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Circular aos Presidentes das Provineias sobre 
os conhecimentos, cedulas de differentes Pro
víncias, e mesmo notas do Banco que possão 
existir nos Cofl'es dos Depositos PubliQQS., ~ .•• - 53 
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N. 83.-IMPElUO. -l~m 9 de Fevereiro de 1836.-
PAGS. 

Ao Minislerio díl Fazrnda, declarando tc1· cadu· 
cado a Jicent;a concedida a um empregado pu
blico, pot• este nüo tea• solicitado o respectivo 
tiluJo 1 , , , , , , r 1 ' , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , , 1 , , 0 ~3 

N. 8~.-JUSTIÇA.-Em 1t de Fevereiro de 1836.
Ao Juiz de Paz da Freguezia do Cnmpo Grttndo 
sobre norneação de Officiacs da Guarda Na .. 
c lona I, . , , , •.• , . , . , .. , ••. , , , , , .. , , , , . , , , , . 5q, 

N. 8&.-Ern tJ do Fovcr•eiro de 1836.-Ao Comman
dante Superior interino das Guardas Nacionaes, 
sobre as passagens da Infantaria par·a a Cavai· 
Jaria e vice-versa .• , • . • • . . • . . . . • • . . . . • . . • • )) 

N. 86.-Em 11 d(~ Fevereiro de 1836.-Ao Comman
dantc Superior inter·ino das Guardas Nacionaes, 
sobre o requerimento de um Guarda que soli· 
cita exame c dispensa, por doente.......... õã 

N. 87.-M:AIHNHA.-Em 12 de Fevereiro de 1836.
Consulta do Conselho Supt·emo .MilHar, decla
rando o soldo que compete aos Olliciaes refor
mados da Armada que contarem, na fórma do 
Alvará de 16 de Dezembro de 1790, mais de 
30 e menos de 35 annos de serviço.... . . . . . » 

N. 88.-Ern 12 de Fevereiro de 1836.-Consulta do 
Conselho Supremo Militar·, declarando que a 
primeira pra\a, e antiguidade <los Olliciaes da 
Ar·mada que tiver·em entrado no serviço como 
Olliciaei; de Comrnissão, seja contada da data 
do A viso ou dgpois desta nomeação. . . . . . . . . 57 

N. 89.-Em 12 de Fevereiro de 1836.-Dcterminando 
que se deposite, com os competentes inventa
rios, na Intcndencia da Marinha o espolio dos 
Officiaes que faJlecercm a bordo dos navios da 
Ar•nada ......••...............•........ ·. » 

N. 90.-.JUSTICA.-Em 16 de Fevereim de 1836.
Ao Viêe-Presidente da Provincia de Sergipe , 
a respeito da reintegraÇão do Bacharel Manoel 
Joaquim de Souza Brito no lugar õe Juiz de 
Direito da Comarca de S. Christovão........ 58 

N. 91.-FAZENDA.-Em 16 de Fevereiro de 1836.-
0rdem autorisando a Thesouraria da Provincia 
do Rio Grande a pagat· as partes interessadas, 
em via·tude de deprecadas legaes, por conta 
dos dinheiros per·tencentcs ao Cofre dos Or
pbãos, as quantias que tiverem sido recolhidas 
á extincta Junta da l1'azenda da mesma Pro-
vincia a titulo de cmprestimo. . . . . . . . . . . . . . 59 
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N. 92.-Em 16 de Fevot·=o
1

:c~83G. -Sobre ~~P.;.cs. • >. 
falsas ac.ha~as no Cof~e dos Orpbãos e Ause~~ .::.~., 
da Provmma da Rahw .....•........•...... -~ /:1)9 -· _ 

N. 93. -Em t 6 de Fevm·eil'O de 1836. -Ordem á Tbe- '"" ·~·' . -'~ 
souraria da Bahia, rçmettendo os modelos para · .. ~ , ""Do:-:; ~ , 
a escripturação da Caixa filial da Amortização. 60" '- .. .;.-::.;..; _,;:_;:;;/ 

N. 94.-JUSTICA.-Em 17 de Fevereim de 1836.
Ao Juiz do Paz do 2. 0 districto de Santa Anna, 
sobre o facto de ter si<.lo levado á sua presença 
um individuo que diz ser Encarregado de Ne-
_go.cios .da .CaJumbia . . . . . . . • . • . • • . . • . . . . . • . >' 

N. 95.-Em 17 de Fevereiro de 1836.-Aos Juiws de 
Paz do Município da Côt·te, sobt'e eleição de 
Omciacs da .Guarda Nacional. . • . . . . . . . . . • • 61 

N. 96 .-MARINHA .-Em 17 de Fevereiro de 1836.
Dando esclarecimentos a respeito da substituição 
dos Almoxarifes, quando faltarem poa· terem 
sido sorteados para o Jury. . . . . . . . . . . . . . • . • » 

N. 97.-FAZENDA.-Em 17 de li'evereiro de 1836.
Approvando a deliberação tomada peJo Presi
dente da Província do S. Paulo de admiltia· no 
pagamento de direitos de exportação na vma 
de lguape letras a pmzo de seis mezes. . . . • . )> 

N. 98.-Em 17 de I~'evereiro de 1836. - Portaa·ia á 
Alfandega , dando providencit~s para accelerar 
a marcha do expediente, & c..... . . . . . . . . . • 62 

N. 99.-JUSTICA.-Em 18 de Fevereiro de 1836.-
A' Camara Municipal, sobre a substituição do 
Juiz de Ot·phãos no ct~so de impedimento . . . 6.j. 

N. 100.-MARINHA.-Em 18 de Fevereiro de 1836.
Determinando que, quando de bordo dos na
vios nào venha pessoa idonea para t·ecebcr os 
genems que se costumão remettcr , os faça 
acompanhar por pessoa de confiança......... 65 

N. 101.-Em 18 de Fevm·eii'O de 1836. -1\landando 
recolher em deposito no cofre da lntcndencia, 
na conformidade da Ordem de 12 do conente 
n. o 89 , o producto da arrematação dos bens 
de duas praças fallecidas na Fragata Campista. » 

N. 102.-FAZENDA.-Em 18 de Fevereiro de 1836.
Communicando ás Thesourarias das Províncias 
ter-se expedido ordens aos Consules Drasileii'Os 
para que cct•lifiquem, se nos manifestos de em-
barcações vem emendas rasuras ou borrões . • 66 

N. 103.-JUSTIÇA.-Em 19 de Fevereiro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte, sobt·e licenças co o cedidas a Juizes Ter• 

v 
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ritorws pel<>s Presideptes dtls Relações . , • , . . , 
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N. 104.-Em t9 de Fevel'eiro de 1836.-Ao Ministro 
dos Negooios Estrangeiros, sobre .o .Sargento 
Mór, João do Doos Rodrigues, Ajudante do Ge
neral Mariano Armaza , Encarregado dos Ne
gooios de Bolivia; o qual Sargento Mór fóra 
pasto em éustodia e depois em liberdade pelo 

PAGS. 

Juiz de Paz do 2.• districto de Santa Anna.. 67 
N. 105.-FAZENDA ........ Em 19 de Fevereiro de 1836.

Portaria à Mesa de Diversas Rendas, sobre o 
h.nposto de siza da venda de Embarcações Na-
cJonaes • • • . . • • . . • . • . • • . • . • • • • • • . . • • • • • • • • » 

N. 106.-Rm 2~ de Fevereiro de 1886.-Sobre paga
mento de D4reitos Novos e Velhos dos 001-
ciaes de Justiça. . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . • . . • 68 

N. 107. -Em 20 de Fevereiro de 1836. - Offlcio ao 
Presidente da Babiu, para fazer eft'ectiva a res
ponsabilidade de Empregados indigitados de 
omissão no cumprimento de seus deveres, cujos 
aetos aliás pretendia o mesmo Presidente jus-
tificar • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 

N. 108.-JUSTIÇA.-Em 21 de Fevereiro de 1836.
Ao P.residente da Província de Santa Catharina, 
recommendand6 a discipJina das Guardas Na
cionaes, e ·mandando prestar soccorros á Pro-
vineia de S. Pedro. • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • 69 

N. 109 ....... Em 22 de Fevereiro de 1836. -Ao Juiz do 
Direito da 3. • Vara do Civel, significando .. lhe 
que ulo podia mandar passar mandado de pe
nhora cootra a Fazenda Nacional a favor de 
Lourenço Antonio do Rego. . . . . . . . . . . . . • . . . 70 

N. 110. -FAZENDA ....... Em 22 de Fevereiro dP. 1836.
Dando explicações ácerca dos carimbos remet
tidos para a punção do cobre nas Províncias 
de Goyaz o Mato Grosso . . . . . . . • • . . . . . • . . . 71 

N. 111.-IMPERIO •• -.-Em 23 de Fevereiro de 1836.
Ao Presidente da ProvínCia de S. Paulo, decla· 
rando que he extensiva aos Agentes de Correio 
a fiança exigida dos Tbesoureiro$ das Admi .. 
n istr.ações ••••...• ·• . • . . . . . . . • • • . • . • . . . . . • >> 

N. 112.-JUSTICA,_:Em 23 de Fevereiro de 1836.
Ao Cbefê de Policia, mandando que um con-
demnado a galés perpetuas sirva de algoz • . • 72 

N. 113.-MARINHA.--Em 24. de Fevereiro de 1836.
Ao Quartel General, communicando ter-se deter .. 
minado ao Commandanto do Corpo de Arti
lharia de Marinha, que prefira a qualquer outro 
serviço do Corpo as requisições de praças para 
tripolarem as embarcaç~es armadas • . • • • • • • . )) 
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N. 114.-FAZENDA.~Em 24de Fevereiro de f896. . ·:._,. 

Portaria á Mesa de Diversas Rendas da Córt -~ <~'<, ~~ 
mandando apprehender as pipas de aguardente ·~ "~· ~ ;; 
qu. e forem encontradas sem despacho, ou com ""-~':'. { J~o. 
elle, não sendo a data do mesmo dia ••••• o ~~·os .. / 

N. 115 . ...,Bm 24 de Fevereiro de 1836. -Sobre o ''~~ 
desembarque de mercadorias em lugar~ onde 
não ha Alfamlegas .....•..•.•.....• o •• o • • • 73 

N. 116.-IMPERIO.-Em 26 de Fevereiro de 1836.
Ao Presidente da Província de Pernambuco sobre 
a accumulação de cadeiras do Collegio das Artes 
de Olinda com o emprego de Juiz Municipal e de 
Orpbãos; divisão das cadeiras de inglez e franoez 
do mesmo Collegio ; e entrada de um Lente do 
Curso Juridico depois da hora marcada para o 
pooto ..•.•...............• o.~••o••••·•o·· • 

N. 117 .-JUSTIÇA.-Em 26 de Fevereiro de 1836.
Ao ·Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte, sobre o modo de completar as Juntas 
de Paz nos Municipios onde não houver pelo 
menos cinco districtos. . .•.... o • • • • • • • • • • • 75 

N. 118 . ...,..Em 26 de Fe\'êreiro de 1836.-Ao Presidente 
da Província do Espírito Santo, sobre duvida 
do Juiz de Direito Presidente do Jury da Ci
dade, e applicação do art. 281 do Codigo do 
Processo Criminal ................ ' ...... • o • 76 

N. 119.-FAZENDA .-Em 26 de Fevereiro de 1836 . ....;... 
Declarando que os empregados Provineiaes não 
pr.eoisão ter assentamento na folha geral . . . 77 

N. 120.-Em 26 de Fevereiro de 1836.-A' Mesa de 
Diversas Rendas da Córte, pat·a ter em vista 
nos preços do mercado dos generos de expor-
tação, as listas publicadas nos periodicos. . . . » 

N. 12·1.--Em 26 de Fevereiro de 1836.-Para que o 
serviço na Ponte da Mesa de Diversas Rendas 
principie uma hora antes da que está marcada 
no Regulamentp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 122. -IMPERIO • ...-Em 27 de Fevereiro de 1836.
Circular ordenando aos Presidentes das Pro
vinoias que fação reciprocamente remessa ~e 
doos exemplares de cada um dos actos legis-
Jativos das respectivas Assembléas. . . . . . . . . . . 78 

N. 123 -Em 29 de Fevereiro de 1336.-Dando ins
-trucções ao novo lnspector das Obra~ PuLÍieas 
do Municipio da Córte e declarando as obri
gações á que fica limitado e. rr-.esoureiro das 
mesmas obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

N. 121,..-JUSTlÇA.-Em 29 de Fevereiro de 1830 ......... 



Ao Presidente da Província do Espírito Santo, 
declarando qu& não h c dcspeza gorai . a dos 
Cornetas e 'fambor·es da Guarda Nacional, mas 

PAC.S. 

só mente a dos lnstructores. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
N. 125.--:-Em. 29 de Fevereiro de 1836. - Ao Presi

dente da Província de 1\lato Grosso, para to
mar as medidas necessarias para a manutenção 
da or.dem, .com tanto fJUü scjão legaes; e que 
os réos , de que trata o seu officio de 3 de 
Dezembro de 1835, devem ser julgados no fôro 
do seu domicilio.............. . . . . . • . . • • • • )> 

N. t26.-Em 29 de Fevereiro de 1836.-Ao Presidente 
da Provincia de Mato Grosso, para tomar todas 
as medidas de prevenção e cautela com tanto 
que sejã.o legaes. . . . . . • . • . . . . . . . . • . • • . . . • 81 

N. 127 .~MARINHA.-Em 29 de l~cvereiro de 1836.
Circular determinando que no principio de cada 
mez,. a <·ontar do de Janeiro tlndo, se remetta 
uma relação circurnstanciada de todas as des
pezas feitas no anterior por· conta da 1\cpar
tição da Marinha, um mappa dos jornaleiros, 
c de toda a gente que se ernprcga no Arsenal 
da respectiva Província, e no scrvi~o do mar. » 

N. 128.-FAZENDA .--Em 29 de :Fevereiro de 1836.-
0a·dem á TbHsourar·ia da Buhia sobre t> dostino 
que de.viio ter as A polices da divida inscripta, 
a respeito do que officilím mn U. do mez findo. 82 

N. 129.--:-Em 29 de Fevereiro de 1836. -1\landando 
que se abone aos EmprPgados da Alfandcga 
os \'enclmentos dos cmprl'gos que iuterina
m~nte. ~rvirem em lugar dos respectivos pro-
pr•etarros. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . • • • >> 

N. 130.-Em 29 de •·e,ereiro de 1836.- Declararido 
que os emolumentos de que trata o art. 20 dà 
Lei de 31 de Outubro ultimo, devem enten-
der-se sómente a respeito das Secretarias.... 83 

N, 131.-Em. 29 de Fevereiro de 1836. -Declara o 
destino que deve ter uma porção de moeda 
falsa que fôra npprehendida. . . . . . . . . . . . . . . .. • 

N. 132.-IMPERIO.-Em o t.o de Março de 1836.
Ao Presidente da Província de Minas Gerai'S, 
resolvend,o duvidas sobre o recebimento e ap~ 
ração das cedulas na eleição de VereadotfL'oS Q 

Juizes de Paz................................. 84 
~. 133.-FAZENJ>A.-Em o t.o de Mar\:o de 1836..

Determinando que se não cumprão ua The
,spurarill dA .Pr.othlci.a fle S. Pedro, ordcn~ do 
intruso Pretidente ).fareiono Pereira J\ibeiro , ~6-
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N. 134-.~JUSTIÇA. - Eni 2 de Março de 1836 . ...\:> .· 
Ae Presidente da Província do Ceará, esclare-· .. \~· 
cendo a duvida do Juiz de Direito do Icó sobre \~ · 
os pi'Ocessos dos réos soltos em virtude de ordem ' · 
d~ Habeas Co i· pus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8S 

N. 135~-FAZENDA. -Em 2 de Março de 1836. - ··-
Mandando restituir. aos Empregados nomeados .... ;;;, ...:.;.....;.:,..,;;;;;;:.. 
para: a Alfandega do Ceará a importancia do 
desconto de 5 o/o, ,que se lhes fez em favor 
dtt Receita Provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 86 

N. 136.-JUSTIÇA. -Em 3 de Março de 1836. ~ 
Ao Juiz de Paz de Jacarépagt1á, para fazeí· 
-eumprit~ o al't. 212 do Regulamento das Al-
fàndegás. . . . . • . . . ! • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • 87 

N. 137.-Em 3 de Março de 1836.-AoPresidenteda 
Província do Rio Grande do Sul, sobre as copias 
lfas Sentenças de pena ultima , e Sobre a exe
cuÇão da sentença dada contl'a o pi·eto ~Ia-
tianrio eséta\vo do Bat;ão de .Já~uat:y .. ·, ~.... I> 

~: 138.-MARINHA.- Em 3 de Mar~Ç(> ~e 1836.
Ef{uipai·a:ndo o veticimeúto do Me~ico do llos
pftat da N'làrintiâ da 1)rovin.éia da Bahia ao dos 
t,os Cirurgiões do nun1ero empregad~os no da 
Côtte, quando se· acharem efl'eetivarne'nle en
carregados do tratamento Medico-Cirurgico no 
dito Hospital . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 88 

N. 139. -IMPERIO. -Em 4 de 1\Iarço de 1836. ;_ 
Ao Vice-Presidente da Província da Bahia, pr·o:. 
vJllenêiando sobre as faltas que se derão na 
dnsignação da época para a apuração geral dos 
votos em urna eleição de Senador, e na rnesma 
apuraçãll .........•........... , • • . . . . . . . . . • 

N. 140.-FAZEN'OA.- J~m 4 de Março de 1836.
Sobre a falta ele. empregados na ThPS<)UI'<dia 
da Provineia do Pianl!Y parà a tomada de con-
tas dos PXaeton·s da Fazenda Publica. . . . . . . . 89 

N. 141.-JUSTlÇ.\.- J;:m 5 de :Mat\'0 de 1836.- Ao 
11 residrntc da PJ·ovincia du Minas (~Pnws, de
el<:~rnndo qne as t'el<H:ões dos processos dcvém 
ser assignadns pelo Juiz de Direito.......... 9'0 

N. 142.- F.\ZE~DS --Em 5 ele l\larço de 183G.
Ordcnnndo a transferencia da Thcsouraria da 
Provit1rfcl d·e S. Pedro doSul para alugar que~ 
o legifimo Presidente da Província julgar mais 
convc'nicfltc.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . » 

N. f!J.3,_,..,.JU~TlÇA~-.Gin 7 ~le Ma•·ço de f836.-Ao 
Chefe da Policia, estabelecendo a escri·pturação 

Indice das Decisões, ~. 
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regular dos dinheiros da ancmataç}lo de serviços 
dos Africanos livres........... . . . . . . • . . . • . • 91 

N. 144.-Em 8 de l\Ian,:o de 1836.- Ao Juiz Muni
cipal, declarando-lhe que a absohição do com
prador de Africano apprehendido . c mandado 
entregar, não podia decidir se o Africano era 
ou não I iherto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

N. 145.- Em D de Março de 183G. - Ao Presidente 
da Província de Minas Geracs sobre a intel
ligencia dos arts. ·160 e 257 do Codigo do Pro-
cesso Criminal.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . » 

N. 146.- Em 9 de Marco de 1836.- Ao Comman
dante SuperiGr interino das Guardus Naeio.naes, 
reiterando a prohibiç~ão de nomearem-se para 
lnspectoreli de Quarteirão Guardas Nacionaes 
do SCI'VÍÇO acti VO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 

N. 147 .-Em 9 de NlMço de 1836 .-A' Camara Mu
nicipal, reilerando a prohibição de serem no
meados lnspeclores de Quarteirão Guardas Na-
cionaes do seniço activo................... 94. 

