da Orden1, 
onde, verifi'~ada aqnantidade remettida, ()Agente 
delle cort~;rá ~.Q talãQ., .e o entregará ao conductor, 
rcm.ettendo '! guia á Mesa de Divers.as Rendas 
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no f1n1 ele cada scn1Jna para ser alli conferiu a com a 
do fabricante, que os Collectores deveráõ tambern 
remetter semanalmente á dita l\Jesa. 

Art. 3. o Achando-se pela conferencia das guias, 
que a aguardente não entrou no Trapiche da 
Ordem, o Administrador das Hendas o parti
cipará logo ao Thesouro para n1andar proceder 
contra o fabricante pelo extravio dos respectivos 
direitos, caso elle se não justifique pelos talões 
das guias dos C{}llectores que se lhe entregaráõ 
para ·sua resalvá. · 

Art. 4. o A aguardente que for encontrada transi
tando dos limites de terra da Cidade para o interioe 
della sem a gl},ia do Collector será apprehendida 
como extraviada aos direitos nacionaes, proce
dendo-se na fórn1a da lei contra os cxtravi:ulorcs. 

Art. 5. o Os limites da Cidade do quo trata o 
artigo antecedente são os marcados pela Carnara 
}lunidpal para a decima urbana, os quacs serão 
publicados com este Ucgulamcnto. 

Art. G. o Os Collectorcs e seus .Escrivães tcriio 
16ü'réis cada um por cada guia de talão que pas
sarem aos conductores de aguardente, pagos pela 
folha das despczas da,Administraçüo das Hendas. 

Art. 7. o O Administrador das Hendas fornecerú 
á Recebe-;loria do Município guins de talão por 
elle rubricadas, a fim de serem por esta dislri
buidas aos Collcetorcs respecliYos. 

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de iJS:.n.
Jllanoel do Nascimento Castro c S'ilrn. 

lllm. c Exn1. S1·.-A f.amara Municipal dc:;b 
ü)dc, enl obscrvancia da rortaria que, ern data 
de '17 de Novernbro proximo passado, lhe fôra 
dirigida pela Secretaria de.stado dos f'egocio~ 
da Fazenda, e em que Sua l\lagcstude o Impe
rador foi servido ordenar-lhe que, procedendo 
a demarcação dos limites c dcsignaçüo dos lu
gares notaveis para se estabelecer a collccta dn 
dccima dos prcdios, na fórma do art. ~·. 0 da 
Cn.rtrr de Lei de z1 de Agoslo ultimo, rcmctl('~sc 



no Thcsonro 'Publico Nacional as cópias de tacs de
Iuarcações e designaçôes: l~vaao conhecilnento de 
V. Ex. que, tendo procedtdo com acurado zelo 
nesta diligencia, e attendendo ao augmento pro
gressivo que tem tido a Cidade desde 15 de Ou
tubro de ~1808, época em que pelas Camaras 
transactas se demarcárão os limites della, por um 
extremo con1 o rio das Larangeiras, e por outro 
com o Rio Comprido; resolveu que, segundo o 
estado actual das cousas, fi<1uen1 presentemente 
sendo limites razoaveis para dentro delles ter 
lngar o lançamento da deciTna, imposta pelo 
Alvará de 2'7 de Junho de 1808, os seguintes : 

O principio da praia do Botafogo, da parte do 
Berquó até ao fim üa praia de S. Christovão, com
prehendido o Campo da mesma denop:linação até 
a 2.a Cancella, e dalli, em linha paraltela, ao fim 
da estrada da Joanna, e desta, seguindo a estrada 
que passa pela frente da Igreja do Engenho Velho 
até a ponte da Segunda-feira : o Ccrtão do Rio 

, Con1prido até aos canos da Carioca, os quacs on1 
toda a sua extensão de limites até ao Cosme Velho, 
flcando comprehondiuos no laneamento todos os 
prcdios de urn e outro lado dos mesmos canos, 
desde o Cosn1e Velho até o morro de Santa Thcrcí:•l, · 
hern cmno os prcdios de u1n e outro lado das 
estradas por onde corrmn os limites pelos lu-

. gares do Engenho Velho, e S. Christovão. 
Hcsolvcu 1nais que dcvcn1 ser considerados 

lugares notaveis por sua popu1açüo os se~;uintcs : 
Toda a 'Praia Vermelha, e a estrada ao sahir n. 

do Botafogo: a estrada que vai ter a Copacabana; 
a(é a chacara que foi do fallecido Vigario Geral 
Antonio Rodrigues de Miranda, inclusive o lugar 
denominado Berquó: a estrada que segue de Ho
tafogo vara S. \ll~rnente, a.té a de:se~nbocadura 
da tagoa de Uodngo de Frettas.; a praia da Ponta 
do Cujú até a Imperial Quinra deste lugar : a 
estrada de Maruhy, desde a segunda cancella de 

.:s, Christovão até o fim do Pedregulho : os lugar\1' 
dPnominados Bemfica, Praia Pequena : o fim dtt' 
est.rarla da Joanna no Engenho Yc1ho até a Rc-
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gunda ponle do Maracanã nu estrada do Macaco : 
a estrada nova da nahilonia: a estrada da ponte 
da Segunda--feira caminho do Andarahy até a 
estrada dos :Moinhos onde se achão duas cruzes 
tle fBITO mn pedra, c um riacho comprohendidas 
suas immediataçõcs parallelas. 

Suo estas as demarcações dos limites que a 
Cama r a M nnici pai julga dever eomprehendcr a 
«:idade, c as designações dos lugares notaveis 
~lclla, o persuade-se haver cumprido coJn o quo 
lho foi determinado pela I.ci de 27 de Agosto do 
anno proximo passado, c recommcndado pela 
sobredita rortaria. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco da Camara Muni
cipal do Rio de Janeiro, 26 'ctc Janeiro de 183 11. 
--111m. c :exn1. Sr. Antonio Francisco de Paula 
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, Ministro o 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda.-
0 Presidente, Francisco Luiz da Costa~ Guimarães. 
-Antonio Gmnes de Brito.-Joaqttim José Pe
reira de Faro.-llenrique José de Araujo.-An
tonio JfJsé Bibciro da Ounha.-Joaquim José da 
Silva. 

N. 326.-FAZENDA. -Etn ,18 de Noven1bro de 1835. 

Circular declarando a maneira ele cobrar a taxa dos legados de 
usofructo. 

Manoel do Nascin1ento Castro e Silva, Presi
dente do Tribunal do Thesouro }1ublico Nacional, 
attendendo a que a Asser,nbléa Geral tegislativa 
não tcn1 dado ainda a declaração exigida a res
peito da maneira da cobrança da taxa dos legados 
.de usofructo, que indubitaveln1ente incluídos na 
generalidade da disposição de Alvará d~ 17 de 
.Junho de 1 t-;0~, se não podem bem avaliar para 



a deduccão da referida taxa~ ordena que, a Lcní 
dos interesses da Fazenda Nacional e justiça ·das 
partes, se avalie o producto annual do usofructo 
lc~gado, pe.Jo que respeita ao tempo vencido até 
n data en1 que este in1posto passou a ser provin
cial, obrigando-se os legatarios a pagar a decima 
do producto annual desde que entrárão no gozo 
d elle; -o q11e o Inspector da Thesouraria .da Pro
>:Ülcia d.e. . . . cumprirá, mandaRdo par.a esse fin1 
1 avrar os termos e declaraçõe§t;Itecessarias, -assim 
rn respectivo Juizo de :eo.ntas .dos testan1entos, 
como na competente Repartição fiscal. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Novem
lwo de 1835. - J1Uowel do NasC'imento Castro e 
Silva. 

:\, 327 .-FAZENDA.-Em 18 de Novembro de 1835. 