N. 148.-MAIUNHA. -Em 9 de Março de 1836.
Annexando ao comrnando das Barcas de Soe
corro a direcção do Pharol da Ilha Raza, 
designando o vencimento do mesmo encarre
gado, c dando outras providencias para que 
scjão rapidos c efficnzes os socconos que se 
houverem de prestar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 

N. 1!•9.-Em 9 de Março de 1836.-1\'landando abonar 
urna gratificação de quatro mil réis mcnsaes 
áquclles · dos enfermeiros do Hospital da Ma
rinlw , que fôr pelo Director encarregado da 
arrccada('ão do fucto dos doentes. . . . . . . . . . . . 95 

N. 150.-JUST!ÇA.- Em 10 de Março de 1B36.
Circular aos Juizes de Paz do l\Iunicipio da 
Côrtc, sobre serem ou núo aulorisados os Juizes 
de Puz para rcrebcrcm quercllas e denuncia 
por crimes que não foriio commcttidos nos 
seus districtos, nem contra pessoas uellcs resi-
dentes. . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . » 

N. 151.-MAHINHA.- Em 10 de Março de 1836.
Elcvando a 30 o numero de Escrivães Extra
numcrarios, e a 40 o de Dispcnsciros, cmquanto 
as circum~laneias o exigirem........... . . . . 96 

N. Hi2.-Em 1:l de .Março de 183G.-Mandando crcm· 
no Quartel General da Marinha um livro de 
registro de todos os omciacs ' onde se notem 
todas as Com missões de que forem encarregados, 
c modo por que as dcS''mpenbárão, além das 
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partes de doente i! tJutras notas de que a · i~ 
97 se trata ....••..••...•.•....••.••...... · .. t::· 

N. 153.-.-Ern 11 de Mat·ço de 1836.-Mandando ore :-<'> 
nisar quanto antes o livro Mestre dos OfJlciae . c 
da Armada .•••..•....•..•...............• 

N. 154.-FAZENDA.- Em 11 de Março de 1836.
Explica em que casos tem lugar o lançamento 
para a cobrança do i111posto sobre lojas deno-
minado do Banco ........•................ 

N. t55.-JUSTIÇA. -Em 12 de Março de 18:36. -
Ao Presidente da Província de Santa Catha
rina, ácCI~ca do sentido da palavra .Magistrados, 
solvendo duvidas apresentadus pelo Juiz- de Di
reito da Comarca do Sul , ácerca das disposi
ções d~s. a~ts. 160 e 257 do Codigo do Jlro-
ce:.sso t.r·Imtnal ...............•••........ , • 

N. 156.-FAZENDA. -Em 14. de l\Iarço de 1836.
Cireulat· sobre a maneira de se arrecadarem os emolumentos das certidões .............. . 

N. 157.-JUSTIÇA. -Em t:l do Março do 18:36.
Ao Commandante Geral do Corpo de Petma
nentes, mandando rondar a Fmguczia da Lagtm 
todos os Domingos c Dias Santos •........... 

N. 158. -Em 15 de Março de 1836. -Ao Juiz de Paz 
da Lagôa, decidindo duvidas a respeito do Con
selho de Qualífieação .....•.............. , . 

N. ·159.-MAlUNHA.-Em 15 de !\~arço de 1836 -
Exigindo, a contar de Janeit'O do presente anno, 
uma relação circumsl<.~nciada de tod<.~s as des-
pezas feitas no mez antt'cedeule ........... . 

:N. 160.-JUSTICA. -Em 16 de Março de 18!16. -
Circular" aos Juizes de Paz do Munieipio da 
Côt·te, para julgar~m todos os dclietos euj;1~ 
penas não exccd~)rcm tÍs mat•cadas uo art. 12, 
S 7. 0 do Codigo do Procc3so, sem oulras PX

cepçõcs que nfio sPjào as do . ., arts. 324 c 325. 
"N. 'ffi.t.- Em 16 de l\Jarço de t8:3G. -Ao Comman

dante geml do Corpo de Pcrman.mtes , sobre 
os Ut·banos addidos ao Corpo segundo o De-
creto de 4 de Fcvcrc·iro .................. . 

N. 162.-J\IAUINHA. -Em 16 de Março de 1836.
Delenninando que os Oftidaes do Hetallw qos 
navios da Armada , acompanhados dos rcspe-
clivos Cirut·giões, assistão ti entrega dos man
timentos que se destinarem para os seus navios, 
assignando cum o Facultativo encanegado d::> 
exame o competente l1~rmo, d1•puis de te1· exa
minado e recouhccido sua boa qualidade .•. , . 

)) 

98 
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)) 

101 

102 

103 



PAGS. 
N. 163.-JUSTIÇA . ..._Etn 1'1 de Mnr~o de 1836 •. -

Ao Presidente da -Provinda do Rio de Janeiro, 
sobre despezas cotn Afr'icanos -bm;aes .•.• -~ . • . 100 

N. 164.-Em 17 de Março de 1886 ....... Ao Chofe-da Po
licia , para encanegar o Juiz Municipal com 
pref~:•rcncia das diligencias que se compreben-
deretn na alçada do dito Juiz, ....• ~....... 104 

N'. 165.-Em 17 de Março de 1836 ......... Ao Chefe de 
Policia, para fazer cessar o abuso da existencia 
de casas de jogo em divetsos districtos do Ma;. 
nicipio. . . • . . . . . . . . • • . . . . . • . • • . . • . • • • . . • • • >> 

N. 166.-MARINHA.-Em 17 de Março de 1836.
Mandando abonar ao Pharoleiro da Ilha Rasa, 
mais cinco mil réis mensaes além do soldo que 
ora percebe . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . • 105 

N. 167.-FAZENDA.-Em 17 de Março de 1836.-
0rdem á Thesouraria da Bahia explicando o 
sentido da ordem de 27 de Agosto de 1835 
que trata dos vencimentos dos empregados que 
vão interinamente servir outros empregos.... .)) 

N. 168.-:MARINHA.-Em 18 de Março de 1836.
Mandando que do Pharol da Ilha Rasa sedes
taque um Pharoleiro habil, para o de Cabo 
Frio , percebendo mais a gratificação de seis 
mil róis mensaes.......................... 106 

N. 169.-JUSTICA.-Ern 19 de Março de 1836.
Ao Cornn'iandante Superior da tiuarda Nacional, 
declarando, de conformidade com o Aviso de 
26 de Janeiro, em que condições póde dar-se 
vaga, por mudança de domicilio, dos Officiaes 
da Guarda Nacional.... • . . . . • . . . . . . . . • . . • . f07 

N. 170.-,'IARINHA.-Ern 21 de Matço de 1836.
DJterminando que nas Guias das obras feitas 
nas Otficinas do Arsenal, que se remettem para 
os Armazens, se faça tambem declarac;ão do peso 
do metal nellas empregado......... . . . . . . . . 108 

N. 171. -Em 21 de Março de 1836 . ..-....Determinando 
que a Feria dos jornaleiros do Arsenal da Ma
rinha soja impreterivelmente remettida á Con
tadoria no dia 3 de cada mez, ás nove horas 
da Inanhã................... . . . . . . . . . . . . • » 

N. 172.-Em 21 d~ l\farço de 1836.-Dando providen
cias para a fiscaiisação e entrega dos objectos 
pedidos para as Offlcinas do Arsenul da :Ma·· 
rinha . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . • • • . . . . 109 

N. 173.-Ern 21 de Março de 1836.-Mandando que 
o Patrão, e quatro marinheiros das Barcas do 
Soccorro, continuem no serviço das mesmas , 
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com ~ vencimeutos que percebião, s as 

:?!?~& .. ~~~~~~~~ -~~l·a· .~·~a·g·a·t~. :~~·~~i~·e·. m.~; 100 
N. 174 ....... FAZENDA. _,Em 21 de Março de 1836. -00, "'· 

Ciroular mandando considerar Empregados d '_ .. .'t;,. 
Repartições . extincws os das Pagado rias das '·- ... ;/~_ ~ ./../~ 
Tropas abobd~s pelo Decreto de 7 de Março ·-.;;;:; . .:;:,;;;;;.r 
de 1834.................................. 110 

N. 175.-Em 21 de Ma1·ço de 1836.- Portaria á Al
fandega a respeito das cautelas nos despachos 
de reexportação, substituindo a fiançll por letr(ls 
endossadas com dHl'ercntes vencimentos...... » 

N. 176.-Em 21 de Março de 1836.-Approvando a 
cscriptura-:ão adoptada · para os assignados da 
Alfandega... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

N. 1"17 .-Em 21 de Marco de 1836. -Sobre o trans
porte de moeda de ouro ou pt·ata estrangeira 
de uns para outros portos do Imperio em Em-
barcações estrangeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 178.-JUSTIÇA. -Em 22 de Março de 1836.
Ao Presidente da Província da .Bahia, fazendo 
constar ao Promotor Publico que a elle com
pete, sem recorrer ao Governo, denunciar os 
crimes de responsabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

N. 179.-Em 22 de Março de 1836.-Ao Juiz de Paz 
do Engenho Velho, sobre o dever de excluir 
da matricula dos Guardas Nacionaes os cida
dãos que estiverem nas circumstancias expeci-
ficadas na Lei .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 180.-FAZENDA. -Em' 22· de. Março de 1836.
Estranhando ter-se procedido ao p::~gamento 
de uma divida inscripta no auxmar· da Pro
víncia antes de ter sido tambem inscripta no 
Grande Livro da Divida Publica~... . . . . . . . . 113 

N. 181.-Em 22 de Março de 1836.-Permittindo em 
vista das círcumstancías em que se acha a 
Cidade de Port-o Alegre que descarreguem na 
Alfandega do Rio Grande e S. José do Norte 
as embarcações cstrangeitas que se destinarem 
âCJ..Uella Cidade ; e dando outt:·&s providencias 
a seu respeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

N. 18:?.-Em 2t de 1\Iarço de 183'6.-0rdem a The
souraria da hovincia de Minas , declarando 
que o art. 4. 0 do Regulamento de 31 de .Mar~o 
d:e 18M só he applicavel aos conectados que 
pagão dizhnos: nos semestres- immediatamente 
posteriores aos annos da colheita.. . . . . . . . . . . 115 

\} 
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N. 183,-JUSTJÇA. -:-Em 23 de Março de 1836. -
Ao PrPsidente da Província de Prrnambnco , 
sobre a prrs!açilo d~ for«;a armnda aos Juizes 
de Paz por intennedio do Chefe de Policia... 115 

N. 184.-Em 23 dP Mnrço de 1836.-AoCommandante 
Superior interino da Guarda Nacional, sobJ'O 
irregularidades praticadas peJo coniiclho de qua-
lificação da Fregm'zia do Engenho Velho..... 116 

N. 185 -Em .23 de 1\fvrco do 1836.- Ao Presidente 
da Provinda de S. Paulo providenciando sobre 
a rrmessa dos degradados pam a colonia de 
Guarapnnva.. . • . . . • . • . • . • . . . • . . • . • • • . • • • • • 11'7 

N. 186.-Em 23 de :Março de 1836.-Ao Ministro dos 
Negocios Estrangeiros, a respeito da prisão do 
negociante Imdez Tross.................... , 

N. 187.-l\fABINHA . .:..:._Em 23 de Março de 1836.-
0rdenando que os Commandanles das embar
cações da Armada, entreguem no Quartel Ge
neral, as suas Derrotas, c a dos Officiaes das 
respectivas Guarnições, 1)ara serem examinadas 
na Academia da Marinha . . . . • • . • . . • . . . . . . . 118 

N. 188.-JUSTICA. -Em 2ft. do :Marco de 1836. -
Ao Com in andante Superior interino das Guardas 
Nacionaes, declarando que os Guardas postos 
na reserva por decisão do J ury de revista podem 
ser posteriormente pelo conselho de qualifi
cação qualificados no serviço ordinario, podendo 
porém usar dos recursos que as Leis lhe fa-
cultiio......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 189.-Em 24 de Março de 1836.- Ao Presidente 
da Província do Rio Grande do Sul, sobre a 
posse tomada fóra da Capital da Província, e 
o que cumpre fazer no caso de duvidas da au-
toridade a quem compete dâ-la............. 119 

N. 190.-Em 26 de Março de 1836.-Ao Juiz de Paz 
do 2. o districto de Santa Anna, declarando o 
direito que tem as pessoas presas na casa de 
jogo para n~clamarem a execução do art. 211 
do Codigo do Processo Criminal. • . . . . . . . . . • 120 

N. 19f .-FAZENDA.-Em 2t) de Março de 1836.
Ao Admjnistrador da Mesa de Diversas Rendas 
solvendo diversas duvidas a respeito dos im-
postos que se cobrão por aquella Repartição . >> 

N. 192.-JUSTJÇA.- Em 28 de Março de 1836.
Ao Presidente da Província de Santa Catha
rina, providenciando sobre a Guarda Nacional 
que tem de marchat· para a Província de S. 
l)cdro.................................... 121 
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N. 193.-F.\ZRNO \.- E'l1 28 d<~ Mnrro rle 183G., , ,_, 

Manrlanclo cpw os Coilccton~~ rdcol hiio ti Thn \.0
(" 

souraria no fl:n d.t~ . .J\1nlw f'nttFo os iivro~ da \.~ 
atTecadação <los tllzllnns. , . , ... , .. ? •••• 1 •• , , ,k-2.; /' 

N, 194,-MAIUNHA. ~Em 2D de M.1r~~o de 1r.:3G,- "-·~~·os 
Resolvendo quo s(lbn.1 us vencimentos dos la· ~ _ ~ 
feri ores e mnis prnças l'cformndns do Corpo da -:.-
Artilhlll'ia de Mudulw se observo o que estiver 
disposto em Lei, t~ nns Pt•oví~Ces dn l'Pfot·nw, 
quando f•st.as foJ'< 1lil an! eriore.~ n Lei , • ; •• , •• 

N. 195.-FAZENDA. -Em 29 do Mn1·ço de 1836.
Mandan~lo nrrecndnt· o escl'iptumr como Hcnda 
Goral o produclo rtas multas das Alfandegus. 

N. 196.-Em 29 de 1\Ian;o de 1836.-Portariu ao Ad
ministrador da RecPbcdoria do 1\Junicipio ares-
peito da avaliação pnru pagamento dos legados 

)) 

)} 

de usnfructo.............................. :t23 
N. 197.- JUSTIÇA. - Em :30 de Março de 1836 ~ -

Ao Presidente da Pl'ovincia de S. Paulo, sobre 
despezas com a Guarda Naeional que se d(Jvem 
considernl' gcracs ..........••....•.•....•.• 

N. 198.-Em 30 de Março de J83u.-Ao Commandante 
Superior du Guarda Nacional, declarando a com-
pctencia do Conselho de disciplina, quaudo a 
perda de posto tem de verificar-se em (Wna da 
transgressão de Um dever imposto pela Lei; 
não obstante os A vis os de 16 de Agosto c 9 
de Setembro de 1833 ......•.............. 

N. 199.-Em 30 de .Marro de 1836. -Ao Comman
dante Superior da' Guarda Nacional, a respeito 
do auxilio da Gnardn Nacional aos Juizes de 
Paz da Côrte, c das rondas ...••.....•.•... 

N. 200.-Ern 30 de Mareo de 1836.-Ao Juiz de Paz 
do 1. o districtu do S3cramento, desapprovando 
que annuisse á reclamação do Consul da Hussia 
sobre a entrega de dous estrangeiros presos por 
uma patrulha da Guarda Nacional ..... ~ .... 

N. 201.-MARINHA. -Em 30 de 1\Iarço de 1836.
Mandando abonar ração de porão aos operarios 

124 

)) 

125 

126 

que trabalhão nos Armazens da Armação.... 127 
N 202.-FAZENDA.- Em 30 de Março de 1836.

Circular mandando observar o disposto nas Por
tarias do 12 de Fevereiro, c 21 de Março do 
corrente, expedidas á Alfandcga da Côrte sobre 
despachos de reexportação e baldeação ....•.• 

N. 203.-Il\IPEIHO. -Em 2 de Abril de 1836. -
Fnzcndo convite para um acto de COrte, c dccla-

)) 
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rando que não se farão mais convites para actos 
semelhantes.............................. . 121 

N. 204. -Em 2 de Abril de 183,6.- Ao Director da 
' Academia das Rellas Art<{s, declarando que a 

um Lente substituto devem ser abonadas as 
faltas que der· por causa do serviço da Guarda 
Nacional ...................... , . • . . . . . . . . 128 

N. 205. - Em 2 de Abril de 1836.- _I\ o Inspector de 
saude do porto, prescrevendo a maneira por 
que ha de ser feita a visita dos navios, sendo 
o empregado della acompanhado do Otneial 
do Correio cncarrrgado de trazer as malas para 
ter1·a........ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 206. -JUSTJCA.-Em 2 de Abril de 1836.-Ao 
Juiz Municipal da Cidade da Victoria, Juiz de 
J)ircito interino, respondendo a vinte um que
sitos apresentados em seu officio de 27 de Fe
vereiro sobre alguns artigos do Codigo do Pro-
cesso Ct·iminaJ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

N. 207. ---MARINHA.- Em 2 de Abril de 1836.-De-
. clarando que os Officiaes embarcados, c no 

exerci cio dos seus postos, tem direito, até a 
data do desarmamento dos navios, não só aos 
-ycncimOlltos de embarcado, como á gratificação 
de Mestre da Escola a bordo, quando tambem 
exPrcem este lugar.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 132 

N. 20&. -l<'AZENPA.-Em 2 de Abril de 1836.
Mandando· reformar a segunda parte de uma 
Portar~a expedida pela Thesouraria da Pro
yinçía do ].lio c~c J~Qeiro &o Collcctor du Villa 
qc S. João qt, Ban-a, relé\tivamente &Q imposto 
qe 12~800 sobre lojas, aqn;~zens e ta"ernas.. )) 

N. 209. - t:n1. 2 ~e Abr~~ de ~ 836.- T1:a,tqndo ~a in-
. tcUigcnc~l\ çlo § ~.o dó art. 9,. o da Lel qc 3J 

qç_ O~tqb.ro qe 183~, rc\atiyamentQ ~ :pequenas 
f·m:t>ri.rcnÇ~GS que dos portos çlo ~ntee~or das 
Províncias çoli(]uzcm· cercaes e· olltros geP,eros 
para.· o weJ:ca,do qas cidades..... . . . . . . . . . . . 133 

N. 2l0 . .:__ ~m 2 de ~\bri( de 1836. -Orqcm à 'fhe-
,. sq\Ú~~·\a d<~~ J\\aJi04s §Obre o mô.~Ô,· c. lu,gar 

~\\ _ ~QbJ?~~~\ ~l\nto qos dJrc~tos qe e~po{t~çã9 
Ç"o·w,P q<!~ Ç\'z1.m9s <\o ~ss\}ear c ~o a.l~oÇI,ao. • » 

N. 2 q. - rp~T{ÇA.-:-- Ew 3 qç A~ril de 18~~.- Ao 
Jt,J,ii ge ·:p~z do 1. o districto do Sacr~;t,HlÇQ.to, 
cstral;lpD{lqQ-\\iC' o h4vcr dcspronunc~ado o, pro
pr~ç.tq'rio·, capitão e contra-mestre do b)'igue 
Orion ..•••.. ·....••.•..........•..•.•.• .• • 13~ 
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N. 212. -Em 6 de Abril de 1836.- Ao Presid~n~ 
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da l)rovincia do Rio de Janeiro, sobre d\),us 
africanos conferidos ao Comrnissario Juiz B~"'?
tannico Jorge Jackson ....•..........•... . "<-~: 13&. 

N. 213. -·Em 6 de Abril de 1836. -Ao Comrnan-~,c/' 
dantc Superi~r da Guarda Nacional, sobre_ o \ ..... c. , .:r-· 
modo de obr•gar os Guardas que se recusao -.-, C.s· ·'~.., 
servir de Cabos. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • 1~,, _ ' , 

N. 214. -MARINHA.-Em 6 de Abril de 1836.- -.;,;;;.~ 
Mandando remetter, no principio de cada mez, 
á Secretaria de Estado, um extracto do ponto 
dos emp1·egados civis das diversas Estações da 
Intendencia . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

N. 215. -Em f) de Abril de 1836. -Mandando ad
mittir nas diversas officinas do Arsenal o nu
mero possivcl de aprendizes, que sejão livres, 
e fixando o vencimento que lhes deve ser abo-
nado ...........•......................... 

N. 216. -Em 6 de Abril de 1836.-Mandando en
viar, no principio do cada mcz, á Secretaria 
de Estado, uma declaração dos pagamentos 
feitos pela Intendcncia no mez precedente ..• 

N. 217.- IMPEIUO.- Em 8 de Abril de 1836.
Ao Commandanto da Fortaleza de 'Villegai-
gnon, providenciando para que (IS navios na-

)) 

)) 

cionaes não saião barra fóra sem levarem as 
malas do Correio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

N. 218.- MARINHA.- Em 8 de Abril de 1836.
Deterrninand0 que os recrutas remettiqos,para 
o Corpo de A,·ti.Iharia d~ :Marjnha venhão se-
parados dos que se. destinarem para o Exer-
cito. ............................•......... 

N. 219 .. -Em a de. A\>rU ctc 1836.-Mandanqo que o 
Contador peré~b.~ ct,urantc a sel~ventia ~ntérina 
do l'ugar de h\\cndent~ o or~enado deste lugar. 

» 

N. 220.-Em 8 de, Abril çle 1&36.-Ele"ando 'l cin
coenta mil réis mensae's o vencimento c,lo Ma-
chioi,sta. d.a Barca de Vapor Co.rreio Brasileiro. 138 

N. 221.- JUSTIÇA.· - Em 9 de Abril de 1836. -
Ao Vic,e-Presidente da .Província da Parabyba, 
solvendo as duvidas sobre l'ontos çla Adminis-
tração da Justiça, propostas pelo Juiz de Paz 
do Pilar em ofticio do 16 de i''evereiro ....•. 

N. 222.-Em 9 de Abril de 1836. -Ao Vice-Presi
dente àa Província da Parahyba, sobr·e duvidas 
apresentadas pelo Juiz de Paz da VilJa do Pilar 
em officio de 13 de Fevereiro ............. . 

lndicc das Dec1:sôe8. 4 

\) 

)) 

139 
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N, 223. ---FAZENDA. - Em 1l de Ahril de 1836.- . . 

· Declarando qnn P<1t'n o pa.~~n nH•nto dos dir'<•itos 
- sn faça na .\lfandt•ga a nwçli(:no <!os serrotes 

de mão ~ómente d11s folhas ..... , .... , .... ! 1 SV 
N. 2j4-.-Em 1~ de ~\bril de 1836. -Ao Pt'!•sidentr• da 

Provinda do Espirito Santo á t•espeito da l'ecusa 
da Camur·a Municipal da Cidade da Victorfa a 
dar conta~ de quantias que lhe forno ent,·n~ues, 1~0 

N. 225,-JUSTIÇA.- Rm 13 de Abril de 1836.
Ao Ctll'fe de Poliein , dt•cltll'nndo que os dias 
Sttntos o feriados jamais dc\·em obstar oo an· 
damento da Justiça Críminal, & c.. . • • . . . . • » 

N. 226.-Em 13 de Abril de 1836. -Ao PI'Omotol' 
Publico, declarando que nem os dias Santos e 
feriados devem obsta1· ao andamento dos actos 
da administração da Justiça Criminal, nem 
o exercício destes actos esperar pelos dias desi-
gnados para as audiencias • . . • • . • • . • . . . . . . . . fll.1 

N. 227. -Em 13 de Abril de 1836. -Ao Com mandante 
Suprr·ior interino das Guardas Nacionacs, sobre 
rcquisiçüe~ dos J uizcs de Paz. . . . . . . . . . . . . . . 142 

N. 228.-FAZENDA. --grn 13 de Abril de 1836.
Fixando o ultimo de Julho, para se acabar a 
substituição das erdulas cmittidas em vi1·tudc 
da Lei de 3 de Outubro de -4833 . . • . • . . . • . "' 

N. 229.-MAHINHA. -Em 14. de Abril de 1836.
J>eclarando qne as Ferias do custeio do pharol 
de Cabo Frio, c das despezas com as obras do 
scn rnachinísrno, para serem regularmente pa
f:PS, devem ser nssignadas pelo respectivo Fiel, 
e rubricadas pelo Dircctor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1i3 

N. 230 .-FAZENDA. - Em 14 de Abril de 1836.
Ordem á Thrsouraria de Sergipe, communi
cando a dcsapprovação da deliberação da Pre
sidencia , que mandou pagar pelo Cofre das 
Rendas Geracs o vencimento dos Empregados 
Provinciaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 231.-Em 14. de Abril de 1836.-Declarando que 
o Thesouro não está autorisado para fazer cm
prcs~1m?s para supprir o deficit das despezas 
Provi nCJaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

N. 232.-Em 14 de Abril de 1836. -Mandando de 
novo tomar as contas do Thesoureiro da ~~a
zenda da Provincia de Mato Grosso João Pau-
pino Caldas, c dando outras providencias . . . . >> 

N. 233. -IMPERIO.-Em 15 de Abril de 1836.-
Ao Administrador do Correio, providenciando 
para que não haja demora no desembarque 
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das malas do Correio, e na distribuiçiio d~ iJl 
cartns q11c cllns t rouxcrrn1 ..............•.. \\ J.&6 

N. 2:14. -FAZI~NHA.- Em 15 de ,\briJ de 183ü.- \\<~> 
Porta•·la fixando prno pare~ se acabar a suhs· ~, ,.:.:,.> 
tituit;iio das c,·,lulns e conhecimentos emiftidos ', __ ~; (),., 
ern virtude da Lei de 3 do Outubro do 183 ~. » '· ' 1

,\' 

N. 2:35. -Em 15 do Abr·iJ de 1836.- Fíxnndo novo ~:~..-..,;;;.. 
prar.o Pill'a se acabar· a substituiçAo das o ·dultJS 
omlitidas na Pl'ovincla do ltio de Janeil'o, de 
que tt'iltou o Avi:io de 13 do cort·ente.. • . • . • 14.7 

N. 236. -JUSTIÇA.- Em 16 de Abt·it de 1836.
Ao Pn~sidcnte da Provinda de Minas Geraes, 
mandando cntr'Pgar aos Commissal'ios Direc
torcs da Sociedade de Minetnção de Gongo-
Soco o espolio de 'Villiam Mei'J'ett . . • . . . . . . » 

N. 237.- FAZENDA. -Em 1:S de ,\bril de 1836.
Dando, em additamento á Ordem de 28 de 
.Março ultimo, outras providencias ácerca dos 
li~r?s que servirão para a escripturação dos 
DJzlmos ............ '.............. . . . • . • . . 1&8 

N. 238. -Em 18 de Abril de 1836.-Accrcsccntando 
mais tres tn('zcs á cada um dos prazos já mar
cados para o pagamcHto das letras nos direitos 
de consumo pelos generos exportados ou bal-
deados................................... :» 

N. 239. -Em t8 de Abril de 1836.-Circular ás The
sourarias, rcmettendo copias dos termos de me
dição, c Títulos que se passão aos foreiros de 
terrenos. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • 149 

N. 2!,.0. -Em 18 de Abril de 1836.-0rdem á The
sourarin da l1ahia para determinar que da Al
fandega se rcmctta todos os dias á Mesa de 
Diversas Hendas uma relação das embarcações 
que entrarem com certas declarações.;. . . . . . 151 

N. 24.1. -MARINHA.- Em 20 de Abril de 1836.
Determinando il rnancim por que devem ser 
feitos os pedidos de sobresalcntes para as em
barcações de guerra estacionadas nas Províncias 
do lHo Grande c Santa Catharina........... • 

N. 21-2. -FAZENDA.-Em 20 de Abril de 1836.
Facilitando a cxecuçào do art. 28 do Regula-
mento de 4 de Novembro do anno passado.. » 

N. 24-3. -Em 21 de Abril de 1836.-0rdcm a The
souraria do Rio de Janeiro, mandando levar 
á despeza geral a que se nzcr com a rr.cdição dos 
terrenos de marinha desde o 1. o de Julho de 

\ I v 

183õ....... . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . • • . . . . • 152 
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:N. 244- • ..--Em 21 de Abril de 1836.- Ordem á The
som·aria da Bahia ácerca de uma reclamação 
motivad& pela imposição da multa por falta 
d~ legalidade do manifesto................. 152 

N. 24.5. ~Em 21 de Abril de 1836.- Ordem á The
souraria . das Alagôas, declarando que QS ter
renos ás margens do Rio S . .FranciscQ não qevem 
ser considerados de marinha. . . . . . . . . . . . . . • 153 

N. 246. -JUSTIÇA.- Em 25 de Abril de 1836.
Ao Instructor Geral Presidente do Conselho 
de exam·e creado por Dec1·eto de 24, contendo 
as Instrucções por que deve regular-se.. . . . . 154. 

N. 247. -Em 25 de Abl'il de 1836.- Ao Com man
dante. Super~or interino da Guarda Nacional 
sobre a qualificação das quinhentas praças que 
devem destacar para a Provincia do Rio Grande 
do Sul. ....•..•................ o. • • • • • • • • 155 

N. 24.8. -Em 26 de Abril de 1836. -Ao Chefe de 
Policia, para que os Juizes de Paz não con
tinuem no abuso de expedirem passaportes aos 
cidadãos Brasileiros que se transportão para fóra 
do Imperio ...............•....... o • • • • • • • » 

N. 249. -Em 26 de Abril de 1836.- Ao Presidente 
da Província de Minas Geraes, sobre duvidas 
do Juiz de Orphãos de Pitanguy, segundo o 
seu officio de 24 de :Fevereiro. . . . . . . . . . . . . . 156 

N. 250o -Em 27 de Abril de 1836.-Ao Juiz de Paz 
de S. José, decidindo as duvidas do conselho 
de qualificação relativamente á execução do 
Aviso de 25 ................ o............. 15'{ 

N. 251.-Em 27 de AbrH de 1836~-Ao Juiz de Paz 
de· S~nta ltjta, Presidente do conselho de qua
lificação, sobre a classificação QO to.dos os ~uÇtr-
das que forem solteiros. . . . . . . . .. . . . . . . • . .. » 

N. 252.-Em 27 <;le Abril de 1836.-Ao Presidente, 
do' Cm;lselho de exame para as quinh,en,ta:s 
praças que te~ de destacar, additand.o as lns-
\r~çções · transmittidas a 25.... . • . . . . . . . . . . . >> 

N. 253. -ll\i,PER\0. - J;:m. 28 de A\>,rU qe ,~6. -
Dá R,egulame~to \lara o pessoal d,a, Adminis
traçªo da.~, Ob.ras · Publicas do Município da 
Côrte................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

N. 254. -JUSTIÇi\. -Ew 28 de A.brU de 1836. -, 
· Aos ~uizés de Paz do Muniçip\o. da Curte , 

exceptuan,d.o o da Lagôa, em addit~mento ao 
A viso dQ 25, para qu,e s~ <f.eçlare a iqaqe dos 
Guardas solteiros ..•.......... , . • • . . • . • . • . • 160 



'ii' .f. ,r nr~ """" "" 
I :,_ /·--., (i ·;. /. / 

-29- i '.·· 
l1 :JPAGS. 

N. 255. -Em 28 de Abril de 1836 . ..-Ao consell)<fJ, 
de qualificação da Freguezia do Sacramento~ 
prot.id~nciando so~re o alistamento e lest.gnttçã~~ç, 

. dos- Guar-das solteiros ........••....• ~· ..•.. 0., ~60 
N. 256.-FAZENDA. -Em 28de Abril de 1836.- ::,v";, 

Circular ás Tbesourarias das .. Províncias, orde- "-, Y Oc 
.oando que semestmlmente se remetta ao The- · ., s " 
souro. uma relação. dos pagamentos de di tidas '~ 
menores de 400~ inscriptas na fôrma da Leí 
de 15 de Novembro de 1827, e das que o não 
üevel'ti ser conforme o art. 95 da Lei de 24 
d.e Outubro de 1832 .... ~ .................. . 

N. 257 -Em 28. de Abril de 1836.-Sóbre a inscri-pção 
tias dividas menores de 400~ que devem ser 
.pagas pelas Rendas Gemes ..•........•••••• 

N. 258 • .-..IMPElUO. -Em 29 de Abril de 1836.
Ao Inspector das Obras rubJica:s Sôbre dis· 
pensa do serviço da Guarda Nacional aús em
J>re.gad~ da sua Repartiçao •..•...••...•.•. 

N. 259·,-.;..JUS'l'ICA.- Em 29 de Ahrif de 1836.
Ao Cbctt} de Policia., sobre a Gbrtga:~ão_ que 
tem os Juizes de Direito 'de instruir os Juizes 
dé Faz·. e Municipacs •.. •' ..... .- .•.•...... , .. 

N. 26().-oiJ~m 29 de Abril de 1836.-Ao Juiz de Paz 
do 1.0 di-stricto de Santa llita, declarandoque 
ao conselho de quáliticaçao nã6 compett' faze!' 

161 

» 

162 

)) 

exctttsão alguma, porém sórnente observações. 163 
N. 261.-Em 29 de Abril de 1836.-Ao Juiz de Paz 

dn l."' d.istricto de Santa lUta, sobre a élassi
ficação dos G:uardas Nacionaes ...••.•••..... 

N. 262.-Em 29 de Abril de 1836. -Aos Juizes de 
Paz do Município, menos o da Lagóa, provi-
denciando sobre a classificação dos (iuardas Na-
cionaes solteiros ....•.•....•..••...•..•... 

N. 263.-IMPERIO. -Em 30 de Abril de 1836.
Cil'cnlar ordenando aos Directores das J.i,acul ... 
dades de Medicina, dos Cursos J uridicos, bem 
como aos Pr'ofessores das aulas publicas do ).lu-
n:icipio da Córle com excep<:.ão das escolas de 
primeiras letras , que infQrmem annualmente 
sobre a applicação e monl~i:dade dos S(:'US alum-

» 

)) 

nos, dando logo parte de qualquer successo 
que ten~a lugar· ........... ~ ............ ~ . . . t«4 

N. 264.- J USTICA. - Em 30 de Abril de 1836. -
Aó Jüiz "de Pà'Z cfo 1. o districfo de Salitâ R:ita, 
cnnfi·rm<üldô qoe os O.tlic-i~es não dev'útri ser 
cOtlt'efuplbdos entre os' qtlaPittcados pam desta-
cat·em .•......•.... , ••.•.............••..• 

·--1 
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N. 265.~FAZENDA.- Em 30 de Abril de 18a6.-P AGS. 

Regulando a cobrança do imposto do gudo para 
o consumo na conformidade do art. 9. o, S 10 
da Lei de 31 de Outubro do 1835.......... 165 

N. 266.- JUSTICA. - Em 2 de Maio de 1836. -
Ao Presi"dentc da Provincia da Bahia, nppro
vando a remoção de uns Juizes de Direito como 
empregados l1 rovinciaes.. . . . . . • . . . . . . .. • . . . . t 70 

N. 267.- Em 2 de Maio de 1836. -Ao Vice-Presi
dente da Província de Minas Geraes, sobre os 
meios de obrigar a servir· o cargo de Promotor 
Publico ••..•........... o • • • • • • • • • • • • • • • • 171 

N. 268.-Em 2 de Maio de 1836. -Aos Juizes de Paz 
do 2. o e 3. o districto do Sacnuuento, mandando 
negai' passaporte aos Guanlas solteiros , em 
quanto não se sabe quaes tem de fazer parte 
do destacamento para o Sul. . . . . . . . • . • • . . • . » 

N. 269.-Em 2 de Maio de 1836. -Ao Juiz de Paz 
do t,o dislricto de Santa Anna, declarando que 
os Cabos devem eutrar na clüsse dos Guardêis _ 
Nacionues.. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

N. ~70.-.MAIUNHA.- .Em 4 de Muio de 1836. -
Dclenuinaudo que se não preenchão os lugares 
vagos de Ajudantes dos Ahuoxarifcs, por serem 
absolutamente nullos....................... » 

N. 271.-Em 4 de Maio de 1836.-Detenuiuando, quo 
d'ora em diante scjão admiltidos á prat;a de 
Praticante sómcntc os upprovados no t,o c 3." 
anno da Academia da Marinha, não excedendo 
a ~4 annos de idade; c que os actuaes, que 
existirem neste Porto, ou á cllc dwgarcm pas
sem immcdiutamcute para a Fragata Príncipe 
Imperial para alli corllinudt'em, instruindo-se 
conjunctamente com os Menores Aprendizes. 
Marinheiros, os exercícios militares, &c...... 173 

N. 272.- FAZENDA. -Em 4 de Maio de 1836.
Mandando promover a arrecadação das quan
tias porque se nclwrem responsaveis algumas pes
soas que as deverem pi'Ovenienlt•s de donati\'os 
offer·ecidos em consequcncia da Curta Regia de 
4 de Abr·il de 1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 273.-GUEHRA. -- Ern 5 de 1\Jaio de 18:36.
Mandando que os LcnlPs da Acadcu)ia Milita•·, 
que exorcerem outros empr ogos, niio poss;lo 
accumular os vencimentos.................. tT!i 

N. 27t..- JUSTICA o -Em 6 de Maio de 1836. -
Ao Prl·sidente da Provinciu da Uahia , 111an--
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dando suspender a execução da sentença ' ~· 
ferida contra o Africano Pedro, do Dr. Dun 'Sf 174 

N. 275.-Em 6 de Maio de 1836 -Ao Presidente a 
Província de Goyaz, sobre a representação <~~.' 
Juiz de Orphlios de 27 de Fevereiro relativa- ~ <> >-

mente a objeclo de sua compelencia. . . . . . . . ~i~o0 N. 276.-Em 6 de Maio de 1836.-Ao Presidente da ' ' S 
Província de Silnta Catlwrína , resolvendo as '"~~ 
duvidas apresentadas pelo Juiz Municipal d&J 
Cidade .................................. . 

N. 277. -Em 7 de Maio de 1836 .-Ao Bispo de Per
nambuco, sobre o provimento de uma Igreja 
vaga por ter o Parocho incorrido no ~ 2. o do 
art. 7. o da Constituição. . . . . . . . • . . . . . . . • • • 176 

N. 278.-MARINHA.-Em 7 de Maio de 1836.-
1\Iandanuo abonar ao 1.0 Escriplurario, que 
interinamente exerce o lugar de Contador, o 
ordenado correspondente ao rne..;mo Jugar ..•• 

N. 279.- FAZENDA.- Em 7 de Maio d(~ 1836.
A' Camara 1\lunidpal da Côrte, a respeito do 
estabelecimento do matadouro publico uo sitio 
de S. Christovão ......................... . 