I:::-;tabelecendo a maneira de fazer a conta da divida de far"" 
damento de algumas praças do batalhão de Caçadores n.o 19. 

Manoel do Nascimento -castro e Silva, Presidente 
do TTibunal do Thesouro Pttb'lico Nacional, em 
·virtude do Aviso do Mi-nistro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Guerra de 13 do corrente 
mez, responde ·ao officio do "lnspector da Thesou
raria da ·rrovincia da 'Para:hyba de 24 d-e Setem
bro ~ltimo :sob n; o t127, que .veio Junto ao officio 
do :respecti:vo Presidente, ,de 26 .d-o ;mesm-o .m.ez 
sob n. o 82, relaU.vamente a0 pagamento :de Javda
mcntos ~xigidos yH>r algun,s sol~{l:do.s do e.xtinGto 
bntalbãt> ·de,Caçador~ de '1. a :}in:tm n~o 19; que a 
cada. ~uma ·praca, :vtsto -serem de GacadOJles, se
-dove pagar a razão de 50 PéÍS· diarioS, -durante O 
tempo .que ~deixárão de receber :fardamento; e 
quando seja necessario -absolutan1ente saber-se o 
vnlor de qualquer genero de fa.rdan1ento, ou se-
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rnestrc, Jever-se-ha ·nomear utna conunissão de 
dous ou tres Oiliciaes, para que, de accordo, e ou
vindo a opinião de outros tantos mestres de al
faiate, iuforntem sobre a quantidade da fazenda 
precisa de cada artigo e seus preços 1nédios , 
assiln corno o valor razoavcl do córte c feitio da 
obra, e á vista das suas declarações organisar-se 
uma tabella com os preeos dos differcntes artigos 
ttne se distribuern ú tropa. O sobredito Inspector 
assim o cun1prirá~ 

Thcsouro l)ublico Nacional em ,18 de Novembro 
de '18~l3. ~ Jlfctnocl du 1\'ascimento Castro c Sitca . 

.t>:\ 

-·-
N. 328. -JUSTIÇA. -En1 ;21 de Noyernbro de ~1830. 

I 
Solve duvidas sobre a execução de diversos artigos do co .. 

di;;o do Processo Criminal. 

Il1m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do ilu
perador , em solu~;ão ás duvidas apresentadas 
pelo Juiz de Direito da Con1arca do Sul dessa 
Província, em offieio de 30 do n1ez passado, sobre 
a intelligencia de alguns artigos do Codigo do 
Processo Crinlinal, Manda declai;3.r a V. Ex , pura 
que faça constar ao mesmo Juiz de Direito : 

1 . o Que o Promotor Publico não pó de encar
regar-se da defeza de algum réo, porque o exer
cício da profissão de Advogado, en1 causas crirnes, 
se não póde bern combinar com o desempenho 
das attribuicões que lhe são rnarcadas nos arts. 
37, 73, 7 4-, ~38, 24-1, 279, 329, e 335 do Co digo 
do Processo Criminal, salvo se o réo for algurna 

" daquellas pessoas, a quem não poderia accusar, 
e a quem é obrigado a defender, por ser seu as
u:udcntc, tlescendente, 1nulhcr ou irmiio. 
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·:> o Que o Promotor Publico não é obrigado a 
n:~,sistir áquellas sessões dos Jurados, em que não 
ti ver de fazer accusações, con1o se deduz do art. 
:ns do Codigo do Processo Criminal. 

:3. o Que os Escrivães dos Juizes de Paz não 
podem ser Advogados, por estarem comprehen
uidosnaprohibiçãodaOrd. do Liv. 1. 0

, Tit. 48 s 2 ~ , á excepção dos casos especificados no 
n1esmo paragrapho. 

4~. o Que quando as partes req,l!Çrerein ser admit
tidaz.; a produzir alguns docudrêntos no 1 . o Con
~elho de Jurados, para illustracão, lhes poderá 
ser permittido, por isso que nenê tem lugar toma
rern-se esclarecimentos sobre o crime e seu autor, 
Ilil conformidade dó' art. 245 do Codigo do Pro
cesso Criminal. 

:;.o Que, nô caso do 6. 0 quesito, como bem se 
deduz do art. 302 do Codigo do· Processo Cri
nünal, necessariamente se ha de formar um novo 
preeesso, em que se guardem todas as formulas 
prescriptas para o 2,° Conselho de Jurados nos 
<trts. 254 e seguintes do dito Codigo. 

6.° Finalmente que, quando fôr preciso nomear 
defensor a algum réo, se poderá constranger a 
algum Advogado do Auditorio , comminando-lhe a 
pena de desobediencia, e formando-se processo 
de1Ja nos termos dos arts. 203 e 204 no caso de 
S(~ verificar. -' 

Deus:xGuarde a V. Ex.-Palacio do Rio de .Ja
neiro em 21 de Novembro de 1835.- Antonio 
Pa/l~lino Lirnpo de Abreo.-Sr. Presidente da Pro
vinda de Santa Catharina. 

DECISÕES DE 183~ 38 
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.N. 329. -JUSTIÇA .-E In 23 de Novembro de 11835. 

Declara que nas causas crimes não ha lugar a prisão por 
falta de pagamento de custas. 

Em resposta ao officio que Vm. n1e dirigi o em. 
13 do corrente, tenho a declarar-lhe que ..a prisão_, 
na falta de pagamento de custas, não te1n lugar 
nas causas erillM'J', não só porque tal disposição 
se não acha no todigo do Processo Criminal, 1nas 
tambem porque a prisão, no caso de que Vm. trata, 
foi substituída á caução da fiança, que d'antes 
prestavão os a:utores, e que ora em nenhum caso 
se exige nas causas criminaes. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 23 de Nove1nbro 
de ·1 S3G. ---Antonio P(M.tüno Limpo ele Abreo.- · 
Sr. ,Juiz l\'1 unicipal. 

N. 330.-FAZENDA.-Em 27 de Novembro de 1835. 

Ordenanúo que as Tllesourarias semestralmente rémettão uma 
... relação dos devedores da Fazenda Nacional. 

~~:Manoel do Nascimento Castro e Silva,_ Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, con
Yencido da necessidade de conhecer regularmente 
o estado àa eobrança da divida activa, e o zelo e 
actividadé dos Empregados a quem incumbe essa 
arrecadacão, deliberou ·,em sessão do Tribunal 
que o Inspec.tor da Thesouraria da Provincia de ... , 
exigindo do respectivo Procurador Fiscal no pri
meiro dia de eada um mez parte circumstanciada 
do estado das execucões contra os devedores ú 
Fazenda Nacional, organise semestralmente sobre 
estes dados uma relação , tambem circumstan-
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eitula, .do estado das mesmas execuções, que de
Yecà remetter ·aó Thesouro·indef~ctiveltnente no 
principio do primeiro n1ez subsequente ao referido 
~e mestre: o que cumprirá. 

Thesouro I)ublico Nacional em 27 de Novembro 
d1: 183õ.- Ma.noel do Nascimento Castro e Silva. __ _._. 

\. 33,1.·-FAZENDA.-Em 2i de Novembro de ·1835. 