N. 280.-MARINHA. -Em 9 <le l\Jaio de 1836.
Ordenando que no fornecilllento dos cabos ás 
embarcações da Armada, se inclua uma porção 
dos já usados: e que se !'orne,; a aos Mari-
nheiros do Escalcr do Ministro c do da Jns-
pecção do Arsenal- fardnnwnlo como tem sido 
de costurne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 

N. 281.- JUSTIÇA. - Em 10 de Maio d1· 183ü. -
Ao Presidente da Provinda da Bahia , decla-
rando que pelo bcneplt~cito posterior do Go-
,·erno llfiO póde sauar-se u f<1lla du aulerior 
licença, para o aforamento de um terreno ~er
tcnccnte a um Convento ..........•......•. 

N. 282.-l\L\Hl~HA. -Em 11 de l\Jaio de 183G.
Encarn·gundo uo Presidente da Província de 
S. Paulo ü engajamento de carpinteiros de ma-
chado para os trabalhos do Arsenal, sob liS 

garanlias que \iío especificadas llc!>ta ordem • 
N. 283.-GUEHRA. - Em 11 de Maio de 183G. -

Determinando que se aceitem os voluularios 
que se apresPntorem depois de expirado o prnzo, 
se rstivcrem isentos do recrutamento .•..•.•. 

N. 284.-FAZE~UA.- Em 13 de Maio de 183G.
Ordem á Tht•souraria da Província do Espirito 

v 

Santo, acerca dos terrenos de marinhas seques
trados Qos Jçsuitus f f ••• f •••• , • , •• , •• f ••••• 

177 

» 

178 

» 

179 

180 
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N. 285 ....... JUSTIÇA. - Eni 14 de Miiio de 1836. -
Ao Presidente da Provihciá do Espirito Santo, 
com disposição ide.ntica à o do A viso tio 1_. o de 

PAGS. 

Fevereiro.................. . . . . • • . . • . •• . . 181 
N. 286.-.:_MAIUNHA.-Em 14 de ~faio de 1836.

DeterminüpdO' que o contra -tnestte de carpin
teiros embarque na Co·tveta Dous de Julho , 
ptoxin1a a srguil' viagem para a Europa, afim 
de visitar os estaleiros doS portos em que 
t9car, & c. e designando o vencimento que 
deve1·á perceber. . . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . • . . • . n 

N. 287.-.JUSTIÇA. -Em 16 de Maio de 1836ó -
A' Camara Municipal da C6rte, para restringit· 
as licenças para barracas no Campo da Honra, 
-tão sómente aos tres dius de festividade do 
Esf,)irito Santo ......•..........•... ·. • • • . . . . 182 

N. 288.-Em 16 de Maio de 1836.-Ao Presidente 
da Província do MaranhãO', sobte a c-hamada 
de Juizes de Díreito para nas Relações stippri-
rem a falta de Desembargadores . . • . • . . . • • . • » 

N. 28!1.-MARINHA..- Em 16 de Maio de 1836.
Ordenando; que d'ora em dianf-e, acqmpanhe 
os mappas semanaes dos navios da .Armada, 
utna relação nominal de todos os Menores 
Aprendizes de Marinheh'os , contende) cértas 
éxplieàções .•.... · . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . • . . . . 183 

N. 290.-JUSTICA. -Em 17 de Maio de 1836. -
Ao Juiz .. de Orphãos i·nterfnó, para qtiO á res
peito dos Afl'icanos libertos Minas e Maçam· 
biques, se obs·erve o que díspõe o§ 1.0

, parte 
/f.. a das lns.trucções de 29 de OUttJbro de 183t... » 

N. 291 . -MARINHA. - Em 17 d-e Maio de 1836, -
Declarando que os Intendentes da Marinha, 
não he veda-do pro pôr, a bem da Ad-inil'lis
lração da lnlcndencia que dirigil·ém- , as alte-
ra~õcs que julgarem convenientes . . . . . . . . . . • ,, 

N. 292.- FAZENDA. -Em 17 de Maio de 1836.--
Sobre a cobrança d'e imposto e dividas da }'a-
zenda Nacional ......................... ~... 184 

N. 293.-Em 11 de Maio de :1886. -Ordem á Tfie
souraria da Província do Rio de Jànei·ro; pro
videnciando sobre as causas pendentes do Mu-
nicípio da Côrte..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,> 

N 294.-Em 17 de 1\Jnio de 1836:. -Sobre a prefc-
rencia nos aforamentos de ten·enos de marinhas. 18'5 

N. 295.-Em 17 de Maio de 1836.-Sobre o pagamento 
de novos e velhos direitos dos empreg·os e offi-
cios Provinciacs, . . . • . . . ... , , . . . . • . . . . . . • . )> 
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N. :!96.- JUSTIÇA.- Em 18 de Maio de 1836. -r 

Ao Commandante Geral do Corpo de Muni-
cipaes Pet~manenles, sobre o auxilio que da 
guarda da Caixa da Amortização deve ser pres
tado ao Inspe(:tor da Alfandega ..•..•..••... 

N. 297. -FAZENDA. -Em 18 de Maio de 1836.
Esclarecendo a maneira por que se deverão 
baver os Collectores no lançamento das lojas 
e tavernas sujeitas ao imposto de 12;jil800 .•.. 

N. 298 • ....,.,JUSTIÇA . ..,....,. Em 19 pe Maio de 1836.
Ao Juiz de Paz do 1. o districto de S. José, 
declarando que os solteiros com filhos reco
.nhecidos nãó podem ser considerados viuvos 
com filhos .....................•.......... 

N. 299. -MARINHA . ......,..Em 19 de Maio de 1836.
Qpdenando a execução da observação 7. a da ta-
bella dos sobresalentes, annexa ao Decreto de 
10 de Junho de 1828, instituindo uma revista 
mepsal nos mantimentos existentes a bordo 
das embarcações, e dando outras providencias 
a respeito dos generos inuteis e damnificados. 

N. 300.-FAZENDA.- Em 19 de Maio de 1836.
Mandando carimbar de novo a moeda de cobre 
carimbada na Província do Maranhão ...... . 

N. 301.- Em 20 de Maio de 183õ.- Declat·ando q uaes 
são as attribuições dos Procuradores Fiscaes .. 

N. 302.- Em 21 de Maio de 1836. -Ao Presidente 
da Jlrovincia d0 lHo Grande do Sul ácerca dos 

)) 

187 

)) 

188 

189 

empregados que seguem o partido dos rebeldes. 1.90 
N. 303. ~Em 21 de Maio de 1836. -Sobre a intel

ligencia que déra o Presidente da Província 
do Rio Grande do Norte ao § 6. 0 do art. H.o 
da Lei de 31 de Outubro de 1835 ...•..... 

N. 304.- JUSTIÇA. - Em 25 de Maio de 1836. ~ 
Ao Commandante Superior da Guarda Na
cional, declarando que a dispensa obtida pot· 
um Guiu~da nüo o isenta do castigo pelas faltas 
commettidas anteriormente .... , ........... . 

N. 305.-Em 25 de 1\laio de 1836.- Ao Chc.fo da 
PoUcia, para que, relativ(\mentc a José Jd<Htqim 
de Mour·u Telles, ob:icrvc ao Juiz de Paz d1~ 
Jacarépaguá o art. 12, § 13 do Codigt, do 
Processo Criminal ........•..............•. 

N. 306. -GUERHA.-Em 23 de Maio de 1836.
Determinando que não se abone a pessoa al-
guma o ordenado do Secretario do Conselho 
Supremo Militar no tempo em que estiver este 
servindo como Deputado na Asscmbléa Geral. 

Indice das Decisões\ ti 
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192 
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N. ao7.-FAZENDA. -Em 25 de Maio de 1836.
Para que os direitos se arrecadem em moeda 
rlc prata, sendo 1~000 em cobre na fórma da 
Lei de 3 de Outubro de 1833. . . . . . . . . . . • • • 192 

N. 308.-Em 25 de Maio de 1836.- Approvando a 
delibera~;ão da Thesouraria da Província de Per
nambuco de ·permittir a reexportação da Pol-
vom e,;;trangcira....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

N. 309.- JUSTICA. - Em 26 de Maio de 1836. -
Ao Comrnandantc Superior da Guarda Nacional, 
em resposta ao ofllcio n. o 3 de 20 de Maio, 
que o serviço de que trata não he incompa-
tivel com o dccóro da Guarda Nacional..... » . 

N. 310.-Em 26 de Maio de 1836. -Ao Presidente 
da Provincia de Pernambuco, sobre a falta de 
comparecimento de Jurados em numero suffi-
ciente para podei' o Jury funccionar......... 19&. 

N. 3J1.,.--FAZENDA. -Em 26 de Maio de 1836.
Trata do modo de fazer-se effectiva a respon
sabilidade de dous exactores que se subtrahern 
a prestação de suas contas . . . . . . . . . . . . . . . • • 195 

N. 312.-JUSTICA.- Em 27 de Maio de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
sobre a curadoria dos Africanos idos da Córte 
para Nictheroy... . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • » 

N. 313.-MARI~HA. -Em 27 de Maio de 1836.
Ordenando que cesse o abuso de se fazerem 
Praticantes contra a expressa disposição do Aviso 
de 4 do corrente , sobre a admissão de taes 
Praças........................... . . . . .• . . 196 

N. 314.-FAZENDA.- Em 27 de Maio de 1836.
Para que nas Thesoumrias, quando se tenha 
de fazer saques contra outras em moeda metal-
lica, se leve em conta o agi o da mesma moeda. » 

N. 3HL-Em 27 de Maio de 1836. -Circular para 
que os :Empregados que substituírem os Mem
bros das Cama<ras L<'gislativas só tcnhão direito 
á 5.a patte de seus ordenados.............. 197 

N. 31.6.-Em 28 de Maio de 1836.-Circula•· om addi· 
tamcnto aos art.. 37 c 47 do Hcgulamento de 
4 de Novembro de 1835 .. .. . . .. . . .. .. . . . • » 

N. 317. -JUSTIC:\. - Em 30 dH Maio de 1836. -
Ao Juiz .. de Paz da Cnbeça do Termo para apre
sentar-se ao Jary, para terem o devido anda
mento , todos •s Processos que existirem no 
seu Juizo , dft qualquer dos ex ti netos Juizos 
Crinlinaes .... :-. . . . . . . . . . . . . • • . . , , •••. , • • 198 
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N. 318 ....... Em 30 de Maio de 1836. -Ao Juiz de Di\t:. 

reito Chefe da Policia, mandando deduzir do~ · 
dinheiros recolhidos ao Cofr·e pelos serviços do~1 

Africanos livres , 5 °/o para o Thesoureiro e\ 
para o Escrivão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'i98 

N. 319.- MARINHA. -Em 3l de Maio de 1836.
Circular declarando que no recrutamento a que 
se tem de proceder em virtude do Dect·cto de 
hontem, se observem as Instrucções do Decreto 
de 2 de Novembro do anno passado, expedido 
pelo Ministerio da Guerra para o recmtamcnto 
do Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 199 

N. 320.- FAZENDA. -Em 31 de l\1aio de 1836. -
Revogando o prazo marcado na Ordem de 15 
de Abril findo para a substituição das cedulas 
na Província do Rio de Janeiro, e marcando 
outro prazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . I> 

N. 321.-JUSTICA.- Em 3 de Junho de 1836. -
Ao Juiz .. de Direi tu Chefe de Policia, appro
vando a medida áccrca dos vencimentos dos 
Carcereiros de Santa Barbara e Aljube. • . . • . • 200 

N. 322.-Em 3 de Junho de 1836. -Ao Vice-Presi
dente da Província de Minas Geraes, sobre a 
duvida que tinha a Camara Municipal de Sa· 
bará em continuar a marcar as paradas , e 
mandar proceder á eleição dos Guardas Na-
cionas... . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . >> 

N. 323.-MARINHA. -Em 3 de Junho de ·f83G.
Mandando abonar· ao Capitão de Mar c Guerra 
João Pascoc Gmntlcll os vencimentos de eom
mando das :Forças Navacs, estacionadas no Rio 

, Grande do Sul, desde o dia de sua nomca{'ão. » 
N. 32'4..-FAZENDA.-Em 3 de Junho de 1836.

A' Camara Municipal da Côrtc, remettendo o 
Regulamento pal'a a cobr·anç.a do imposto sobre 
o gado de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

N. 32!$.-JUSTIÇA .-Em 4 de Junho de 1836.-Ao 
Vice-Presidente da Provinda de Mato Grosso, 
sobr·e queixa de Francisco Fernandes Dorgcs 
do Carmo, dcclar·an'io que a soltura por ha
beas-corpus não absolve de culpa c pena; que 
deve ter lugar a prisão logo que o mesmo foi 
condemnado á pt>na cor·pot·al; c que devia ter-se 
admittido a sua appeBaçlío. • . • . . . . . . . . . . . . . » 

N. 326.-IMPERIO.- Em 6 de Junho de 1836.
Declarando ao Presidente da Provinda de Minas 
Geraes que deve ser responsabilisado o Ve· 
rcador dt1 Cumara Mupicipal de 8. João u~ 
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~l-Rei, que não quiz assignar uma represen-
tação da mesma Camara· aós Poderes Supremos 
do Estado; e que as deliberações das Camaras 
Municipaes não ficão in.utilisadas pela falta da 
assignatura de um Vereadm·............... 202 

N. 327. -JUSTIÇA.- Em 6 de Junho de 1836.-
· Ao Presidente da Provinoia de S. Paulo jul

gando attendivel a representação do Viee.,.Consul 
Britannico em Santos para ser seu filho isento 
da Guarda Nacional . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • • . >> 

N. 328.- MARINHA.-Em 6 de Junho do 1836 . ...
Circular exigindo que os Presidentes das Pro
víncias enviem não só os rapazes de 12 a 16 
annos, como se ordenára em Aviso de 24 de 
Outubr·o de 1833, mas tambem os de 10 a:nnos 
completos, para serem empregados na Escola 
de Aprendizes dQ Marinheiros..... . . . . . . • . . 203 

N. 329.-FAZENDA.-Em 6 de Junho de 1836.
Dando explicação sobre alguns artigos do Re
gulamento da Alfandega de 20 de Setembro 
de fg34........ . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . • 204 

N. 330.- Em 6 de Junho de 1836.- Mandando dis
tt'ibuil' o subsidio de Deputado Provincial que 
optai' pelo ordenado de Empregado Geral, 
pelos Empregados que servirem intet'inamente 
os lugares.......... . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . >> 

N. 331.- Em 6 de Junho de 1836. ~Sobre a intelli
gencia dos arts. 38 c 39 do Regulamento de 
4 de Novembro de 1835................... 205 

N. 332.- JUSTIÇA.-. Em 7 de Junho de 1836.-
Ao Presidente da Província do Ceará, escla
recendo duvidas do Juiz de Direito da Forta
leza, sobre o não comparecimento do Autor 
no Jury ~ e sobre o protesto por novo Jury 
qun fez um réo crn vez de interpôr appellação. 206 

N. 333.-MARINHA. -Em 7 de Junho de 1836 . ....
Designando o nUinem de praças que devem 
existir a bordo dos navios desarmados...... » 

N. 334.-Em 7 de Junho de 1836.---Determinando que 
sejão despedidos os Praticantes que se acharem 
embarcados e que não tiverem idoneidade para 
serem empregados na Escola dos menores...... 207 

N. 335.-FAZENDA. --Em 7 de Junho de 1836.
As Mesas de Diversns Rendas darão sabida aos 
generos que tiverem pago 7 °/o de exportação, 
tenhão ou não pago a quota da Renda Pro
vincial, para cuja cobrança dará Regulamento 
o Governo Provincial,. •. ,. . . • . . • . • • . • • • • • • • • 208 
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N. 336~-MARINHA. -Em 8 de Junho de 1836. \v' 
Elevando a mais 4~000 mensaes a gratificaçã \ c 
que percebe o Cohtramestre da offiéina da casa\ 1 ' 

das velas do Arsenal da Côrte em quanto es- \ 1__.. 

tiver neste e_xercicio " .. , .. , •• , . • . • . . . • • . . . . , ~8 
N. 337 ...... Em 9 de Junho de 1836,__;Efevando a 120 ~C 

réis o jornal que percebem os sentenciadÓs ~C~--
abaixo declarados empregados na officina de _ ~, 
Pedreiros do Arsenal ........•• , .......... . 

N. 338.-JUSTICA.-Em 11 de Junho de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande da 
Sulf .sobre os Estrangcirosque se intromettem 
nqs negocios publicos do Paiz ••............. 

N. 339 • .::.-FAZENDA.- Em t4 de Junho de 1836.
Sobre a arrecadação do Dizimo Provincial na 
Mesa de Diversas Rendas da Côrte ......... . 

N. 340.-JUSTIÇA. -Ém 15 de Junho da 1836.-. 
Ao Juiz de Direito Chefe da Policia; para que 
os J uizGs de Paz do Município da Côrte re
mettão á Repartição dos Negocias Estrangeiros 
as certidões de obito de todos os Francezes que 

)) 

)) 

fallecerem em seus districtos. . . . . . • . . . • • . . . 210 
N. 341.--Em 15 de Junho de 1836. -Circular aos 

Presidentes das Províncias, para que os Juizes 
de Paz remettão certidões authenticas de obito 
dos Francezes que fallecerem em seus dis-
trictos • • . . • • . . • . . . . . . . ...... , ..•.•.•.... _ 211 

N. 342.-Em :15 de Junho de 1836.-Ao Juiz de Paz 
de Gatfipo Grande, solvendo algumas duvidas 
do . conselho de qualificação .....•.......... )) 

N. 343.-:MA:tUNHA. -Em 15 de Junho de 1836.
Concedendo gratificações a diversos empregados 
ha direcçao e ensino dos menores........... 212 

N. 344.-Êtn 15 de Junho de 1836.-Mandando re
ceber e marcar umas medidas retnettidas pelo 
;presidente da Provincià de Pernambuco, pm-
ticàndo o mesmo com as que forem chegando 
dàs outras Províncias ..................... . 

N. 343.-'-FAZENDA.- Etn 16 de Junho de 1836.
~obre a tnaneita de se tazetetn os pagatnentos 
de vantagehs de campanha a algumos praças 
qUe ainda as não receberlio e tequerem .... 

N. 346 ....... JUSTICA. "'--- Ern 17 de Junho de 1836. -· 
Ao Juiz" :Municipal, declárando a duvida em 
que se achava sobre a saW~fação das multas 
impostas aos condemnados .... , •.•.... , ... , 

N. 347 ,-Em 17 de Junho de 1836.-Ao Vigârio Ca-
1Jitu1ar , sobre as averiguações necessarias a 

v 
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)) 

213 

)) 
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respeito dos Ecclesiasticos adinittidos aó conoo~ 
curso das Parochias vagas .... ,. . . • . . . . . . • • . 214 

N. 348.-Em 18 de Junho de 1836.- Ao Presidente 
da Provinda do Rio de Janeiro, sobre os sala· 
rios dos Africanos conferidos áquella P rovincia. >> 

N. 349.-Ern 20 de Junho de 1836,-Circular aos Pre
sidentes das Pt•ovincias, para remessa de exem
plares das Leis da Assembléa Provincial, Cara 
8emm transmitlidos ao Supremo Tribuna de 
Justiça e Procurador da Corda, ..••••• f • f • • • 215 

N. 350.-MARINHA.-Em 20 de Junho de 1836f
Determinando em additamento ao Aviso de 8 
de Abril deste anno, que os recrutas que forem 
mandados directamente para o Arsenal da Ma
rinha, s1-'jão os recrutas que se destinarem para 
os Corpos da Armada. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • » 

N. 351.-Em 20 de Junho de 1836.-Declarando em 
additamento ao Aviso de 6 de Abril ultimo , 
que a relação exigida deve conter sómente a 
compra dos generos suppridos aos Armazens, 
expecificando-se a quantidade e preço dos 
mesn1os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

N. 352.-Em 22 de Junho de 1836. -Marcando a 
gratificação que deve1·á perceber o encarregado 
de ensinar desenho aos Aprendizes do Arsenal 
da Marinha.............................. » 

N. 353.-Em 22 de Junho de 1836.-Mandando des
contar dos soldos de um Official a quantia em 
que ficára alcançado. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • >J 

N. 354.- Em 22 de Junho de 1836.- Determinando, 
que a polvora que fOr necessari.a para a pe
dreira do Dique, seja fornecida por qualquer 
das embarcações surtas neste porto, e quando 
não haja , que se requisite da Repartição da _ 
Guerra................................... 217 

N. 355.- FAZENDA.- Em 22 de Junho de 1836.-
0fficio ao Presidente da Província do Rio de 
Janeiro ácerca dos Regulamentos para a arre-
cadação dos dízimos Provinciaes. . . . . . . . . . . . • » 

N. 356.-MARINHA.-Em 23 de Junho de 1836.
Determinando que nos dias feriados da Semana 
Santa, Domingo e dias Santos, de manhã, os 
Guardas Marinhas e Aspirantes fação exercicio 
a bordo do Brigue Niger.................. 218 

N. 357.-FAZENDA.-Em 23 de Junho de 1836.-
A' Thesouraria da Provincia do Rio Grande 
do Norte sobre o pagamento dos direito' de 



• · W ·pln~. ·,a 

39 - (r ' L' AGS. , , / 

1 ~ % de mercadorias despJçhadas nos o~l'~ 
Provincias. , , ............ , ........•.... "~1,tf 218 

N, 358,-MAJUNHA,--,- Em 25 de Junho de 1826.~o 
Circulaa· nos Presidentes (lii PI'Ovincias pat"~> 
remetterem para esta CtH·~c, tttnnndo houv<~r em~'\\ ::,.,. , 
barcação do Estndo, o nuweN possi\'ol de rapazes "/·l ~ 
do 14 annos para cima, que niío tcnhilo nlmo ,,<)o~s· 
nlp,um de industria, a nm de serem npplicMios '"'--:.-. ~. _ 
il Escola de Mnrinhngem,,, ~,,,,,, ..... ,... 21tl ---·"" 

N, 359.-IMPERIO.- Em 21 do Junho do 1836.
Ao Vicc-P,·esidente da Provlhdu de Santa Cn
tharina, mandando mintn:~gnr o SecJ'etario da 
Provlncia, demittido pelo Presidente . . . . . . . . 220 

N. aso.-JIJSTIÇA.-Em 27 do Junho de 1836.
Ao Commandante Superior da (~unrda Nacional, 
sobre troca de armamento al'ruinado, c per
mittindo entre a officialidade uma subscripção 
para se haverem instmmentos musicos. . . . . . 221 

1\. 361.-MARINHA.--Em 28 de Junho de 1836.
Ot·denando que as sobras das rações da Guarnição 
da Fragata Principe Tmperial sejão vendidas con· 
forme a informaç.ão do Intendente da Marinha. )) 

1'·1. 362.-FAZENDA.-Em 23 do Junho de 1836.--
Sobre a al'recadação do dizimo provincial na 
Mesa de Divel'sas Rendas da Côrte. . . . . . . . . . » 

N. 863.- JUSTIÇA.- Em 30 de Junho de 1836.-
Ao Presidente da Província do Espírito Santo, 
sobre execuções de pena de morte. . . . . . . . . . 222 

N. 364..- Em 30 de Junho de 1836.- Ao Com man-
dante Superior da Guarda Nacional sobre exm·-
cicios.................................... 223 

N, 365.-IMPERIO. -Em o t.o de Julho de 1836.-
Declarando ao Presidente da Província de S. 
Pedro que o Acto Addicional ní\,o revogou o 
art. 79 da Constituição, que pmhibe sejão 
eleitos Membros dos Conselhos Gerae8 de Pro-
víncia alguns funccionarios publicos ........ . 

N. 366.-MARINHA.- Em o 1. 0 de Julho de 1836.
Participando ter sido admittido na Academia 
da Marinha um Mcstt·e de armas com a gra
tificação rnensal de 24~000... .. .. . ..... .... 224 

N. 367.-FAZENDA.-Em o t.o dn Julho de 1836.
Portaria ao Provedor da Caaa da Moeda para 
declarar nas guias o peso, quebra ou dimi
nuição de cada remessa de ouro , depois de 
fundida cada uma clns p:H·tldas. . . . . . . . . . . . . >> 

S. 368.--JUSTlCA.-Em 2 de Julho de 1836.-Ao 
Presidente da Provinda dt S. Paulo, decla-

• 
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rando que não vence antiguidade o Bacharel 
provido interinamente no lugar de Juiz de 
Direito da 6.a Comarca ......... ;, ........ . 

N. 369.-MARINHA. -Em 2 de Julho de.1836.
Consulta do Conselho Supremo Militar de 23 
de Novembro de 1835, deolarando, as van
tagens que co'inpetem ao Commandante dos 
Guardas Marinhas ........................ . 

N. 370.-Em 4 de Julho de 1836.-Circular decla
rando que a disposição da Ordem de 25 do 
mez findo n. o 358 não exclue a da de 6 do 
mesmo mez, que trata ácerca dos rapazes de 
1.0 a 16 annos, que ficou subsistindo •...... 

N. 371.-Em 4 de Julho de 1836.-Determinando 
que logo que qualquer embarcação da Ar
mada estacionada na Província do Pará, se 
armine, ou precise de grande concerto, a faça 
immediatamente seguir em direitura para este 
porto ................................... • 

N. 372.- FAZI~NDA.- Em 4. de Julho de 1836.
Circular remettendo uma nota dos signars por 
que se distinguem as cedulas falsas de 100~. 

N. 373.- Em 4 de Julho de 1836.- Respondendo ás 
observações feitas pela Thesouraria da Pro
víncia do Rio Grande do Norte relativamente 
a execução dos RPgulamentos da Alfandega e 
Mesa do Diversas Rendas ......•..•........ 

N. 374.-- Em 4 de Julho de 1836.·- Acerca da es
cripturação da Caixa Filial da Amortização nas 
Provincias ............•..•..•.•.•. · .... · · · 

N. 375.-MAHINHA.- Em 6 de Julho de 1836. -
Mandando abonar gratificação aiém dosjorna~s 
a dous operarios da Officina de Ferreiros do 
Arsenal çfa Marinha ~ ; .. ; . ,_ .•.......... : ... 

N. 316i-Fi\ZEm>A • -Em 6 de Julho de 1836. -
Sobre _pagamento de Sita de bens de raiz, no 
caso de comt•ra de heranças ..•.....•...... 

N. 377 ó~ JUSTJCA. - Etn 7 de Julho de 1836; -=: 

Ao Presidente do Conse1hé1 de exanH~; sôbt·e a 
faltá de alguhs Vogues do mesmo . ~ •.•..... 

N. 378.-Em 7 de Julht> de 1836 . ..;;;..;:AoCotttmâtldante 
Superior tla Guarda Naciohal, sobre alguhs 
pontos de disciplina .....•...............•. 

N. 379.-MARINHA. -Em 7 de Julho de 1836. -
Determinando que os escravos da Nação que 
adoecerem sejão curados no Hospital da Ma-
rinha ..•...•............... ·.· .. ·.·······•· 
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N. 380.-Em 7 de Julho de 1836.-Mandandoab~,l~ 
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o jornal de oitocentos réis ao Official de oLn_ 
dador, gue se acha na Officina de Fundid . -.--:: 233 

N. 381.-FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1836. ~ ~" 
Revogando a ordem, de 22 de Maio de 183l · ·;:_ . 
que trata da fórma do pagamento do:5 direitos\, .... .,. :·· ',. ·~ , , de Ancqragem. ~ ....•.............. • • · · · · • '\, t>or. ·l--

N. 382.- Em 7 de Julho de 1836. - Autorisando a '-·.0 ~ / 

Thesouraria da Parahyba a pôr em pratica as ''..;;;;;;.~ 
lnstrucções que acompanhárão o Decreto de 26 
de Julho de 1802.. . . . . . . . . . . . . . . . • •.... 

~ 383.-MARINHA.- Em 8 de iulho de 1836. -
Ordenando qrie se não ponha em pratica o 
castigo da golilha sem sciencia . e approvação 
do Governo na Côrte , e dos Presidentes nas 

)) 

ProvínCias........................... . • . . . 234 
l\. 38~.-FAZENDA. - Em 9 de l,ulho de 1836. --. 

Approvando o modo proposto pelo Procurador 
Fiscal da Thêsoui'at·ia da Província de Minas 
para a avaliação annual do usufructo legado... 2Bã 

:\. 385.-GUERRA. -Em 10 de Julho de 1836. -
Deixando á prudencia do Presidente do Rio 
Grande da Sul a execução do Decreto que 
mandou dissolver os Corpos compromettídos na 
rebellião daquella Província . . . . • . . . . . . . . . . . 236 

:'\. 386.-FAZENDA.- Em 10 de Julho de 1836.
Providenciando sobré a moeda de cobre que 
tivér sido recolhida, á vista dos ultimas acon-
tecimentos da Província de S. Pedro ....... . 

N. 387 .-=-JUSTICA. -...Em 11 de Julho de 1836. -
Ao Presidente da ProvintÜt do Espirito Santo, 
sbbte a disposição do al't. 4. o dá Lei de J O 
de Junho de 1835; e Decreto de 1 1 de Abril 

)) 

de 1829 .••...• ~ ..•.... • •• • ... , . ~ : ; . . . . . . . 237 
~~. 388.---MARINHA.-'-Em 11 de Julho de 1836.

Mandando cessar os fornecimentos qué se fazem 
aos Colonos das Canarias depositados a bordo 
da Náo Pedt·o Segundo, e Fragata Imperatriz, 
c aos que se achão empregados neste Arsenal, 
ou em outra qualquer parte ••. • ~ . ; . • • •..... 

;'~. 389.-FAZENDA. -Em 11 de Julho de 1836.
Circular em additamento á de 4 do corrente 

)) 

relativa ao~ signaes por que se distinguem as 
cedulas falsas de 100~000... . . . . . . • • . . . . . . . 238 

\". 390.-lVIAi\lNHA. -Em 12 de Julho de 1836.
Dete~minando que os Intendentes da Marinha 
nas Provincias remettão mensalmente á Secre-

. taria de Estado um l\lappa das tripolações dos 
l ndv:e das Decisões. 6 
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navios armlldos e desarmodos , que existir·em · 
nns; respectivos portos ..•..•.....•..... , . . . 9:18 

N. 39L,..,...JUSTIÇA. - Hm t<l de Julho de 1836. """'~' 
Ao Presidente da P1•ovincia da Bahia, pill'íl que 
os Juiles de Paz se dirijão aos Juhms de Direito 
quanrlo lhes occorrct·em duvidas ........ , , , , 239 

~ N. 392.-Em 14 de Julho de 1836. - Ao Chefe da 
Policia, sobJ'c os desot•lores da Marinha } .. ran ... 
ceza • • . . . • . . • • . • . . . . . • . . . • . • • • . , • , . • , • , • ,, 

N · 893 -FAZENDA. -Em 1.4 de Julho de 1886.-
0rdenando que nas guias de remessa de ouro 
se especifique as quotlls do imposto a que 
pea·tencer , • • • • . . . • • . • . • • . • . . • . • • • • . • • • . . • 2'•·0 

N • 394.-Em 14 de Julho de 1836.-D~clnra o pro· 
cedimento que se deverá tct• quando appare-
cerern cedulas falsas. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • » 

N. 395.--Em 16 de Julho de 1836.- Ordem á The
souraria da Provincia da Bahia a respeito de 
execuções promovidas pela Fazenda Nacional. » 

· N. 396.-IMPERIO. -Em 18 de Julho de 1836.
Ao Ministerio da Justiça, declarando que o Juiz 
de Direito nomeado Presidente da Província, 
não deixa vago o seu lugar.. • • • . .. . .. .. .. 241 

N. 397 .-JUSTICA.- Em 18 de Julho de 1836. -
Ao 1. o Secretario da Camara dos Deputados , 
declarando que o Governo resolveu negar li
cença para os subditos Brasileiros recorrerem á 
Santa Sé pedindo dispensas e outras graças, 
cmquanto não forem concedidas as Bulias de 
confirmação do Bispo eleito do Rio de Janeiro. 242 

N. 398.-MARINHA. -Em 18 de Julho de 1836.
Determinando que os Commandantes das Em
barcações de Guerra, sempre que se recolhão 
de qualquer Com missão, ·dêem uma parte cir
cumstanciada de todos os acontecimentos occor
ridos durante a mesma ; e bem assim para que 
os dos Paquetes declarem a razão da demora 
que tiverão em cada porto, além da que lhes 
he prescripta pelo Regulamento de 5 de Março, 
e Instrucções de 14 de Maio de 1829. . . . . . . " 

N. 399.-Em 18 de Julho de 1836.-0rdenando qu·e 
sejão recolhidos presos ao Hospital da Marinha 
os Commissarios e Escrivães do numero da Ar
mada, que dando continuadas partes de doentes, 
illudem as sua~ obrigações; suspendendo-se-lhes 
os respectivos vencimentos quando o não fação 
immediatamente ...........•.. , .. o .••. o.... 243 
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N. 400.- JUSTIÇA.- Em 19 do Julho de 1836 0 <__.:-.. \ 
Ao Juiz de Paz do 2. 11 districto de Santa An a;::_ Ç.-
declarando infundada a (•xigoncia de se p 5/ -< 

ticiparcm aos lnspectorcs de Quarteirão as ,_, :. 
ligencias que se houverem de fazer .•. ,.... ~2ft.3 

N, ~01.- Em 19 de Julho de 1836 ........ Ao Comman .... ~v 
dunte Superior dn Guarda Nacional, declamndo '/-_..,

6 
-

nnlla a eleição de um Major de Irajá se com ~-'Os 
~fTeit~ eJJe estava pl'onunciado anteriormente ~ 
a eJcu:no •.•••••.•••••••• I •••••••••• I • • • • • 244 -

N. 402.-MARINHA.-Rm 19 de Julho de 1886.
Mandando pogar o uma praça do Corpo de 
Artilharia da Marinha o fatdamento que allega 
ter perdido em acção de fogo na Pl'ovincia 
do Pat•á.................................. 245 

N. 403.-JUSTIÇA.-Em 20 de Julho de 1836.
Ao Commandante Superior da (;uarda Na
cional, declal'ando que o alistamento na Guarda 
Nacional não isenta do recrutamento áquelle 
que não tiver a seu favor alguma cxcepção 
marcada nas Jnstrucçõos de 10 de Julho de 
1822..................................... » 

N. 404.-MARINHA.-Em 20 de Julho de 1836.
Mandando abonar aos Cirurgiões do Numero 
da Armada em Conselho de Guerra , ou em 
tratamento no Hospital da Marinha, metade 
da gratificação gue no primeiro caso, lhes será 
restituída, quando absolvidos, assim como se 
pratica a respeito do soldo................. 246 

N. 405.-JUSTICA. -Em 21 de Julho de t836.
Ao Juiz ·de Paz de Irajá, declarando que o 
estar qualificado na arma de infantaria não 
inhibe ser eleito para postos de cavallaria, e 
vice-versa . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 406.-MARINHA.-Em 21 de Julho de 1836.
Mandando observar as disposições da Portaria 
do Intendente da Marinha de 19 do corrente, 
que trata sobre o pagamento ás Guarnições dos 
navios em acto de mostra: sendo as funcções 
de Commissarios de mostra exercidas pelo.s 
Officiaes da Contadoria que forem nomeados 
para este fim. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

N. 407.- Em 22 de Julho de 1836.-Determinando, 
que só aos Officiaes da Armada, que com
mandarem navios .se devem abonar comedorias 
de Com mandante.. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . » 

N. 408.-Em 26 de Julho de 1836.-Determinando, 
que se recommende aos Commandantcs dos 
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nal'ios da Armada , a Htetal obser-vat1éia d4í 
disposiç-ão do Titulo 2. o da Lei de 7 de J a-
neiro de 1.797 , a fim de cohibir G atrazo e 
inexaêtidão . que tem apparecido na estriptu-
ração dos livros de alguns navios da m~ma 
Armada .•••..•• • •.• i ••••••• ; •••••••••• , • •· 247 

N. 409 •. --JUSTIÇA • ;..__Em 27 de Jolbo dé 1836. -
Ao Chefe da Policia, mandando publicàt pelos 
jornaes o premio de doze contos de réls a 
quem descobrir os criminosos, e notas rou-
badas do 'fhesouro Publioo .•. ~ "· ••• ~ • . • . • • . . 248 

N. fr.10.-FAZENDA.-Em 27 de .Julho de 1838.
Circular aos Presidentes das Provincias , para 
que se faça publico em periodicos o roubo 
praticado no Thesouro das notas do novo padrão 
nas noites de 23 a 25 do corrente ..•. ~..... » 

N. 41L~Ém 27 de Julho de 1836.-Cimular man
dando proceder ao resgate das notas de 50~ 
a 500~ emittidas. nas Províncias- para se não 
confundirem com as que forão roubadas do 
l'hesouro ... • ...........•• ; • . . • . • • • . . . . . . . 249 

N. 412.- JUSTICA.- Em 28 de Julho de 1836.
Ao Chefê da .Policia, arbitrando a gratificação 
de 400~ a cada um dos Secretarios da Saude 

_. e Policia ..•.•...•••..•..••••.. k ••• _ ••• • • • • » 
N. 413.-Em 28 de Julho de 1836.-Ae Chefe da 

Polida; designapdQ as gratificações ao Sota
Carcereiro do Aljube1 ao Chaveiro, àous En-

. fermeiros, e um Escriptutario., ... M • •.•• 1... 250 
N. fa.14. __.;.Em 28 de l ulho de 1836.- Ao Chefe da 

~olicia , _ para que os salarios dó Barbeiro e 
Enfermeiro do Aljub.e sejão pagos por sonta 
da qua~tia consi3nad,a para o sustetlto e ves-
tuario ~os presos pobres.~ . ~ . • . , • , ~. j • • • • • 251 

N. fr.15.~Em 28 de lulho de 1836. =Ao Gbefe da 
Policia , par.a que a illuminnçao interna da 
Cadêa do ~Jjube seja feita pelo. lnspector do 
fornecimento dO'S viveres1 e os objootos neces
sarios para_ a escripturação da mesma sejão 
por . cpnLa da Pgljcia .. , •.•• ~ •• • • •• • ••• , ~ • • . » 

N. 416.;_ FAZENDA.-· Em 28 de Julho de 1836.
Circular determinando , que as Thesourarias 
das Proyibcias mandem immediatamente im
primi.r e publicar a reiação das notas do novo 
padrão emittidas nas Províncias ••.•..• ~ . . . . 252 

N. 417.-MARlNHA.-Em 29 de Julho de 1836.
Declarando, que se mandou admittit iia offi'"' 
cina de carpinteiros de obra branca do Ar-
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sel\ai da Marinha o numero de coronheiros ·-~,~ ns. -fi 
que fór necessario, regulando-se o vencimonto o 

~:!:rie:r~~ ~~:~~~~.e~: .~e·g·u·~~~ .~ .c~~~·e· ~-=~~ ~ /· 
N. 418.--. GUERRA.-...- Em ~9 de Julho de 1886.- -v0 

Circular aos Presidentes para activarem o re- ~~S ~ 
crutamento para o Exercito, comprehendendo ~ 
os indivíduos iUegalmente alistadQs nas Guardas 
Nacionaes s~gundo a declaração do Aviso cir-
(tular de 20 do corr~ntg Julho expedido pela 
Repartif}ão da Justiça ..•....•..•...••... ~ ..• 

N. 419."""" FAZENDA . ....,..,.Em 29 de Julho de 1836 .. -
)) 

Circular remettendo a relação das notas do ~ 
novo. padrão en;tittidas ne~ta Córte e Provineia ;{;;::--;;;~-~ 
do lbo de Janmro....... . ..•••.... , . • . . • . ,,~53' · .-~'~ ·" 

N. 420.- Em 80 de J olho da 1836.- Ordem á The- //- '>-- '. 
smuaria da Provinci8. de Minas Geraes decla- / · 
rando que não se lhe permitte reduzir A letras' _ 
as di,idas de sizas já vencidas para a Fazenda 
Jif!leion.al •............... • · · · .. · .... • ..• ·. 