Cireular estabelecendo a maneira· de se pagare'm os <)i'denado~ 
_ a quarteis adiantados. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, que
rendo fazer cessar as duvidas que se ten1 susci
tado sobre ·a percepç.ão dos ordenados daquelles 
Empregados, que, tendo sido providos, e estando 
Pa po&~~ :~ exercicio de seus empregos, antes 
'ia pronwlga~o da: tei de 4 de outubro de 483•1 J 

furão contemplados na declaracão do art. 55 da 
Lei de 15 de Novembro do mêsmo anno, para 
(·ontinuarem a vencer seus ordenados adiantados, 
c que :posteriormente- tem o-btido, augmento nos 
mesmos ordenados : ordena, que todos os Em
pregados providos, empossados e entrados etn 
cxe:t:cicio de seus empregos, a que por lei e~a 
dev1do o pagamento de ordenados a quarte1s 
~; diantados antes da sobredita Lei de t de Ou
Lubro, e que assin1 os' estavâo percebendo ao 
tempo da publicação della, continumn a vence
los da n1esma fórma adiantadamente, tanto, na 
parte que naquelle tempo lhes enmpetià, como 
r-m qualquer augmento, que no n1esmo titulo de 
ot·denndo Jeüha sido legalmente conferido pelos 
rnesmos empregos: não se entendendo porém esta 
~1etermina~:ão a respeito daquelles, que , posto 
J<1 fossem d'antrs empr~-dos em empregos de 
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iguaes denominações , enlrárào no scrvit,;o de 
repartições novamente organisadas depois da lnen
cionada tei de 4 de Outubro de ~1831, pois que 
estes os deveráõ receber depois de vencidos, na 
fórma do art. 109 de lia, e da de 3·1 de Outubro 
deste anno. O que o lnspector da Thesouraria 
da Província de .... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 2'j de Novembro 
de 1835.-iJlanoel do Nascúnento Castro e Silva. 

N. 332.-JUSTIÇA.-Ern 28 de Novembro ele ·183~). 

Declara os cffcitos da amuistia de t9 de Juulw, e como ser~o 
obrigados á satisfação tanto os definitivamente condemnados 
como aquelles cujos processos ainda estiressem pendentes. 

Illm. e Exm. Sr.-O Uegenle em Nome do Inl
perador Manda declarar a V. Ex., em reposta ao 
seu offido de 20 de Setembro proximo passado, 
que a disposição do art. ôG do Codigo Criminal, 
em que se lhe mandou dizer que estão comprehcn
didas as pessoas envolvidas em (Times políticos, 
que gozàrão do indulto do Decreto de 19 de Junho 
antecedente, comprehende c é applicavel não só 
aos amnistiados, cujas senten~;as tenhão passado 
em julgado, mas tlimbenl àquelles que tenhüo 
recursos pendentes das suas sentenças conrlern
natorias, c que, tendo sido pronunciados, ainda 
não tenháo definitivamente sido julgados, eorn a 
differença porérn de que a satisfa~~ão se ha de 
haver dos primeiros em exccu~;ào ela senten(;a 
criminal , e dos outros se precisarú demandnr 
por acção civrl nos termos do art. 3·1. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de .Ja
neiro em 2R rlc Novembro rlc ·1833.-A ntonio l'au
lino Limpo de Abreo. -Sr. Presidente da Provineia 
de Minas Geraes. 
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N .333.-JUSTIÇA.-Em 28 de Novembro de 1835. 

Declarando -como se de-ve proceder a respeito dos pretos fugidos 
que forem presos, presumindo-se serem escravos. 

Em resposta ào seu officio de 15 do corrente, cum
pre-me dec1arar-lhe que, logo que se apprehende
rem pretos fugidos, que se presumão ser escravos, 
deve Vm. immediatamente mandar não só pu
blicar pelas folhas periodicas os. signaes dos mes
mos, para que possão apparecer os senhores, mas 
tambem proceder ex-oft1cio pela policia a veri
ncação do seu estaào, no caso delles declararem 
que são forros, tirando informações pelos luga
res, onde elles disserem que residião, e fazendo 
todas as outras indagações, que forem condu
centes ao esclarecimento do facto, sem ser neces
sario por méra formalidade demora-los tanto 
teJDpO no Calabouço inutilmente, setn a mesma 
policia procu}'ar saber a verdade, cumprindo que 
sejão soltos logo que-,de taes pesquizas ·não re-
suJta:r prova ~e serem. ?ativ?s ..•.. ~·· 

:Deus Huarde a Vm.:.:: :Paéo em 28 de Novembro 
de 1835~ - Antonio Pctulino Limpo de A.brco. ~ 
Sr. Chefe de Policia. 

N: 3at:,r~-JUSTIÇA. -E0130 de Novémbro de 1835. 

Declara eqniparado o lugar de .Tuiz de Orphãos da Côrtc aos 
dos .Juizes de Direito. 

Illm .. e Exm. Sr. -Com officio de· V. Ex. de 
26 do corrente mez foi presente ao Regent~ em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro Se
gundo o que a V. Ex. dirigi o o Juiz de Direito 
da Comarca de Itaborahy, 'Bernado Belisario Soa-
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res de Soozn, ;em que declara não ter duvida em 
aceitar o lugar de ·.Juiz de Orphãos do Município 
da Côrte, para que acaba de ser nomeado, se o 
Governo está na nersuacão de s·er vitalício este 
lugar e considerado em~ tud'O o mais coino de 
outro qualquer Juiz de Direitoy. e o rnesmo Re
gente Manda responder a V. Ex. que as palavras 
-para os mais Juizes de Direito- de que usa o 
Decreto de 30 do mez proximo passado no art. 1. o 

mostrão com evidencia que, na opinião do Go
verno, o referido lugar de .Tuiz de Orphãos foi 
eomprehendido no numero do dos outros .Juizes 
de .Direito , e equiparado a elles inteirarnent.e. 
O que participo tl' V. Ex. para sua intelligencia 
e para o fazer constar áquelle Magistrado, a Hrn 
de que possa quanto antes tomar posse e entrar 
no exerci cio do mencionado lugar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Ja
neiro .em 30 de Novembro dé ~1835. - An.~toniu 
PauZ:ino Limpo de Abre o.- ~k. Presidente da J)ro
vincia do Rio de Janeiro. 

N. 335.-JUSTIÇA.~Em 3 de Dezembro de 18:35. 

Declara que o perdão ou miuoraçho das penas não exime da 
. ob-rigação d-e satisfazer o mal causado. 

A' vistadá sua resposta de 29 do mez proximo 
passado._sobre· o' requerimento, em que Sebastião 
Fabregas Surigué se queixa da maneira por que 
foi cumprido o Decreto do Poder .Moderador, que 
commutou á José Gomes Moreira a pena, em que 
fôr~1 conden1nado ; Manda o Regente en1 Nome 
do Irnperador o· Senhor Dom l}cdro Segundo 
declarar a Vn1. que o perdão, ou minoração das 
p('nas impostas aos réos, com que póde agra-
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cia-los o Poder Moderador, não exiine, na fónnu 
do art. 66 do Codigo Criminal, da obrigação de 
hatisfazer o mal causado em toda a sua plenitude 
t::: menos ainda as custas do processo, que cons
tiJuem uma divida. 

Deus Guarde a VIn. - Paco em 3 de Dezembro 
de 4835. - Anton,io Pa:u.linÓ Limpo de Abreo. -
Sr .• Juiz MunicipaL 

··-···· .. 

,N. :336.- GUERRA.- Etn 7 de Dezetnbro de 1835. 

neterininando que se recolh'n. quátquer Empregado' üa :Fabrica 
da Polvora que esteja ausente; e ordenando que fique sem 
e.ffeito a autorísação dada ao respectivo Director para conceder 
licença aos seus subordinados. 

O Regente em Nome do llnperador , to1nando 
em ~onsideração tudo quanto ~rn. expõe no seu 
offic1o de 3 do corrente mez acerca do estado 
de atrazo da cscripturação da Fabri.-:a da Polvora, 
principa1mente da 2.a classe do Almoxarifado , 
pela. prolongada ausencia do respectivo Escrivão 
João Manoel fla Fonseca e Silva, apezar de sua 
advertencia para o chamar ao servi co ; H a por 
bem determinar que, ainda por uma''vez ultima, 
passe Vm. orden1 ao referido Esc ri vão, ben1 como 
a qualquer outro. E1npregado da mesma fabrica, 
que por ·~qualquer·· motivo esteja della ausente, 
para inunediataniente se recolherern , e jamais 
deBa se ausentaren1 sem expressa ordmn do Go
verno, ficando assim cassada a autorisação a Vm. 
dada em Aviso de·17 de Março do corrente anno, 
para ·conceder licença aos seus subordinados. E 
porqur. possa acontecer (o que não é de esperar ) 
que o mencionado Escrivão deixe de apresentar-se, 
üomo lhe cumpre ; nesse caso, dando Vm. conta. 
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do que occorrer, para poder o Governo resolver 
definitivamente á respeito, fica autorisado a mandar 
escripturar os livros da 2. a classe da maneira 
que p~opõe no seu officio. 