N. la.21.-Em 30 de Julho de t886. -Tratando do 
pagamento do ordenado de um empregado 
8Dipenso por delieto de responsabilidade, de 

)) 

que fóra absolvido •. ,..................... 2$4 
N. 422.-JUiTIÇA.-Em o 1.9 de Agosto de 1836.- } 

Ao Commandanta Superim· da Guuda Nacional: 
participa a nomeação de Ajudante de Ordens 
e de . Secretario, e dispõe u respeito de gt·a"'" 
tifieações e outras despezas ................ . 

N. 423.-FAZENDA.-Em 2 de Agosto de 1836.-
0rdem á Thesouraria da Provinoja do Rio de 

)) 

Janeiro, sobre o lugar em que se deve pagar 
a siza.................................... 255 

N. 42la..-.. Em 2 de Agosto do 1836. _,.. Officio ao Pre
iidente da Provinéia do Rio de Janeiro ácerca 
da substituição dos Procuradores Fiscaes •.... 

N. 425. ·-JUSTIÇA.-Em 3 de Agosto de 1836.
A.o Comrmmdante Geral do Corpo de Munici-
paes Peqnanentes, para eng&jarem-se as praças 

)) 

da Companhia Addida sendo sujeita~ ao Hegu-
lamento da t,a LjQlHJ • • • • ~ .• , •••• , -~ ••• ~.. 256 

N. 426 ........ Em 3 de Agosto de t836. ~Ao ÍÀIDffl~Q
tlante Geral do Corpo do Permanentes, ~bre 
a (iOnduc.;ão da~ Imagens para a lif'\14 dos 
Religbl~os Franciscano~ ~ • , , .•• , .. ~ ••••• , , •. 

N, 427.- Em 3 do Agosto de 1836.-Ao Juiz de -Paz 
d.a a.o diitlicto do Sntiramento, sobre os Guardas 

» 
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Nacionaes que tendo mudado de districtó con-
tinuão todavia a servir na mesma Companhia. 257 

N. 428.-Em 4 de Agosto de 1836. -Ao Chefe da 
,Policia, sobre as promptas communicações das 
autoridades policiaQS de qualquer acontecimento 
importante e extraordinario. . . • • . . . • . • . . • . . » 

N. 429.-FAZENDA.- Em 4 de Agosto de 1836.
Declarando que os conhecimentos passados em 
consequencia de cobrança de qualquer imposto 
não devem ser assignauos sómente pelo Col
lector como tal, e como Esca·ivão no impedi-
mento deste. . . . • • . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . • 258 

N. 430.-JUSTIÇA.- Em 5 de Agosto de 1836.
Ao Pt·esidente da Província de Santa Catha
rina, providenciando sobre o processo regular 
dos 400 mancebos foragidos das Guardas Na
cionaes designados para marcha1·em em desta-
camento • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . » 

N. 431.-~IARINHA. -Em 5 de Agosto do 1836.
Marcando o numero de pl'aças para guarnição 
da Barca de Soccorro em casos ordinarios, c 
determinando o modo do ser augmentado no 
caso de ir a alguma diligencia , ou á Ilha 
Itasa..................................... 259 

N. 432.-Em 5 de Agosto de 1836.-Mandando abonaa· 
ração do porão ao Commandante da Barca de 
Soccorm , em quanto- estiver· a bordo da Fra-
gata Príncipe Imperial . • . .. .. • . • . . .. . . . . • . » 

N. 433.-FAZENDA. -Em 5 de Agosto de 1836.
Declarando que aos saques deve preceder auto-
risação especial. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 260 

N. 43fa.. -JUSTIÇA. - Em 6 de Agosto de 1836. -
Ao PJ"Csidtmte da Pro\incia do IUo Grande do 
Sul, pmvidenciando sobre a ingerencia que tem 
tido o Consul dos Estados-Unidos nas dissen-
ções da Província. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . » 

N. 435.--FAZENDA.- Em 6 de Agosto de 1836.
Declarando que sendo despf"za provincial a que 
se fez poa· occasião de executar·-se um réo de 
morte, não incumbe ao Governo Geral autorisar 
o abono da mesma despeza. . . . . . . . • . . . . . • . . 261 

N. 436.-Em 6 de Agosto de 1836.-Communicando 
ás Thesourarias ter-se expedido ordens á Di
rectoria da Substituição nesta Côrte para nella 
substituir· tambem as notas de 50:t; a 500~ , 
que tenhão sido emittidas nas Provincias.... » 

ti. 437. -JUSTIÇA. -Em 8 de Agosto de 1836. -
Ao Presidente interino da lleliição da Babiil, 
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raspondendoás duvidas apresentadas pelo mes ~ 
em seu officio de 29 de Abril .......•...• \-<- 262 

N. 438.-Em 8 de Agosto de 1836. -Ao Presiden l~ 
da Provincia do Pará , dando pmvidencias 
bem da Ordem publica, e participando que se'. ---:.-
vão fazer propostas para o melhoramento do \~-f'. . ·~ 
processo.................................. ~00-,. ::::.::· 

N. 439.-Em 8 de Agosto de 1836. -Ao Presidente '- (>s ""''-· ; 
da Prov!ncia do Pará, sobre a segurança de ·";~:;:-~ ./ 
alguns reos • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • 264. ---

N. 440.-Em 8 de Agosto de 1836.-Ao Chefe da Po
Jicia, excitando a observancia do Aviso de 3 
de Novembro de 1831, sobre o Calabouço, com 
a declaração de que o castigo de cincoenta 
açoules deve ser dado em dous dias alter-
nados .......•..•..•...•...•.•....•....•.. 

N. 441.-MARINHA. -Em 8 de Agosto de 1836.
Ordenando que todos os indivíduos do Corpo 

· de At·tilharia de Marinha, que frequentão as 
Academias Militar e de Marinha, se apresentem 
no principio das ferias , para o serviço do 
mesmo Oorpo; não sendo adrnittidos á matri
cula de novo anno , sem licença do Quartel 
Genetal, que Jh'a não dará quando não mos-

» 

trem aproveitamento nos annos anteriores.. . . 265 
N. 442. -Em 8 de Agosto de 1836. -Mandando com-

prehender nas lotações dos navios os criados 
dos Officiaes a bordo ..•................•.• 

N. 443.-FAZENDA. -Em 8 de Agosto de 1836.
A taxa dos escravos deverá cobrar-se de todos 
os que forem residentes nas Cidades e ViJlas 
das Pruvincias na razão de 1~000 sem dislincção 

» 

de sexo ou idade . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
N. 444. -Em 8 de Agosto de 1836. -Decla•·ando es-

tarem sujeitos ao pagamento do sello os Pro
vimentos de Solicitadores de causas..... . . . 

N. 445.-JUSTICA. -Em 9 de Agosto de 1836. -
Ao Com mandante Superiot· da Guarda Nacional, 
sobre honras funebres aos Officiaes c Guardas 

» 

Nacionaes.................... . • . . . . . . . • • . .. 267 
N. t.4.6.-Em 9 de Agosto de 1836.-Ao Juiz de Paz 

do Cm·ato de Santa Cruz, para continuar a 
s'~rvir-se como até agora da Cadêa ahi exis-
tente ....••........••.•...........•.•.••. 

N. 447 .-Em 11 de Agosto de 1836.-Ao Ministro dos 
Negocios Estrangeiros, relativamente á Nota do 
Encarregado de Negocios da Santa Sé, a res .... 
peUo de ter p GQvcroo JmperiilJ negado Jicença 

\l 
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tie recorrer~se ao ~ummo Pontifh~e ou ao seu 
Del~t:rado para dispe.nsas no 1. o gráq de ªgpi-
dade ...•................ ~ .......... ~ • . • • . 267 

N. 44.8.-MARINHA.-Em 11 d.P Agosto <Jll 1836~~ 
Mandando que os Comrnandantes dos Navios 
do Estado, em que venhão presos rem~tti<Jos 
á Repartição da Ju~tjça J os Eonttão imme(}ia·· 
tamente á disposição do Ctlefe da Policia . . . 2'10 

N·. 449.-Em tt de Agosfo de 1836.-Ao :Presidente 
da Província do RiQ de Janefrot para ordenar 
que a barca de vapor nq seu tta.je~to de C~bo 
Frto , Maeahé e Carnpos con<luzà até 12 re
crutas, dos destinados para o serviço da Ar-
mada, sempre que os l:jaj!L................ >> 

N. 450.-FAZENDA.~Em 11 de· Agosto de 1836~
Declarapdo isentar do irnposto sobr~ o gado do 
<~ons~mo as vitellas e vaccas ele leite que cos-
tumio vir de fóra do Município. . ..• ~..... 271 

N. 451.-Em 11 de Agosto 4e 1836.-0rdem á The
souraria da Provincia do Rio de Janeirô para 
fazer e~eeut~r os arts. 14 e f9 do Regulamento 
feito em 8. Paulo para a arrecadação do Pi-
zimo ....•................•. , . . . . . . . . . . . • . >> 

N. 452.-Em tt de Agosto de 1836.-DeGlarapdo isepto 
do pagamento da C()Qtrfbuiçlio sobre os ~scravos 
os que residirem nos lugares notaveis, e da 
legoa designada para a· cobrança da Decima 
além dos limites da Cid&de, çom exc~pçtíes dos 
que abaixo vãq mencionados ........... ~ . . . 272 

N. 453.-=-Em 11 tle Agosto de 1886.-Declarandoque 
todas as emb~rci:lções d~ barra fóra s~o sujeitl;).s 
a6 pagamento de tonelagem, e lfvres de quaes-
quer OUtf()S impostos, OQ enjolumentos . : . . . . >> 

N. 45!,.. -JU51'1ÇA. - Erq 12 de Agosto de 1836. ~ 
Ao Juiz de Paz do 1. 0 di~tFicto do Sacramento, 
declarando que o Juiz de· Paz da Cabeça do 
Termo he o coJI}petentc pªra conceder fiança 
nos processos qqe se acharem eJn seu poder. . 273 

N. 455.-Em :t3 de Agosto de 1836.-A' Cam·ara Mu-
... nicipal , a_pprovandQ a divi~ão ·dos d•~trictos 

entre as Freguezias de S. José e da Glo:ria... !74 
N _ 456.-MARINHA. -Em f3 de Agosto de- 1836.-

0rdenando, que os Offioiaes, ·e indivíduos da 
Armada, com parte de doentes, que não CQJII

parecerem na lnspecção de Saude deverão r~-
pu ta r-se prornptos pát·a o s.!;'rvjço .•••..•. -~ • • » 

N. 457 .-Em t3 de Agosto d~ 1836.- Det~rminando 
que serão reputados como promptos para o sel1-
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viço todos os Empregados Civis das dive ~ 
Repartições da Marinha, que estiverem ,. 
parte de doente, e não comparecerem na -J p 

pecção de Saude. • • • • • • . . • . . . • . . • . • • . • . ~ . 27 4: 
N. 4:iS.-FAZENDA.-Em 13 de Agosto de 1836 c ~"" 

Ordem á Thesouraria da Província do Rio d ' ~ ~:.-:-;:: 
Janeiro para fazer executar os arts. 12 e 13 \ q>, .;_~ . 
do Regulamento feito em Minas para aneca- '" s· ~ .... -- " 
dação do Dizimo .•. 

1
...•.•.......••.• .• • . . . · :__~ 

;\. 4:)9.-JUSTIÇA. --Em 6 de Agosto de 1836.
A' Commissão Inspectora das Obras da Casa 
de Correcção, deelarando que d'ora em diante 
se não pogará qualquel' quantia de despeza que 
exceda a consignação estabelecida •....• o ••• 

N. 4fi0.-Em 16 de Agosto de 1836.-Ao Juiz Muni
cipal interino da Villa de Valença, da Província 

• 
do Piauhy, solvendo as duvidas, que expõe no 
seu officio de 21 de Janeiro .....•....•.. o.. 276 

N, 4fi1.-MARINHA.-Em 16 de Agosto de 1836.
Communieando a admissão de um Mestre de 
Armas da Academia da Marinha com a grati
ficação mensal de 24~000, em quanto se achar 
naquelle serviço .•.•..... o • o ••••••••••••••• 

_N, 4«5:L-Em 16 de Agosto de 1836.-:Mandando abonar 
á mulher do Patrão da Barca d'agua a grati
ficação mensal de 12!iíl000, em quanto se achar 
encarmgada do ensino das crias mulheres, es-
cravas da Nação •. o........................ 277 

N. 463~-FAZENDA.-Em 16 de Agosto de 1836.
Sobre arrecadação da siza por venda de bens 
de raiz .•..........•.......•...•.••. o •••• 

N. 4,()4.-Em 1.6 de Agosto do 1836.-Autorisando a 
despeza com o traslado dos autos por appel-
lação da Fazenda Nacional ..•............ ,. 278 

~, ~~65.-Em 16 do Agosto de 1836.-Circular acau-
telando a introducção na circulatão das novas 
notas de 50$ a 500$ roubadas do Thesouro ... 

!\. !diG.-JUSTIÇA. -Em 18 de Agosto de 1836.
Ao Bispo de S. Paulo, recommendando a exe-

)) 

cução do Aviso de 15 de Fevet·eiro de 1832.- ~7l 

N. 467 .-Em 18 de Agosto de 1836.-Ao Juiz de Di
reito da Comarca de Cabo Frio, sobre recursos 
do sentenças condemnatorias segundo a Lei de 
10 de Junho de 1835 ...•................. » 

N. 468.-Em 18 de Agosto de 1836.- Ao Juiz de 
Paz do 2. o districto de Santa Anna, a respeito 
de Ciganos ...•..... , • , .. , . . . • • • • . . • • • • • • • 280 

l•ulic1 da6 Dec;saes. · 7 
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N. 469.-Em 18 de Agosto de 1836.-AoPresidente 
da Província do Maranhão , louvando-o pela 
reclamação que fez de um subdito dos Estàdos 
Unidos, e de um Brasileiro, que tinhão sido 
arrancados do territorio Brasileiro por ordem 
de um Chefe de Esquadra da Nação Britan-

PAGS. 

nica ............. ;........................ 280 
, N •. 470.- Em 19 de Agosto de 1836.- Ao Chefe da 
, Policia , para a prompta entrega na resi

dencia do Ministro da Justiça dos officios que 
lhe são dirigidos pelas autoridades das Pro-
víncias. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 281 

N. 471.-FAZENDA.-Em 19 de Agosto de 1836.-
- Circular ordenando que no acto de se pagar 

a siza sobre venda de qualquer embarcação 
brasileira que passe a ser estrangeira seja cas-
sado o passaporte . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • » 

N. 472.-IMPERIO.-Em 20 de Agosto de 1836.
Declarando á Camara Municipal da Corte que 
a presidencia da eleição de Juizes de Paz e 
Vereadores pertence ao Juiz do Paz do dis-
tricto em que está situada a Igreja matriz. . 282 

N. 473.- JUSTIÇA..- Em 20 de Agosto de 1836. -
Ao Presidente da Província de Minas Geraes, 
indeferindo a pretenção da Mesa da Santa 
Casa da Misericordia do Sabará de serem os 
pedidores isentos do serviço da Guarda Na-
cional.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . >> 

N. 474.-MARINHA.---Em 20 de Agosto de 1836.
Ao Chefe do Quartel General da Marinha 
para ir no. dia immediato ao da entmda de 
qualquer embarcação de guerra, á bordo pro
ceder aos exames rccommcndados no Regi
mento Provisional, dando depois conta a Se-
cretaria . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

N. ft.75.-Em 20 de Agosto de 1836.-Circular recom
mendando a pontual observancia da 7. 8 e 9. 8 

observação da Tabella que baixou com o De-
creto de 10 de Junho de 1828.............. » 

N. 476.-Em 20 de Agosto de 1836.-Ao Intendente 
da Marinha determinando que no dia imme-

.. diato ao da entrada de qualquer navio de 
p;uerra faça recolher os livros de escripturação 
do mesmo, para ser por elle ou pelo Con
tador examinade, interpondo o seu juizo á 
respeito . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • » 

N. 477.- Em 22 de Agosto de 1636.- Recommen
. dando que se extremem as despezas da Ma ... 
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rinha das de qualquer outra Repartição, e ~r~ -
denando que nas contas mensaes que se env\llt 
so declare além da quantidade, qualidade\~_-.-__ -·-: 
preços dos generos, que se comprarem o mq ... '\ 
tivo por que se fizerão ..............•.•.. ~ · 284 

>~-. t,.78.-Em 2:3 de Agosto de 1836.-Fnzendo ai- -:, 
gumas alternções no systema de escripturação \ 
mandado executar pelo Decreto de 5 de Maio 
de 1834 ......•..•............•.......•..• 

;\. '~-79.-JUSTIÇA.-Em 25 de Agosto de 1836.
Ao Chefe da Policia, sobre o castigo da go-
lilha .•......•.....•..•.........•.••..••.. 

!\. M~O.-Em 25 de Agosto de 1836.-Ao Presidente 
da Relação do Rio de Janeiro , restringindo 

)) 

as licenças para advogarem pessoas não for-
madas................................ . • 285 

N. VH.-FAZENOA.-Em 25 de Agosto de 1836.
Censurando a falta de cumprimentos de ordens 
legaes, c determinando que sejão ellas immc
diatamente cumpridas, ainda quando as auto
ridades e empregados a que são dirigidas tenhão 
de representar depois a respeito .......••... 

~. 482.-JUSTIÇA.--Em 26 de Agosto de 1.836.
Ao Ministro dos Negocias Estrangeiros, sobre 
a busca dada na casa de um Francez por oeca
sião de uma nota roubada do Thesouro ..... 