Deus Guarde a Ym.-:- Paço em 7 de Dezembro 
de (1835.-lJfanoez- da Fonseca Lima e Silva,-- Sr . 
. José Maria da Sílva BHtencourt. 

N. 337._,_ GUERR~-Ern 7 de Dezembro de '1835. 

Provisão do Conselho Supremo ~lilitar, determinando que se 
faça extensivo a t-odas as praças militares o disposto na Re
solução de 9. de Dezembro de 1833. 

O Reg-ente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Segundo Faz saber aos que esta Pro
visão. virem, e cuja execução lhes possa de qual
quer fórma pertencer que, sendo-lhe presente 
uma Consulta do Conselho Supren1o Mihtar, em 
data de .16 de Novembro do corrente anno, a 
que mantioli "proceder, s.oor-c ·O requerimeríto de 
José Gomes da Silva, soldado que foi do extincto 
Batalhão u.0 2'1 de Cacadores de ,1 .a linha do Exer
cito; e Conformando:.se inteiramente com o pa
recer do dito ·Conselho':: Ha por bem, por sua 
Immediata e Imperial Resolução do '1. o do pre
sente n1ez e anno, Determinar que se faça extensivo 
a todas as praças rrülitares indistinctamente, 
quando se houver de contar o seu tempo de 
serviço, o disposto na Resolução de 9 de Dezembro 
de 1823, e em varias outras que mandárão con
tur a differentes Ofi1ciaes de patente o tempo que 
servirão antes das demissões que tiverão do ser
Yico militar, e o que continuárão a servir depois 
de·' novas adnüssões no dito servi co. O mesmo 
)1egente o n1andou pelos membros do Conselho 



Supremo MilHar abaixo assignados . ...,.... José Anto
nio da Fonseca Lessa a fez nesta Côrte e Cidadé 
do Rio de Janeiro aos s~te dias do mez de De
zembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
.Jesus Christo de 11835.-José Joaquim de Lilna 
e Silva, Secretario de Guerra, a tiz escrever e 
subscrevi.- Joaqu,im Norberto Xavier de Brito.
Prancisco de Paultt Vasconcellos . 

• li:il'illl'" 

N. 333. -FAZENDA. -Em 7 de Dezêrnbro de 18Bõ. 

Determinando que o exame da bagagem de colonos se faça 
· mesi11o a bordo das embarcações que os conduzirem. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva t Presidente 
do Tribnnal do Thesouro Publico Nacional, em 
vista da representação do Directorio da Companhia 
de Colonisação estabelecida na Província da Bahia, 
ordena que o exame da bagagem dos colonos 
que vierem estabelecer-se neste Imperio se faça 
1nesmo a bordo das mnbarcacões que os condu
zirem, no acto do desembarque, indo alli para 
esse 11m os Officiaes competentes, ou estando 
presentes a bordo em quanto durar o desembarque. 
o que o lnspector da Thesouraria da Província 
de ..... fará cumprir. 

Thesouro Publico Nacional em '1 de Dezembro de 
1835.-Jlanoel. do Nascimento Casiro e, SilVa-. 

- ... --

DECJSÕ"I<:S DE 1.83ã. 
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N. 339.-JUSTIÇA.-Em 9 de Dezembro de tsa5. 

Solve. duvidas sobre a execução dos arts. f6'1 e 172 dO' 
. Codigo d~ Praeesso- Crimina-l. 

l1lril·. e Exm·. Sr._;_ Tendoo·.fNizde Direito dessa 
Comarca em officio de 12 de Novembro proximo" 
passado pedido esclarecimentos sobre a inteJli
gencia e combinação dos arts. 167 e 172 do Co digo 
do Processo Criminal , quando differentes réos 
comprehendidos ém um só processo, uns sejào 
pronunciados e outros não, por deverem os res
pectivos autos ser remettidos ao Jury em um 
caso; ~ em outr~.MàRela.ção do districto, na fôrma· 
doao citado& artu~os-; e havendo· O· Regente em 
Nome do Imperador resolvido que ao Jury sejào 
remettidos os proprios autos e por cópia á Re-
1ação, devendo porém n·estQ caso o Escrivão no 
fim do traslado passar por certidão o motivo 
pnr que nào remette os ori~ginaes, a fhn de constar 
na mesma Relaeão: assirn o communico a V. Ex. 
para seu conheêimento e para o fazer constar 
ao sobredito Jr.Liz de Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de .Janeir(} 
em 9 de Dezembro de 18:15.- Antonio Paulin(} 
limpo de Abreo . ...:;..,. Sr. Presidente da Pro v incia 
do Espirito Santo. 

N. 340.-JUSTiÇA.- Em 9 de Dezembr(} de 1835. 

Declara que nos casos elo$ arts .. 167 e 172 'do Codigo do 
Processo ·Cr1niinal devem ser remeítidos ao Jury os auoos; 
originaes e á Relação uma côpia delles. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o .Tuiz de DireHo 
da Comarca· da Yictoria, em officio de 12 de No
vembro proximtypassado,, pedido esclarecjmentos 
sobre a intelligenciae cornbinação dos arts. 467 
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~-~ ~ 72 do Codigo do Processo Criii~i;I1al, quando de 
differentes réos cornprehendidos em um só,pro
cesso, uns sejào pronunciados, e outros não, por 
deverem úS respectivos autos ser rem~ttidos ao 
Jury ~m um caso, e €n1 outro á Relação do dis
tricto na fórma dos citados artigos ; e havendo o 
·aegente en1 Nom:e dü Imperador resolvido que 
ao Jury sejão rem:ettidos os proprios autos, e 
por cópia á Relação, -devendo porém neste caso 
o Escrivào no 11m do traslado passar por certidão 
o motivo por que não rernette os originaes, a fint 
de constar na n1esma Relacão; assim o com
l'nunico a Y. Ex. para seu êonheciment'O. · 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco en1 9 dP. Dezembro 
tle ·1835.-Antonio "Pctulino "Limpo de Abreo.
Sr Visconde de Congonhas do Campo. 

-Na mesma conformidade ao Conselheiro Lu cio 
'Boares Teixeira de Gouvêa, Presidente da Re
jaçào de~ ta Côrte. 

,.._ 

N. 34-1.-JUSTIÇA.-Enl9 de Dezembro de i833. 

Déclat•a que ao Thesourciro do Supremo Tribunal continuão 
inherentes as obrigações que tiaha a11tes da nesoluçào de 
30 de Outubro deste anuo. 