;\!, !,_83.-MARINHA.-Em 27 de Agosto de 1836.
Mandando considerár como avulsos a dous Ci
rurgiões da Armada ..•.....•... , •......•.• 

_;\. :',SL-IMPERIO.-Em 29 de Agosto de 1836.
Fixando a intelligencia da Lei sobre os portes 
das cartas, e dos periodicos vindos de paiz es-
trangeiro ..............•................•• 

N. ~85.-GUERHA.-Em 29 de Agosto de 1836.
Circular ordenando, que os Chefes das classes 
dos Officiaes de 1. a Linha remettão de seis 
em seis mezes as informações de conducta dos 
ditos Officiaes como praticão os Commandantes 
dos Corpos ..................•....••...... 

N, !~:86.-.-JUSTIÇA. --Em 30 de Agosto de 1836.
Ao Presidente da Província do Espírito Santo, 
estranhando-lhe o não ter dado execução á 
carta de nomeação do Juiz de Direito de Ita-
pemirim .........................•.•..... 

lS. 487.- FAZENDA.-Em 30 de Agosto de 1836.
A' Camara Municipal desta Côrte para ordenar 
que no acto de receber as rendas das licenças 
quQ por e lia se expedem, se exija dos jmpe .. 

)) 
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trante.s a apreS61ltação do conhecimento de tallo 
por onde consta o pagamento do imposto do 
Banco, e de barcos do interior. . • • • . • . • • • • • 291 

N. 488.-JUSTIÇA. - J~m 31 de Agosto de 1836. -
Ao Chefe da Policia , mandando abonar aos 
omciaes da Secretaria da Policia 900~000 rs. 
annuaes como gratificação addicional repartida 
igualmente pelos mesmos... . • . • • • . • • • • • • • • ~ 

N. 489.-Em 31 de Agosto de 1836.-Ao Presidmte 
da Província da Bahia, sobre as duvidas pro· 
postas pelo Juiz Municipal relativamente á pena 
de morte imposta no Africano Pedro do Dr. 
Dundas............................ .. . . . . . 292 

N. 490.-FAZENDA.-Em 31 de Agosto de 1836.
Declarando que as dividas provinciaes anteriores 
ao primeiro de Julho ultimo, não devem ser 
pagas pela Caixa Geral. • . . . . . . . . . . • . . • • • • 293 

N, 491.-MARINHA.-Em o t,o de Setembro de 1836.
Mandando apontar ao Mestre da officina de 
Polieiros o Torneiros do Arsenal da Marinha 
com o jornal de mil e oitocentos réis. . • . • . • >> 

N. 492.-FAZENDA.-Em o1. 0 deSetembro dc1836.-
Dando instrucções para regular a arrecadação 
do Imposto de Siza dos bens de raiz. • . • . • • • >> 

N. 493.-JUSTIÇA.-Em 5 de Setembro de 1836.
Ao Juiz de Paz da Ilha do Governador, para 
proceder nas proximas eleições á nomeação de 
quatro Juizes de Paz .. ~ . • . . • • • . • • . . • . • • • . . 295 

N. / .. 9~.-MARINHA.-Em 5 de Setembro de 1836.
Approvando e mandando pór em execução os 
novos modelos para o ponto de cada uma das 
officinas, e mappa semanal dos operarios apon-
tados . . . . . . • . . . • • . . . • • • . • . • . . . . • • • . . • . • . • 296 

N. 495.-l .. AZENDA.-Em 5 de Setembro de 1836.
Dando providencias para as medições e demar-
cações dos terrenos de marinha. . . . . • • • . . . . • a 

N. 496.-Em 5 de Setembro de 1836.-Tratando da 
cobrança de dividas activas da Nação, e pro
videnciando ácerca de esperas concedidas ille-
galmente aos devedores. . . . • • . . . . . . . . • . • • . • 297 

N. 497 .-IMPERIO.-Em 6 de Setembro de 1836.
Ao Juiz de Paz do t.o districto da Parochia 
do Engenho Velho, mandando admittir a votar 
na eleição de Vereadores c Juizes de Paz as 
praças do Corpo de Municipaes Permanentes 
aquarteladas na mesma Parochia. • • • . • • . • • • • 298 

N. 498.-FAZENDA.-Em 6 de Setembro de 1836.
pn:ten~nclo que ~ dê çon~\1 no Procurado.r Fi~al 
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· do. Thcsouro das appellações que os êollect eg; 
e Fiscaes intetpózerem das sentenças proferi a~< 
nas execuções por parte da Fazenda •...•.. ~ • 298 

N. 499.-Em 6 de Setembro de 1836.-Dcclarando q ~' 
pertencem a Ueceita Geral os dizimos que ' 
arrecadão do gado vaccum e cavallar até a 
f. o de Julho do corrente anno.............. 299 

N. 500.-MARINHA.-Em 9 de Setembro de 1836.
Mandando abonar ao Chefe de Esquadra, Ins
pector do Arsenal de Marinha as gratificações, 
que lhe competem, como Vogal do Conselho 
Supremo Militar, conjunctamente com o orde· 
nado daquelle lugar ...................... . 

N. 501.-Em 9 de Setembro de 1836. -Declarando 
que podem ser attendidos na conta de um ex
Dispenseiro os objectos que consUio dos termos, 

)) 

posto que deixassem de ser lançados nos com-
petentes livros. . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • • . . . . • . 300 

N. 502.-Em 10 de Setembro de 1836.- Declarando 
que as gratificações concedidas aos Officiaes, 
quando encarregados de alguma Commissão, 
devem cessar, logo que por qualquer motivo 
não tenha lugar o desempenho da mesma ... 

N. 503.-FAZENDA.-Em 10 de Setembro de 1836.
Sobre demarcação, c medição de terrenos de 
marinha .........................•....... 

N. 504.-JUSTICA.-Em 12 de Setembro de 1836.
Ao Presidente da Província de S. Paulo, sobre 

» 

)) 

o espolio do subdito lnglez Daniel Huntley... 301 
N. 505.-FAZENDA.-Em 12 de Setembro de1836.

Autorisando a ct·eação de Mesas de Diversas 
Rendas na Villa Nova de S. Franci&co , e na 
da Estancia na Província de Sergipe • . • . • . . . 302 

N. 506.-JUSTICA.-Em 13 de Setembro de 1836.
Ao Conselheiro Official Maior da Secretaria, 
para estabelecer uma escripturação das despezas 
autorisadas, a fim de ser confrontada com os 
creditos consignados ao mesmo Ministerio da 
Justiça nas respectivas Leis de Orçamento ..• 

N. 507.-FAZENDA.-Em 13 de Setembro de 1836.
Sobre deveram ou não prestar contas ao The
souro as Camaras Municipaes das quantias re· 
cebidas em virtude de Leis geraes de Orça-
mento................................... 303 

N. 508.-Em 13 de Setembro de 1136. -Declarando 
que a Lei não marcou o1·denado para os Juizes 
Municipaes que substituircm os de Direito .• , 304 
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N. 509.-;_Em 13 de Setembro de 1836 .-Respondendo 
a Thesouraria do Rio Grande do Norte, ácerca 
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da cobrança da taxa dos legados em usufructo. 304 
N. 510.-I:M:PERIO.-Em 14 de Setembro de 1836.-

. Declarando ao Juiz de Paz do 1. o districto de 
S. José, que os menores de 25 annos não podem 
votar nas eleições primarias; e os soldados da 
Companhia de Artífices devem ser ·admittidos 
a votar , se tiverem as habilitações exigidas 
pela Lei . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . 305 

N. 511.-MARINHA.-Em 14 de Setembro de 1836.
Mandando indemnisar o fardamento que per
dêra em occasião de fogo uma praça do Corpo 
de ArtiUun·ia da. Marinha.. • . . . . . . . . . • . . • . . )> 

N. 512.-FAZENDA.-Em fls. de Setembro de 1836.
Sobre as disposições dos §§ 2.0 c 3. 0 do mt. 
87 do Regulamento da Alfandega de 20 de Se-
tembro de 1834. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 306 

N. 513.-JUSTICA .-Em 15 de Setembro de 1836.
Ao Chefe de Policia, dando algumas providen
cias sobre os Africanos livres em additamento 
ás Instrucções de 29 de Outubro de 1834, o 
alterações de 19 de Novembro de 1835...... 307 

N. iH4.~-Em 15 de Setembro de 1836.-Ao !)residente 
da Província da 13ahia, sobre duvidas propostas 
pelo Secretario do Conselho de Disciplina da 
Guarda Nacional . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 308 

N. 515.-FAZENDA .-Em 15 de Setembro àe 1836.
A pprovando a deliberação que tomára a The
souraria da Província de Santa Catharina de 
adiantar ao Solicitador da Fazenda as quantias 
de que necessitasse para a distribuição das exe
cuções c sellos dos documentos que a ellas se 
juntão por parte da Fnzenda. • . . . . . . . . . . • . . >> 

N. 516. -Em 16 de Setembro de 1836 .-Circular re
mettendo aos Pmsidenses das Prov~ncit:s exem-
plares do Decreto de 31 de Agosto ultimo 

·sobre os direitos de 2 °/o das cousas deman
dadas, e das Instrucções do 1.. o ele Setembro 
para a fiscalisação c arrecadação da siza..... 30!> 

N. 517 .-Em 17 de Setembro de 1836.- Declarando 
a intclligencia dos arts. 93 c 94. do Regula-
mento das Alfandegas..... . . . . . . . • . . . . . . . . . >> 

N. 518.-IMPEIUO.-Em 20 de Setembro de 1836.
A' Camara Municipal da Côrtq, declarando que 
deve devolver á :Mesa Parochial de Santa Cruz 
as listas para Vereadores, que esta enviou, a 
fim de que Sf'jão apuradas pela mesma Mesa.. . 310 
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N. 519.-JUSTIÇA.-Em 20 de Sctembt'o de 183 
Ao PresidGnte da Província da Parahyba, s 
a nomeação provisoria de dous Juit.es de 1-

reito, sua approvação c cartas •........... , ·~ 310 
N. 520.-FAZENDA.-Em 20 de Setembro de 1836. -<~ 

Esclarecendo duvidas occorridas áccrca do pa , c,~ ~-
gamento do sello de heranças e legados;.... . ~ .:-,, 

N. 521.-JUSTIÇA.-Em 22 de Setembro de 1836.- · OIS ~-
Ao Presidente da Província do Ceará, sobre a '-.~ " ... 
jurisdicçãó do Juiz Municipal relativamente ao ~ 
§ 3. o do art. 35 do Codigo do Processo Cri-
minal.................................... 312 

N. 522.-FAZENDA.-Em 22 de Setembro de 1836.
Sobrc despezas illegacs ordenados pelos intrusos 
Presidentes da Província do Pará, 1\lalcher e 
Vinagre ....•............................. 

N. 523.- Em 22 de Setembro de 1836.-Approvando 
a deliberação que tomára o Inspector da The~ 
souraria da Província do Maranhão de fazer 
pagar os direitos pela pauta das avaliações dos 
generos, por que se l'cgula a Alfandega da 

)) 

Côrte.................................... 313 
N. 524..-Em 22 de Setembro de 1836.-A' Conta

doria Geral da llevisão, marcando a maneira 
de se conferirem os documentos das despezas 
a cargo do Thesourciro Geral do Thesouro... 314 

N. 525.- JUSTICA.- Em 23 de Setembro de 1836.-
Ao Presfdente da Província da Parahyba, sobre 
a remessa de Collecções de Leis Provinciaes. 

N. 526.-Em 24 de Setembro de 1836.-Ao Com
mandantlil Superior da Guarda Nacional sobre 

)) 

as sentinellas dos chafarizes . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
N. 527 .-Em 24 de Setembro de 1836.- Ao Presi

dente da Provincia do Rio Grande do Sul, 
recommenda que aos presos que remette acom
panhe a competente culpa ................• 

N. 528.-FAZENDA.-Em 24 de Setembro de 1836.-
0rdem á Recebedoria do Município mandando 
proceder em toda a Freguezia do Engenho 
Velho ao lançamento do imposto da aguar-
dente ..........................•.... ····· 

N. 529.-Em 24 de Setembro de 1836.- Aviso ao 
Ministerio da Marinha, tratando da arreca
dação das dividas da Fazenda Nacional. ..... 

N. 530.-JUSTIÇA.-Em 27 de Setembro de 1836.
Ao .Presidente da Proyincia de Sergipe, sobre 
a proposla da Camara Municipal da Villa de 

v 

)) 

)) 
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Nossa Senhora do Rozario do Cattete ~ para 
Juizes Municipal e de Orphãos............. 316 

N. 531.-FAZENDA.-Em 27 de Setembro de 1836.-
0rdem á Recebedoria do Município para pro
ceder-se ao arbitramento do imposto que deve 

- pagar-se pelo gado vendido na Fazenda de 
Santa Cruz para alimento dos enfermos e em-
pregados ....•... ·-................... . . . • 311-

N. 532.-Em 27 de Setembro de 1836.-0rdem á 
Alfandega providenciando ácerca dos generos 
despachados sobre agua • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . >) 

N. 533.-JUSTICA.-Em 28 de Setembro de 1836.-
Ao Presidente da Provincia do Pará, sobre 
a remessa de presos . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 318 

N. 534.- Em 28 de Setembro de 1836.- Ao Presi~ 
dente da Provincia das AlagOas, respondendo 
a 20 quesitos do Promotor Publico sobre ad-
ministração da Justiça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 319 

N. 535.-MARINHA.-Em 28 de Setembro de 1836.
Declarando que os soldados de ArtiJharia de 
Marinha, que trabalharem na Enfermaria nova 
do Hospital venção a 5. • classe de jornal. . . 321 

N. 536.- IMPERIO.-Em 30 de Setembro de 1836.
Dec\arando á Mesa Parochial da Gloria, que 
não ha incompatilidade em que sirva como 
membro de lia o filho do Juiz de Paz que tem 
de presidi-la.. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . • • 32"1 

N. 537.-MARINHA.-Em 30 de Setembro de 1836.
Providenciando ácerca do signal que se deve 
fazer pedindo soccorro dos barcos . . . . . . • • . . » 

N. 538.-Em 30 de Setembro de 1836. -Consulta 
do Conselho Supremo Militar tratando do posto 
e vencimentos que competem ao Cirurgião-mór 
do Corpo de Artilharia da Marinha...... . . • 323 

N. 539.-FAZENDA.-Em 30 de Setembro de 1836.
Ao Presidente da Província do Espírito Santo 
participando ter-se expedido ordem á Mesa 
de Diversas Rendas a respeito dos generos su-
jeitos aos 5 o f() addicionaes. . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 

N. 540.- Em 30 de Setembro de 1836.-Dando es
clarecimentos pedidos pela Thesouraria da Pro
v~n~ia da Parahyba ácerca da arrecadação do 
dizimo... . . . . . . . • • • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . • • 325 

N. 541.- Em 30 de Setembro de 1836.- Sobre a ins-
cripção de dividas menores de 400:tP . . • • . . . • >> 

N. 5l-2.- Em 30 de Setembro de 1836. - CircuJar 
tratando da formula por que :se devem re-
gular as Thesourarias nos orçamentO! e )Ja-



- !>7-

lanços que remettem annu.almente ao Tl 
souro .••••...•...........•.•...•.•...• ~ .
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N. 54.3.- JUSTICA. - Em 1 de Outubro de 1836. ~ "" 
Ao Consélho Supremo Militar de Justiça e A 2:, _ c;~ 
mirantado, remettendo para serem decidido ..>- ~-. 
no dito Conselho os embargos otTerecidos ao ~""c ;;'"' 
transito na Chanccllaria do Impcrio, á sen- ~8s ~0 

tença proferida contra o Tenente Coronel An- · ~ "' / 
tonio Maria da Silva Torres e outros . . • • . . . 327 ---:-----

N. 54.4..- MARINHA. -Em 3 de Outubro de 1836.-
0rdenando que, logo que cheguem a este porto 
as embarcações de guerra se mande examinar 
o estado dos chronometros ...•.....•..•.•.• 

N. 545.-Em 3 de Outubro do 1836.- Determinando 
que nenhuma praça das embarcações desar
madas, inclusive os Commandantes, pernoitem 
em ter·ra ...•.........•..••.•.•.•...• · •. · . 

N. 546.-Em 3 de Outubro de 1836. -Determinando 
que nos navios desarmados não haja primeiros 
marinheiros e de classe superior , excepto a 
bordo de Náo, e das grandes Fragatas...... 328 

N. 547. -Em !,. de Outubm de 1836. -Circular exci
tando a observancia do A viso de 25 de Feve
reiro de 1830 que manda remetter á lntendencia 
da Marinha copias authenticas dos conhecimentos 
em fôrma dos objectos com que forem suppridos 
os navios da Armada .....•.......•...•....• 

N. 54.8.-FAZENDA.- Em 4 de Outubro de 1836.
A Alfandega, declarando que são applicaveis 
aos despachos da polvora as disposições do 
Uegulamento relativas a venda por consumo 
quando não fór retirada dos armazens dentro 
dos seis mczes contados da sua entrada. . • • • • 329 

N. 549.-JUSTICA.-Em 5 de Outubro de 1836.
Ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
para que as folhas e contas de despezas sejão 
remettidas em duplicata ....•..•...••..•..• 

N. :}50.-GUERRA. -Em 5 de Outubro de 1836.
CircuJar aos Presidentes para mandarem fazer 
inspecção de saude aos Officiaes que estão no 

• 

caso de poderem ser reformados • . • . • . . . . • • • 330 
N. 551.-Em 5 de Outubro de 1836. -Provisão do 

Conselho Supremo Militar regulando as conti-
ncmcias militares que devem ser feitas aos que 
se achão revestidos do certos cargos, , ....••• 

lndú:e das Decisões. 8, 
)) 



~58-
PAG3. 