JHn1~, e Exm. Sr.-J!'oi presente ao Regente em 
Nome do -Imperador o Senhor Dom, Pedro S.e~ 
gundo o officio de V. Ex. de 27 do n1ez pro
xirilo findo, informando o requerimento do The
soureiro desse Supremo Tribunal de Justiça, 
Vicente Port1rio Soares Serpa Nogueira, que pre
tende ser desonerado da obrigação de continuar 
a ·ctas partes receber os emolumentos das re-
4/istas, e de fazer as despezas do Tribunal, e do 
expediente, com o fundan1ento de que as sobras 
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de taes emolumentos não revertem nctua1men(c 
para o Thesouro Publico, mas sim a beneficio 
flo See:retario e Officiul Maior do mesmo TriburLd, 
erri Yirtude do que determina o art. 0. 0 dn Hu
solucão de 30 de Outubro de ;1s:.3;s: c conside
rando o mesmo Regente, por uma par!c que os 
arts. 4.5 e H> da lei de ·18 de Setcrnbro de HS?S 
não forão revogados pela referida nesoluç:ilo, e 
pela outra parte que o Secretario e Ofncial Maior, 
á quem sómente pertenccn1 as soln·os dos emo
lumentos, depois de feitas todas as despezas mar
cactus no art. 4." da nresma Rcsolnçâo, qne aliás 
pôde absorve-los na sua totalidad.e, não tem, en
tretanto que taes sobras não se verifieão, direito 
a :receber qum,t.tia alguma a .titulo de emolu
mentos, Houve por bP-m; eonformando'""'se corn a 
infonnação de 'V. Ex., Indeferir por despacho 
corn a data de hoje a prctew;ão do menc.íonado 
Thesoureiro, declarando-se-lhe que continuão a 
ser-:-lhe inherentes as mesrnas olJrigações, que 
tinha antes da citada Resolu~ão. ú que participo 
a V. E.x~ para sua intclligcncia e execw;;ao. 

Deus Guarde a V. gx.-.l)aço em 9 de Dezembro 
de 1835.,-Antonio flnulirw Limpo de Abreo.__, 
Sr\ Visconde de Congouhas do Campo. 

:N. 342.-JUSTIÇA.-Enl 9 deDezerrtbro de 183a .. 

Dc<;lara como se. d~ve decidir_ o conflic!-o de j,u~·isrlieção su~
cttad(\ entre o Jmz de Orp})a()s e o Jmz .31umctpal do Mum-
c.q.io da Capi.tal, , 

lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Im
perador, á que foi presente o officio de 13 de 
Outubro proximo passado, em que o JHiz dos 
.Orphãos do Município dessa Cidade, expondo o 
-confli~to de jl'lrisdicção, que se suscitára en.h·c-



elle e o ré~:;pe-ctivo Juiz ~Junicipal, a respeito dos 
legados que a fallecida Joanna Maria de Souza 
deixára a seis orpb_;\os, pctle esclarecin1r..ntos sobre 
n intelligeneia d8 art. 20 da Disposi~~ào Provi
sofia ácerça da administração da Justiça Civil : 
Manda declarar a V. Ex., para o fazer ·constar 
ao referido Juiz dos Qrphflos, que o ohjeclo do 
seu officio deve ser deeidido- na conformidade 
doart.·' L). o § ~n da Lei de ~1 de Outúbro de 1834, 
e- do art. 61 do Regulan1ento das Relações e que, 
?(:J'mn elle já recorreu ª() prirneiro meio inutil
mente, deverá agora lançar mão do ·segundo. 

lleus Guarde a V. Ex. -Palacio do Itio de Ja
neiro em 9 de D~.z:embro de 1833. - A riionio 
Paul-ino Limpo de Abreo. -Sr, Presidenle da I,ro-
vincia do Rio Grande do No'rte. -

D~clarando qut~ os Presidentes (1;~ l1ro1incia tem direito ~w 
onlcliatlo súmeute desde a data da ~ua posse. 

,,.! 

Ilhn: e Exn1. Sr. -Sendo presente ao Regente 
en1 Norne do Impcr·a:lor o Senhor Dmn l)cdro 
Seo-undo o officio de '12 do n1ez proximo pas
sad·o, ·queV .. Ex. diríg-ira ao Min·istro da Fazenda, 
a.córnpanhando·.o:titro ... do Inspector,·da Thesou~ 
rariá dessa Província, ern que y)r,de esclareei
mentos sobre a Lei de 3 de Outubro de 183,í·, 
na parte relativa á época en1 que deve princi
piar a contar-se o ordénado dos President,es das 
Províncias: Manda o mesn1o Hegente decla·rar 
a V. f:x. que, á vista da litteral disposieão dos 
arts. 3. 0 e 4.0 da citada lei, claramente sei) oeduz 
que os ditos Presidentes só ten1 direito ao ven-
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eünento do ordenado respectivo desde a data da· 
posse) corno regularmente acontece com os mais 
Empregados. 

'Dêús'Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 11 de ·nezen1bro de 1833. -Antonio Pau,
Uno Limpo de Abreo.-Sr. Presidente da Província 
de Santa Catharina. 

N. 344.-JUSTIÇA.-...;.Em 12 de Dezen1bro de ·1835. 

Sobre o ~rocedimen~que se deve t8f a re~peito dos pretos 
. fugidos, que sa'ó presos presummdo-se escravos. 

Em resposta ás. observações, que Vm. faz em 
seu oft1cio de 7 do corrente, sobre as providen
cias, que o Governo r~com:endou em Aviso de28 
do r;nez passado reJativamênte aos pretos fugidos, 
qne forem apprehendidos; tenho de ponderar-lhe 
que, exeeutadas as mes1uas providencias, ha nHüs 
probabilidade de nào se soltarem os que foren1 
eáptivo~. urna vez que se deternünc nfio só que 
pelas folhas se publiquem os nomes e signaes.de 
cada u1n delle~,n1as tamt>e:Jllporque se incun:1Be 
á policia os ex~lmes, a "'qne deve proceder se
gundo as respostas, que ellcs deretn sobre o lugar 
de sua residenda e pesso~s que os conhe~;ào , 
quando affirmarem quê são livres. Fazendo-se 
isto, con1o é de esperar, só se anticipa o tempo 
da ~oltura, que, segundo o systerna antigo, devia 
venficar-se, passados seis ou sete mezes;' e agora, 
logo que se concluírem as diligencias ordenadas, 
verificando-sei P?r ell(ls que o preto ou é liyreet 
ou pelo menos que rião resulta contra elle sus
peita em contrario. 

Deus Guarde a Vm. -·Paco em 12 de Dezembro 
de 183q.-A.ntonio PauUnoo Limpo de A.breo.-Sr, 
t:hefe de Policia. 

--
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N, 34r>. -L\1:Í~ERIO.---Em ·1t de Dezembro de 183;) .. 
·~· ~":!~::~t:;~.--;.t.'·-· -:- - • ·. ·. :,_'.-'·''_,;: ':. -~:_ ·;. ·',.'. 

·\o Presidente da Provincia de Mato Gross-o, declarándo · que 
devia mandar publicar· o Decreto da Assembléa ProvinCial, 
".USpt~i.HleHdo a um Juiz de Paz, pois que os Juizes de Paz 
<:si ao compr~henC;\iQ.~s na palavra- Magistrados-- do .art. H 
;~ 7.'' do Acto:' AutllÇ1onal. · - · 

lllm. e Exm .. Sr.--O Regei}te,crn .Nome doim:.. 
perndor o s·enhorD:Pedro $'-egundo, a quetn foi 
~"Jresente o seu officio de 15 de Setembro passado, 

~;i~l ql~._; p.a··.r·t·t···.c.·i .. ~·P·.·a··· q.u .. :e· '·.t···e·,.,···n···· ·d·o·-· s·.·.·e·,···· .... ·r .. e· .?t·l·s···a··· d. o. á ~ubhcaÇilO de ur~t,D ... ecr~tQ: ®: As~r.rp:Qlea Leg1slal1 v a 
dessa Pr~rvincia; suspendendo ao lttF~'de' Paz· d<J 
·1 • o di,;tácto dessa Cidade 1 José de Mello e V as_, 
eoneeHns, eom o ~1ndamento ({e que_ a expressão 
-Magistrados-~ de que usa 6 nrt~J t § '1 Y do Acto 
AddicionaJ:,-:llâQ é~. ç~~nprehen~iva. d()S. Juizes de 
l,az, ~ubmetteu acduvida ao Poderl,iegis;l~tivo Geral, 
na fôrma do ·art. 23 do tu esmo Acto Addicional: 
1landa responder a V. Ex. que, lhe não parecendo. 
atlendivel a duvid{\offerecida por V. Ex. por isso 
lnesJno que a palavra-~jagistrados- não só na 
sua accepeão juric\idica, como tambem na que 
se acha a~opgt~,J.l..J~!Jl diversas Lei~ Patrias., r~ão 
adrnitte no-seú:seD:tidt> opvio,~uatú:rat~restriçção 
qile V. Ex. pretende dar-lhe , éumpria a V. Ex. 
mand 1r publicar o Decreto de qu.e se trata, não 
sendo QPt~mJürg <l:·su~cHar~r,n~.o~t)J.~ctQs JãO claros 
questões, que· não·. pode1n:··tn!ixn.r ·de produzir 
resultados pouco consentaneos com o bem dos 
povos, e com a utilidade do serviço, que sempre 
se resentem de taes conflictos, e falta de harmonia, 
preve.nindo a V. Ex. de que o seu rnencionado offi-
ci.o _vqi,_;~.(lt :9~·qPÇ.\l~"elltR~ 9Jt~l~:,aP2P!P9-~qã(), ser 
d Irtgtdo "'"à Assemblea Geral.;' para t'Oma~lo; quando · 
reunida fôr, na consideração que merec~r ... 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro 
c1n 1 t de Dezembro de 1835.- Joa"quim Vieira 
da S-ilva e, Soúza. ---Sr·.: Presideílte da Província 
de Mato Grosso. ·~ 

{ ~ . 
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N. 3HL-FAZE.NDA.-Em ,14 de Dezembro de ·183:), 

Para se não dar cumprimento as dcpreenflas qne fm·cm diri
gidas ás Thesom-:H'ÜIS para p:n;·aweato dí~ n:wis de SC8üü0 a 
herdeiros ou credores ile heralll;as de defuntos e ausentes, 
cujos productos estrjào recolhidos aos Cofres I1 uh1icos, uma 
vez que não tcnh~w sido expedidos em wnsequencia de sen
tenças coníinnadas ~ela Uda{·ào do üü;trkto. 

Ma.noel do Nascimento Castro c Silra, Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, 
por ter levado á Assernbléa Geral Iegislativa a 
duvida que occorreu suscitada pelo Conselheiro 
l)rocurador Fiscal do Thesouro Publleo Nacional, 
se é ou não preciso que as sentenças de habi
litação de ~uaesqüer herdeiros ou credores das 
heranças dos defuntos e ausentes, · por n1aior 
quantia que a de 80$000, sejâo confirmadas pelas 
lle1ações dos respectivos districtos, n que tenlu1o 
sido levadas por meio de appnllaç;)o d~ls partes, 
ou ex-ofi1cio, para poderem ser cumpridos peJas 

· Thesourarias as precatotios que lhes forem di
rigidos, na conformidade do art. 91 da Lei de 
2.1- de Outubro de ,J 832: Ordena ao Inspector da 
Thesouraria da Província de ... que em quanto a 
Assembléa Geral tegislativa não determinar o con
trario em resolução da sobredita duvida, não;:Bê 
cumprimento ás tjepreeadas, que lhe foretn díri
gidas para pagamento· de mais ·de 80$000 a her
deiros ou credores de herancas de defuntos e 
ausentes, cujos productos se tenhão reeolhido ao 
cofre da Thesouraria, em virtuje da sobredita 
Lei de 24 de Outubro de 1832 art. 91, não tendo 
sido expedidos erü conseque'ncia de sentencas 
confirmadas na Uelação do dislricto , na fórina 
do Alvará de 9 de Agosto de 1759 §§ 5. 0 e 6. 0 , 

e da Lei de 22 de Setembro de ~~~:28 art. 2. 0 §§ 
5.0 ,e 6. 0

, sem que osmcsmos herdeiros e credores 
prestem idonea fiança á reposição no caso de se 
declar~r, necessaria a dita confirmação : o que 
cumprira. . 
Thc~uro Publíco Nacíonal -ern ,f~- ele Dezembro 

de '1835.-Jfanoel do Nascimento Ccu:tro e Silva. 

-·-



l~. 3t7 ..... IM~~to/~·E:m 15 del)ezewJ.>rQ de 1835. 

. . ,i:t::.ll()'!!ç.~ . 
Declarando que os cidadãos eleitos Juizes de Paz não estão inbi .... 

h idos de servirem os cargos de Jurado, e de Vereador, quando 
1üo estiverem no exercíciO daquelle emprego. · · 

IHm. e Ex.m. Sr. -Sendo presente ao Regente 
en1 Nome do Imperador o Senhor ])om Pedro 
Segundo o ofiicio da Camara Municipal da Villa 
de Y.a~er:u;a, com data de 1 O de Julho ultimo, _ 
en1 qli(f pede _s~x.:~scl~reQ~PJt.,:<. 1 ~,0 se sahilldosor
teado para os trabalhos do Jury ·atg«um. 1lns «J:ua
iro cidadãos juramentados para o ·cargo de Juize:-: 
de Paz,_ deve, nãO":oestando em effectivo serviço, ser 
considerado igualm~nte ·Magistrado, e como td.l 
impêdfilo_(f~ serJqrado; EY·2.0 se recahindo votos 
para Vereiltl~r d-a ·ca:ma~ em..· algtzm : (}p,s, referi
dos quatro cidadãos, pode este, qnando -não es ... 
teja no exercicio de Juiz de Paz, servir de Verea-~ 
dor ·~ :Q.e. supplente : Manda ... o mesmo Regente 
resp()~~:er·a V. Ex., para o fazer constar.a sobre
dita .f:amara, que os cidadãos eleitos- Juizes de 
Puz ~ão ~~tã~ i~hilüdo~ de·s~~ ~urados, e· poderu 
s~x·v1r o· cargo- de··'Ver~~d,OJ;i:S~--,,'Para ·en~. forem 
nomeados, uma vez que na o s'ff áchem em actual 
exercício, ou como proprietarios nos seus res-. 
pectiv~-~ann,;os, ou cç.mo . suppl~tes nos casos 
de impêdimento·;·>-porqttailtOCilão .ha let· que o 
prohiba, .e só se dá ·incompatibilidade na ·acca-
rnulação dos dous exerci cios. . . _ 

Deus Guarde a V. Ex .• - Palacio do Rio de'.· J·a--c 
neir() élfi 15 de Dezembro de 1835. T .[oçtqu.ún 
Víeir:if, Jâ4 ·~(t'f)q,,,e So.u.za. ~sr. fresid~nte da 
I)rovincia dc(Piau1iy. · · · · · ·· ' ·.·. ··· · · 

_t_ ' 
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N. 348.- !USTIÇA.- Em ~16 ue Dezernbro de· 1835. 

Sobre dispensas concedidas pelo Jury aos Juizes de Facto. 

' Illm. e Exm. Sr. - O Regente em Nome do 
Imperador, à quem foi presente o officio que V. 
Ex. dirigio a esta Secretaria de Estado na data de 
27 de Outubro ultimô, comn1unicando ficarem 
fechadas todas as repar~ições publicas em con
sequencia de haverem sidó ·chamados os respec
tivos Empregados para preencherem o numero 
legal do Jury, deficienci(J. que tem procedido.da 
facilidade com que o. mesmo Jury dispensa os 
;Juizes de . ;factô sorteados, .. e pedindo providen
cias a respeito, MÍinda responder a V. Ex. que 
os Juizes de Direito no exercício da attribuição 
que lhes confere o art. 46 § 3.0 do Codigo do Pro
cesso Criminal, devem instruir os Jurados e, dan
do-lhes explicações sobre a materia dos arts. 313 
é 31 5 · do ·mesmo Codigo ,··persuadir-lhes que uma 
.tusta: causa de escusa do comparecimento de 
qualquer Jurado é o estar actualmente occupado 
. bm um serviço publico que não possa desam
patar sen1 prejuízo do mesmo serviço, e que 
quando elles houverem de fazer a nomeação-;i.{e 
que~ trata o art. 315, não. considerem a possilii
lidade de ·comparecer promptamente com atten~ 
Ção sómente a residirem os nomeados no lugar 
da reunião do Jury, mas attendão tambem ás 
óccupações dos empregos que tiverem para no
mearem os que menos. falta Uzerem · em taes oc
cupações. Tambem ·será oonveniente que os che
fes das differentes reparticões representen1 ao 
Jury quaes os Empregados dellas não é possivel 
dispensarem-se para que hajão de ser escusos do 
comparecinwnto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro em 16 de Dezembro de 1835: -Antonio 
Pauling. Li'mpo de Abreo.- Sr. Presidente da Pro
Yincia'tlo Rio Grande do Norte. 
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. ~49,- JU~TIÇA. -Em 116 de Dezembro de ~1835. 

Providenciando sobre a Estatistica Criminal. 

A' vista das partes semanaes, que os Juizes de 
l)az lhe remetten1, formará Vm. , no fim de cada 
rnez, e enviar-me~ha um mappa organisado ·se:
gundn o modelo, ·que se lhe envia, no qual se 
declaro uão.só o numero de delictos entre os alli 
especit1c~dos, 911e, d,urante esse mez,. se•éommet
h\,rão no: Munigipío: da Côrte,' .e dos q'lle mais se 
posf,fío commetter, eni cujo caso Ym: accrescen
tará uma ou :mais casrrs no mesmo mappa, roas 
hrmhem o augmentô', ou diminuicãof que· pos~á 
haver .. em .cada mez. relativamente. aos diversos 
delic.tos,~,·<t~:véndo Vm. exigir um· igual. màppà 
pardal dos âistrictos de Paz nó fim de· cada _se..:: 
1nH f; a, ou de cada mez, apontando.:.se na columna 
das observações as causas tanto phy~ica,&, com(i 
xnorae~, que possão concor~er para o.s clelictds.,: 
(~ os IÍUtips mais adequados ·para extingui-laS/: ' 

Deus Guarde .. a Vm ·• -Paço em 16 de<Dezembrq 
de 183q.--Antortio' Paulino.Li·rnpo de Abrco. ~\ 
Sr. Chefe de Policia. · 

N. 350.-JUSTIÇA.- En1 116 de Dezcmbr.() de ~1835: 

Ordena que de trê'S e~ .tres ineZ:.eS se remetta a Secretaria de 
Estado dos Negócios üa JustiÇa um mappa ·dos crimes comet
tidos na Província, e determina o modo por que deve ser feito 
esse mappa. 

111m. e Et.m. Sr.- O negente em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro Segundo Ha por ~ 
hem -que V. Ex. ordene aos Juizes de:e1J)ireito 
;;.·ri minaes das diversas comarcas dessa Provincia 
q~te, á vista das partes semanaes , que os res-



vectivo:; Juízes de l1az lhe i·emeUcrem, formet. 
no fim de cada n1ez e enviem a V. Ex. um mappa 
organisado segundo o modelo, que V. Ex. achará 
incluso, no qual se declare não só o numero de 
delictos, entre os alli especif1cados, que durante 
üssc mez se cornmetterem em cada con1arca c 
dos que n1ais se possão comn10ttcr, cn1 cujo caso 
accrescentar-se--ha uma ou rnais casas no referido 
n1appa, Inas tambern o augrnento ou diminuiçüo 
que possa haver em cada n10z ·relativamente aos 
diversos delictos, devendo os mencionados Juizes 
de Direito exigii· um igual rnappa parcial dos 
districtos de Paz, no fim de. cada semana on de 
cada mez, vindo apontadas 1!la. columna das obser
vações as causas~tanto physicas como moracs , 
que possão concorrer para os delictos, e os m~eios 
n1ais adequados para extingui-los. A vista destes 
mappas, que os Juizes de Direito são obrigados 
a enviar a V. Ex. da maneira que fica. indieadu, 
convém que V. Ex. organise, e remetta a esta 
Secretaria de ;Estado dos Negocios da Justiça, no 
firn de cada tres 1nezes, com as mesrnas decla
rações e observações, o mappa geral dos delictos 
comtnettidos na Provincial durante esse espaço 
de tmnpo. Não podendo V. Ex. desconhecer as 
vantagens que esta medida póde trazer á moral, 
costumes e a administração da Justiça ; desnc
cessario é recommendar a V. Ex. o maior zelo 
e activídade na ~'tia pontual execuç.ão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja,·· 
neiro em 16 de Dezembro de ·,1835.- A.ntonio 
Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Presidente da Pro
vincia da Bahia. 



N. 351.-FAZENOA.--Etn 22 do Dezembro do ·18~1tJ. 

Círcubr" m:mdando observar no proeesso- das nu~di~:i"les ·.:te
n~ometrieas e :treomeirieas. uwrn:wto a Asscwhl(•a Gel':i! 
Lt•gislativa o contrario não tll•tt'l'H!Íü:ll.'. a~· Instrueeões tle 
12 {h! Outuhro deste amw. , · 

'~ 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, T}rcsi
dcnte do Tribunal do Thcsouro PubJie() Nacional, 
julgando conveniente, e n1esmo de absoluta JH!-· 

cessidade, que em todas as A1fa:ndegas e Mesas 
de Diversas nendas do Imperio se observe urn 
methodo uni forme no processo das nu.:diçôe~' ste
reomet.ricas e arebmetricas; c outrosirn fixar o 
gráo de prova da aguardente para a hoa arre
cadação dos respeetivos .direitos; ordena: 1. 0 , 

que einquanto o Poder Legislativo não estabe
lecer outras bases diffcrent\'S das que se achiio 
nas Instrucções de que se lhe rcrnettcm. exern~ 
plares juntos, e que são as rnesmas da proposta 
do Governo, que já passou na Camara dos Depu
tados, se observem interinamente as ditas· lns
trucções (*)e 2. 0

, que a prova da aguardente sere
gule intennan1ente de 12 gráos abaixo da prova 
da Inglaterra, ou 20 gráos do areornetro de Car., 
tier ; arrecadando-se os direi tos estabelecidos, 
qualquer que seja o gráo dahí para baixo; o 
dahi para cima na razão directa da maior forca 
deste liquido. ~ 

O que o Inspector da Thesouraria da I)rov inda 
de ... cun1prirá. 

Thosouro Publico Nacional em :22 de Dezembro 
de '1835. -1tlanoel do Nascimento Castro c Silva. 

:', "\s lu:;fnltl,'ôcs tem a data de H rk Outubro uHmw, t: 
:.:~. ach:Jo .lmpressa5 uo lug~tr ~;ompetcnr .• _.. 

() 

1 r~ 



N. 352 ........ J-USTIÇA·.- Em ~3de: Dezembro de ·18T.~ 

llanda rcstitoir a.o .exercicio um In~pector de quartetr~w. 
que fôra demittido pelo Juiz do Paz. 

Sendo presentes ao Regente em Nome do Im· 
peradbr o Senho:r ])oro Pedro Segundo a repre
sentacão de Fr~ncjsço .. Vias d~ CasJro, em que 
S'é quêixa· ·<te ter'sidtYillegalmente demittido, ·pelo 
Juiz de Paz do 2. 0 districtoc da freguezia de Santa 
Anna, do car~() qolhspector do 1.v quarteirúo e a 
resnosta .. . llJ:flSlP'O J•Jiz de Paz :. e sendo enrto 
que _o: ~ID y(j"·:~e Sé âlle·g~ para a demÍ"~S~lO) 
consistindo em ·ter-se o téfet1do Inspector reeu-· 
sado a· passar uma attestação sobre a e:onduetu. 
do estrangeiro Joªquim Doming:ues dos Santos, 
não só não ertt· sufficiente para ju~tificar tal de· 
mis$à(), Jl1RS· ·atê tính4 ~bsólutamente de:-.appH· 
recidãtdesde que o· referidO" Inspector deelanu:·a 
ao Juiz offiéialmente o seu juizo sobre o in di vi duo 
em questão:, satisfazendo assim ao que se lhe or-· 
denára: ·Manda o Regente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Segundo, na fórma do ar L 
52. do_ Co digo do Processo Crin1inal, que o nh~n· 
ciontdo Francisco Dias de Castro seja restituido 
ao exercício do cargo de Inspector do 1. o qnm'
teirão do 2. o districto da freguezia de Santa Anna 
O que pela Secretaria de Estado dos Negocios 
~a _Justiç~ ~e parti~ipa ao mesmo Juiz~ de Paz 
para sua IntelhgenCI&- e prompta. execuçao. 

Paco em 23 de Dezerúhr() de 4 835. - Anton,io 
Pauano Limpo de Abreo.---:. Sr. Juiz de Paz do :'t-. 0 

districto de Santa Anna. 

--
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N. 333.~JUSTIÇA . .:._ Etn 23 de Dezembro de 1835·. 

Declara que os Juizes de Paz não são competentes para jnl .. 
garem a qualquer individuo cidadão bt-asileiro e no gozo dos 
direitos c1vis c polilicos. 

Constando ao Regente em Nol'ne do Imperador 
o Senhor Dom Pedro Segundo que, não obstante 
9 Aviso de 28 de Fevereiro passado, pelo quar se 
()tdenou a Vm. que fizesse cqnstar aos Juizes de 
Paz deste 1\lunicipio- que naó"-deveriã~l· exercitar 
jurisdiccão alguma voluntaria oü contenciosa, 
fóra dos casos clarurnente especificados nas leis? 
gue marcão suas affribuições, continuão os mes....., 
mos Juizes a 'julgar as justificações, que perante 
elles _dão os indivíduos, _que _pretendem mos
trar-se no, gozo de cidadãos brasileiros,. para po
derem despachar, e serem matriculados, como 
taes, nas embarcacões brasileiras. E COIJ~:indo 
acautelar o ~buso que de uma tal pratica pó de 
seguir-se: ordena o mesmo Regente, que Vnl., 
novmnentc faça constar . aos sobreditos Juizes 
que, não sendo elles competentes,. e nem reves
tidos da necessaria jurisdicção para julgarem a 
qualquer individuo con1 a qualidade de cidadão
brasileiro, e no gozo dos direitos civis e polí
ticos outhorgados pela Constituição, cumpre que 
se abstenhão de tal pratica debaixo de sua im
med.iata responsabilidade. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 23 de Dezembro 
de 1835.-:- Antonio Paulíno Limpa de A.breo.-
Sr. Chefe de Poli_~iaA 

() 
{ il 
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Deéla;ra que nos casos crimes não é admissivel a munut•:ne:l<.~ 
• · .. · dt?s objectos do . delit~o elll poder dos indiciados. ' 

A' vista do seu officio de 9 do corrente, e do 
do Juiz ;de Paz ·do ·2·~o distficto de Santa Annn, 
que o_.acompanhQu~·infoi;.~ndo orequerimenlo 
de D.>Leooar~l~lif:fêliÇa de·:ca.stro, em que IWdia 
se lhe confiassem debaixo de fiança os dous afri
canos. apre~en.Jlidos na sua propria. casa, e que 
foiijo r,e . ~ ~id~~ par~ ª ·Casa-~~-- Correcção, corn 
ô · pretexi é ·tr~r. file ·seu. curl\tivo ; o Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro S43-~ 
gurido ·Manda declarar a Vm~ que, não podendo 
ter lugar semelhante pretenção, porque em casos 
crimes-não é a<imissivela manutenção dos objeetos 
dO delic\0 em··poder. ijo~fl}diciados, quae~HJUCf 
que $1jã.o as:cauções, queoffereção, cumpre por{~rn 
que Vm-. recommende o bom tratamento dos t!.itos 
africanos no deposito, em que se nchão. 

Deus Guarde a Ym.- Paco em 23 de Dezembro 
ô.e ,1835.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.-·-·· 
Sr. Cb.efe qe Policia. 

•eea • 

N. 355:-- JÚS'tiCA· . .:_ li:m ,24- de Dezembro de ~18m>, 
'"';- . . . . -' 

Ordena que não admitta a qualquer. justificar que é eld;:~.di'í.u 
Brasileiro sem preceder c\t~ção e.· audiencia do Consclhei r o 
Procurador da Corôa e Soberani~ Nacional. 

Para se pôr termo ao abuso com que perante 
· os Juizes de Paz tem alguns indivíduos justiticado 

a qualidade de cidadãos. Brasileiros para pode .. 
rem;: como taes, matricular-se, e embarcaren1 nas 
embarcações brasileíras1 tem-se expedido as eon-~ 



ve1uenles ordens ao Juiz de Direito Chefe de p(f.:. 
licia para lhes faze.r constar que, não sendo elles 
competentes, e nem revestidos da necessaria ju
risdicção para julgarem estas justificações, se abs
tenhiio para o futuro de proceder á ellas, que s(} 
devem competir aos Juizes Territoriaes de juris
diCt7ào ordinaria; e Ordena o Regente em Nome 
do Imperador o Senhor Dmn Pedro Segundo 
que Vm., nesta conformidade, jámais admitta no 
seu Juizo taes justificações,. sem que preceda ci
taeüo e audiencia do Conselheiro Procurador da 
CÔrôa e Soberania Nacio!la~ 

Deus Guarde a Vm.-~PaÇ~ em~: 2t '(fe Dezembro 
de -Uf35.-Antonio Paulin"o Limpo di?Abreo.-Sr. 
Juiz de Direito dif'·1.a Vara Civel. 

·-Na mesma conformidade aos Juizes de Direito 
da 2.<' e a. a Vara · o 1.0 e 2. 0 do Crime 7 

ti ao Juiz l\1 · 

i4~"!' 

. '\Jt,. . ')':"::;;#.<";, :t{1J.) 
"''· ~~06.-.JUSTIÇA.·~·!S·ae Dezembro de 1835-. 

~obre a substituição , d~ urn Juiz de Paz, cujos supplentes não 
se prestarao a tornar conta da vara. 

Tendo o Juiz de Paz do 1. o districto da Fre
gueZia da Candelaria, José Carlos J.Uayrink, de
clarado em officio com a data de hontem, e que 
~~wn·a me foi entregue, ter sido accon1mettido de 
um. grave incommodo, que desde o dia 24 o 
pril:a de exereer as funcções daquelle cargo, sem 
qu[· os cidadãos, a quem c01npete substitui-lo, 
');' tr~nhão prestado a tomar conta da Vara, tenho 
nesta data officiado tanto á Camara Municipal 
desta Cidade, para dar com urgencia, ácerca ·" 
oeste objecto, as necessarias providencias, na 
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forma do ar L 4 .. o da Lei de H:. de Outubro ffe 
:J827, e do art. 6. o das Instruceôes de 13 di ;
zemhro de ·1832, como ao .Juiz ·de Paz do 2. Jis
trieto daquella freguezia, para encarregar-se, 
entretanto, de tudo. quanto fôr relativo á tran
quillidade dnquelle outro districto. O que lhe par
ticipo para sua inldligenc1n. 

Deus Guarde a Vm.--Püto em 2R de Dezembro 
de '18~35.-Antonio Paulirw' Lim;u; <le .iln~e -Sr D 

Chefe de Policia. 
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