N. 552.-JUSTIÇA.- Em 8 de Outubro de 1836.
Ao Chefe da Policia, para remetter trimestral
mente uma conta circumstanciada dos paga-
mentos que tiver feito. • . . . . . . . • . . • . . • . . . . . 332 

N. 553. -MARINHA. -Em 8 de Outubro de 1836.
Mandando admittir na officina de correeiros 
officiaes de sapateiro para fazerem o calçado 
que deve fornecer-se ás quatro Companhias de 
1\farinheiros. . . . . . • . . • . . . . • . . .• . . . . . . . . . . . • » 

N. 554.-FAZENDA. -Em 8 de Outubro de 1836.
Declarando que os aforamentos de terrenos 
devem ser feitos em praça .......... , .• , . . . • 333 

N. 555.-Em 8 de Outubro de 1836. - Extranhando 
que se queira isentar do imposto os escravos 
empregados nas roças com prehendidos nos li-
mites das Cidades e Villas. . . . . . . • . . . . . . . . . ,> 

N. 556.-Em 8 de Outubro de 1836.-Declarando que 
os titulos de aforamento de terrenos de ma-
rinha devem ser assignados pelos Presidentes. » 

N. 557.-Em 8 de Outubro de 1836.-Declarando que 
os Alvarás de fiança só estão sujeitos aos novos 
e velhos direitos designados na tabclla que 
acompanhou o Regulamento de 25 de Janeiro 
de 1832.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 

N. 558 .-Em 8 de Outubro de 1836. -Approvando o 
se não ter considerado materia prima, para srr 
isenta de direitos, a pellucia destinada a fabri-
cação de chapéos ......... .... ........ ...• » 

N. 559.-GUERRA.-Em 10 de Outubro de 1836.
Determina o que se deve fazer quando algum 
recruta recusa-se a jurar bandeira • . . . . . . . . . 335 

N. 560.-MARINHA.-Em 13 de Outubro de 1836.
Determinando que se descontem as gratifica
ções que os Officiaes perceberem por qualquer 
motivo, todas as vezes que por doentes deixarem 
de se empregar no ~,erviço por que as mesmas 
forem concedidas. • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 336 

N. 561.-Em 13 de Outubro de 1836. - Approvando 
a proposta, e nomeação de um Secretario para 
o serviço da Inspectoria do Arsenal do Ma
ranhão, tão sómente pelo tempo restrictamente 
necessario pam a conclusão de certo serviço , 
findo o qual ficará sem cffeito a nomeação. . . 337 

N. 562.-FAZENDA.-Em 14 de Outubro de 1836.
Circular para que a arrecadação dos direitos 
nas Alfandegas seja feita em notas ou em ce
dulas conforme a Lei de 6 de Outubro do 
anuo passado •.... , ...... , .•.. , . . . . . . • . . . . P 
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N. 563.-Em 14 de Outubro de 1836.-Ao Inspecto :,' t; 

da Alfandega para mandar pôr em pratica .. , ._:::;. 
Regulamento mandado executar por Decreto de\\·~- ' 

, 22 de Junho ultimo ....................... ·\· ~8 Ç 
N. 56r...-Em 14 de Outubro de 1836.-Circular rc- \ / 

mettendo aos Presidentes das Províncias ex em- \,_,\.:.. ~ 
piares do Regulamento das Alfandegas do lm- ~c,'-; ..i:: 
perio, e designando o dia t.o de Janeiro futuro ~ .... "' ~· 
para ter execução. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • >>. ~ 

N. 565. -Em 15 de Outubro de 1836. -Sobre o paga- · 
mento do sello de herança . . . • • . . . . . . . . . • . • D 

N. 566.-IMPERIO.-Em 17 de Outubro de 1836.
Declarando ao Presidente da Província de S. 
Paulo, que um Oppositor á cadeira de Latim, 
que foi reprovado, deve ser admittido ao novo 
concurso para que se apresenta. . . . . . . . . . • . . 33!) 

N. 567 .-JUSTICA.-Em 17 de Outubro de 1836.-
Ao Juiz" do Cível da 3. a Vara, sobre os casos 
em que os Juizes se devem dar de suspeitos. » 

N. 568.-Em 17 de Outubro de 1836.- Ao Ministm 
dos Negocios Estrangeiros, para que o Consul 
do Estado Oriental continue no exercício de 
suas funcções urna vez que fique sujeito ao ser
viço da tinarda Nacional na qualidade de Ci-
dadão Brasileiro. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 340 

N. 569.-MARINHA.-Em 17 de Outubro de 1836.
Mandando apontai' com mais 640 rs. além da 
soldada, o Mestre c o Contramestre encarregado 
das oficinas da casa das velas, e do apparelho 
em quanto di rigirern estas o fiei nas. . . . . . . . . . » 

N. 570.-FAZENDA.-Em 17 de Outubro de 1836.
JJesapprovando a fó1·ma da arrecadação da taxa 

-dos escravos, proposta pela Thcsouraria da Bahia, 
e mandando cumprir em todn sua generalidade 
as disposições do art. 9. 0

, § 0. 0 da Lei de 31 
de Outubro d'~ 1833 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 34.1 

N. 571.-Em 17 de Outubro de 183G.-Declarando o 
procedimento que deve haver com os devedores 
que faltarem aos pagamentos de suas letras . . i 

N. 572.-MARINHA.-Em 18 de Outubro de 1836.
Determinando quo sempre que se fizer concerto 
em navio da Armada, ou nas respectivas em
barcações miudas, dever-se-lJU dar uma infor
mação circumstanciada, depois de findo o con
certo, e de seis em seis mezes uma conta espe-
cificada de taes concertos . . . . . . . . . . • • . . . • . . 342 

N. 573.-JUSTIÇA.-Em 20 de Outubro de 1836.-
Ao Com mandante Superior da Guarda Na.cional, 

\.i 
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solvendo duvidas á cerca da votação na eleição 
de um omcial.. ~ ................•.. :..... 342 

N. 574.- FAZENDA.-Em 20 de Outubro d~ 1836.-
0rdem ao Thesoureiro Geral autorisando-o a 
sacar letras sobre si mesmo. . . . . . . • • . . . . . • . 343 

N. 575.-JUSTIÇA. -Em 21 de Outubro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul , dando providencias sobre a execução da 
Lei de suspensão de garantias de 11 de Ou-
tubro.... . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . • )) 

N. 576.-Em 21 de Outubro de 1836.-Ao Promotor 
Publico, para fazer as visitas dos carceres ao 
menos uma vez por mez.. . . • . • . • • . . . . . • . • . 344 

N. 577.-FAZENDA.-Em 21 de Outubro de 1836.
Approvando a resolução que tomou a Thesou
raria da Província da Parahyba de mandar 
continuar a cobrar o imposto das embarcações 
de pequeno lote, que não navegão barra fóra. » 

N. 578.-MARINHA.-Em 22 de Outubro de 1836.
Determinando que se preste ao Promotor Pu
blico deste Município um escaler, todas as 
vezes que fór visitar as prisões do mar...... 345 

N. õ79.-Em 24 de Outubi"O de 1836.-Declarando ao 
Presidente da Pmvincia da Bahia, que quando 
se comprarem ou remetterem para o Arsenal 
da Marinha desta Córte, quaesqum· generos 
deverá m·ganisar e remettcr á esta Secretaria 
de Estado uma relação contendo o preço, qua-
lidade, e quantidade de taes generos. . . . • . • • » 

N. 580.-Em 24 de Outubro de 1836.-Circular aos 
Presidentes das Províncias, ordenando que fóra 
dos casos do art. 5.° Capitulo 3. o do Regi· 
mento Provisional não admitta á bordo dos 
navios de guerra, Paquetes, e Transportes troca 
dos Commissarios, Escrivães, e de outras pes
soas encarregadas dos generos, e effeitos da 
},azenda Nacional... • . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . 346 

N. 581.- Em 24 de Outubro de 1836. -Mandando 
abonar a gratificação de Com mandante de Com· 
panhia aos Capitães das Companhias fixas de 
Marinheiros. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • » 

N. 582.- Em 24. de Outubro de 1836. -Mandando 
fornecer ás Companhias fixas de Marinheiros 
diversos objectos, e declarando que não só 
destes como de todos e quaesquer outros que 
lhes forem entregues são responsaveis os res-
pectivos Capitães . . • . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . • 3~7 
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~ . 583.- FAZENDA.- Em 24. de Outubro de 1836. f .·Ui~· . -

1 

Ordenando que a escripturação dos impost . 
de que trata a Lei de 6 de Outubro de 183 .· ~' 
se faça em separado do 1.0 de Julho em\~~ 
diante •.••.••••••.....•......•..•...•••..• \c:347 

584..-Em 24. de Outubro de 1836.·-Circular or· \' ~-> 
denando que a relação dos Pensionistas do Es- \. · :. _ 
tado que as Thesourarias remetterem seja or- '~:: 
ganisada alphabeticamente e por classes..... » 

\. 585.-IMPERIO.-Em 25 de Outubro de 1836.
Ao Presidente da Provincia de Goyaz sobre as 
licenças que os Presidentes das Províncias po-
dem conceder aos Empregados publicos. . . • • 348 

N, 586.-JUSTIÇA.-Em 25 de Outubro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul, instando que se não remettão presos sem 
culpa formada. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • 349 

N. 587.-FAZENDA.-Em 25 de Outubro de 1836.
Tratando da responsabilidade dos Empregados 
que so constituirão criminosos pela manifesta 
violação da Lei de 6 de Outubro de 1835 •. 

N" 588.- Em 25 de Outubro de 1836.- Declarando 
de nenhum etTeito a Ot·dem de 6 de Setembro 
proximo passado dil'igida á Thesouraria da Pt·o-
vincia do Piauhy relativamente a arrecadação 
dos dízimos do gado vaccum e cavallar •..•• 

N. 589.-Em 25 de Outubro de 1836.-Approvando 
a deliberação tomada pela Thesouraria da Pto-
vincia do Rio Grande de mandar suspender 
todos os pagamentos que se haviã'o mandado 
fazer por ordens e despachos do ex-Vice-Pre-
sidente Marciano Pereira Ribeiro •...•.•...• 

N. 590.-Em 26 de Outubro de 1836.- Autot·isando 
o Presidente da Provincia das Alagôas a no
mear os Promotores Jlublicos para servirem de 

• 

350 

Fiscaes nos Termos fóra da Cidade. . • . . • • • • . 351 
~L 591.-MAIUNHA.-Em 27 de Outubro de 1836.

Determinando que fique a cargo dos Cirur
giões do numero da Armada embarcados em 
navios desarmados, ou em meio armamento 
as respectivas boticas, sem todavia por isso 
terem direito a gratificação alguma ••..•.... 

N. 592.- Em 27 de Outubro de 1836. -Mandando 
que o mestre da Escola dos Aprendizrs do 
Arsenal da Marinha depois do ensino se em
pregue até as duas horas na eicripturação do 
2. o Constructor ••••••••...•..••.•.. , • • • • • • 85t 
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N. 593.-JUSTIÇA.-Em 29 de Outubro de 1836.-
Ao Juiz de Paz do 2. o districto de Santa Anna, 
.sobre a eleição para um posto vago ........ . 

N. 594·.-MARINHA.-Em 29 de Outubro de 1836.
Circular aos Presidentes das Provincias para 
procederem ao recrutamento de rapazes do 
quatoPze a dezasete annos de idade a fim de 
serem alistados nas Companhias fixas de Ma~ 
rinheiros creadas pelo § 2.0

, art. 1.0 da Lei 
de 15 do corrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

N. 595.- Em 29 de Outubro de 1836.- Circular aos 
Presidentes das Províncias para que logo que 
se faça concerto em qualquer navio da Armada, 
organise e remetta á Secretaria de Estado uma 
conta circumstanciada; enviando além disso 
de seis em seis mezes uma demonstração com 

.especificação de todos os concertos feitos neste 

352 

)) 

espaço de tempo. . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . 353 
N. 596.-FAZENDA.-Em 29 de Outubro de 1836.-

0rdem á Thesouraria da Província do Rio 
Grande do Sul tratando da arrecadação dos 
direitos de 1 i 0/IJ de expediente............ 354 

N. 597 .-Em 3 de Novembro de 1836.- A' Camara 
Municipal da Corte tratando da ordem que 
lhe foi dirigida em 30 de Agosto proximo pas~ 
sado a fim de prestar-se á fiscalisação dos 
irnpostos .•..•........•....•..•....••...••. 

N. 598.-JUSTICA.-Em 5 de Novembro de 1836.
Ao Vice:Presidente da Província do Espirito 
Santo, sobre uma representação do Promotor 

.. .- Publico relativa a appellação, não admittida 

)) 

pelo Juiz, de uma sentença appellavel.... . • • 355 
N. 599.-Em 5 de Novembro de 1836.-Ao Comman-

dante Superior· da Guarda Nacional, para que 
os lnstructores rondem por escala os corpos de 
guardas, e se nomêe um rondante em cada 
Corpo.................................... 356 

N. 600.-Em 5 de Novembro de 1836.-Ao Vice-Pre· 
sidente da Província do Espírito Santo, decla
rando ser puramente militar o crime das praças 
Policiaes que forão ou prevaricadoras ou negli-
gentes na guarda da Cadêa................. W 

N. 601.~Em 5 de Novembro de 1836.-Ao Juiz de 
Paz da Freguezia de Jacarepaguá, sobt'e a de~ 
negação de um recurso de revista interposto 
por J\ntonio 1\odrigues Junqueira,., .. ,. . . • . . 857 
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N. 602.-Em 5 de Novembro de 1836.-Ao csi-
dente da Relação da Côrte, dando provide · ~s 
contra as tentativas de roubo dos objectos p}hi 
existentes. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . • • • . . . .~ 357 

N. 603. -Em 7 de Novembro de 1836.-Aos Pr i-; 
dentes das Províncias da Bahia, Pernambu · 00 
e Maranhão, declarando o art. 7. o da Lei d , S' 
18 de Setembro de 1828 ........... , .•.... 

N. 60!t..-Em 7 de Novembro de 1836.-Ao Presi
dente da Província da Bahia, advertindo que 
as copias das sentenças de pena ultima que 
acompanhão os officios á Secretaria de Estado 
devem ser do proprio punho do Juiz....... >> 

N. 605.-Em 7 de Novembro de 1836.-Ao Presi-
dente da Provincia de Sergipe, sobre remoçOes 
de Juizes de Direito....................... 359 

N. 606.-Em 7 de Novembro de 1836.-Ao Presi
dente da Relação da Côrte , mandando re
metter copia ao Juizo resp~ctivo quando fôr 
confirmada sentença condemnatoria proferida 
na 1 ~a Instancia. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 360 

N. 607. -Em 7 de Novembro do 1836. -Ao Provincial 
dos Religiosos Franciscanos em S. Paulo, sobre 
o requerimento em que os 1\'Iesarios da Ordem 
Terceira da Penitencia pedem paramentos e 
e ornatos. . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

N. 608.-FAZENDA.-Em 7 de Novembro de 1836.
Tratando da substituição da moeda de cobre e 
fixando o dia 12 do corrente para o começo 
da operação na Côrte e Província do lHo de 
Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 862 

N. 609.-Em 7 de Novembro de 1836.-Circular orde
nando que se ponha em praça a arrematação 
dos trabalhos das Capatazias da Alfandega. . . . » 

N. 610.-Em 7 de Novembro de 1836.-Circular tra
tando da organisação das Tabellas c quadros 
designados no art. 24 da Lei de 22 de Ou. 
tubro deste anno ....•..•..•...•.• , . . . . . • . >> 

N. 611.-JUSTIÇt\.-Em 8 de Novembro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul, sobre a gmnde convenicncia de virem 
todos os presos acompanhados de seus pro-
cessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • 363 

N. 612.-MARINHA.-Em 8 de Novembro de 1836.
Dispensando o mestre da officina de Calafates 
de assistir ás querenas e trabalhos do mar, em 
attenção a sua idade e estado vuletudinario • •. 364-
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que o Quartel General, por meio de publicação 
em Ordem dó dia, obrigue os Commandantes 
dos vasos de guerra a assignarcm as escriptu-

, -ràÇões' fêitás ·a bordo dos navios, como lhes 
he incumbido pelo Decreto de 15 de Julho 
de 1833 . • ... • • • . • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 364. 

N. 614.. -Em 9 de Novembro de 1836. - Declarando 
os casos em que tem lugar o abono do meio 
soldo conferido aos Officiaes e empregados nos 
navios da Armada pelo § 3. 0

, art. t.o da Lei 
n.o ft.2 de 15 de Outubro findo............. 365 

N. 615.-FAZENDA.-Em 9 de Novembro de 1836.-
0fficio dirigido ao Presidente da Província do 
Pará a respeito da Çaixa Militar por elle 
creada.. . . • . . . . • • . . . . . . . • • . . . . • • . . . . • . • • •• » 

N. 616.-JUSTIÇA.-Em 10 de Novembro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul , dando providencias para o caso de ex
traordinaria necessidade de envim· algum preso 
antes de culpa fot·mada . . . • • . . • . • . • • . . . . • . 366 

N. 617.-MARINHA. -Em 10 de Novembro de 1836.
Mandando abonar ao encarregado da escola do 
Corpo de Artilharia da Marinha a gratificação 
mensal de 10~000 quando tenha mais de 30 
discípulos. . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . . • . • . . . . . . . » 

N. 618 .~FAZENDA.-Em 10 de Novembro de 1836.
A' Alfandega da Cõrte, sobre os direitos que 
devem pagar os generos despachados em qual
quer Alfandega do lmperio, por factura, ou 
arbitramento e que a esta vierem com guia.. » 

N. 619.-IMPERIO.-Ern 11 de Novembro de 1836.-
. Ordenando ao lnspector das Obras Publicas, 

que com as @Onlas mensaes remetta um rela-
torio dos trabalhos que se tiverem verificado. 367 

N. 620.-··FAZENDA.-Em 11 de Novembro de 1836.
A' Mesa de Diversas Rendas , mandando pôt• 
em execução o art. 22 da Lei de 22 de Ou-
tubro deste anno.......................... )) 

N. 621.-Em 11 de Novembro de 1836.-Declarando 
quaes os gcneros de estiva que devem ser ad
mittidos a despacho na Alfandega da Provincia 
do Pará, livres de direitos de importação, nos 
termos do art. 12 da Lei de 22 de Outubro 
do corrente anno. . • . . • • . • . • . . • . . . . . . • • • . • • 368 

N. 629.-GUERRA.-Em 12 de Novembro de 1836.
. D_an4o autorisação a9 ,Presjd~Qtç (ln PrPvio~ia 
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do Pará. pm·a occorrct· ás n?ce~sidadcs crcat ... 
pela pacificação dessa Provmma. . . . . . . • . . • .o 3~8 

N, 623.-FAZENDA.-Em 12 do Novembro de 1836. ~ 
Sobre representações que á S. M .. ~o Imperado · c. 
c á Assembléa Geral Legislativa)lirigio a As \ ~ 
sembléa Legislativa da Provincia do Piauhy, on 
ác~rca da disposição do § 34 ~do~ art. 11 da '\. ~-j·· ~.~ () 
l.CI de 31 de Outubro de 183B............. '86.9 ~ 

N. 624.-JUSTIÇA. -Em 14 de Novembro de 1836.-- '',-;.,..._. / 
Ao Vigario Geral do Bispado de Pernambuco, 
sobre a duvida relativa á Disposição Provisoria 
pelo que toca ás causas ciYeis ecclesiasticas •. 

N. 625.-FAZENDA.-Em 14 de Novembro de 1836.
A' Alfandega, tratando da distribuição dos des
pachos de gcneros sobre agua .............• 

~~, 626.-JUSTIÇA.-Em 15 de Novembro de 1836.
Ao Presidente da Relação da Côrte, sobre o 
tempo da apresentação das appellações ..•...• 

;\;. 627 .-Em 15 de Novembro de 1836.- A' Com
missão lnspectora das obras da Casa de Cor· 
recção, elevando a 70~ mensaes o vencimento 

)} 

370 

)) 

do Escrivão e Contador das obras . . . . . • . . . . . • 371 
628.-FAZENDA..-Em 15 de Novembro de 1836.

Portaria á Uecebedoria do Municipio declarando 
que a Decima deve ser deduzida do rendimento 
liquido dos predios e havido de toda a quantia 
que o inquilino pagar em virtude de contracto 
de aluguel; e mandando proceder criminal
mente quando se descobrir conluio dos pro· 
prietarios com os inquilinos. • • . . • . . . . . . • • . • 372 

N". 629 .-Em 15 de Novembro de 1836~ -Tratando 
do modo de supprir a falta de Lei de Orça-
mento Provincial .........•...............• 

:~. 630.-IMPERIO.-Em 16 de Novembro de 1836.
Declarando ao Presid~nte da Provincia de S. 
Paulo que ao Official Guarda Livros compete 
exercer· as funcções de Secretario do Curso 
Jurídico, quando o Lente mais antigo estiver 
impedido... .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 378 

N. 631.-MAIUNHA.-Em 16 de Novembrode1836.
Mandando nomear para Enfermeiros do Hos
pital da Marinha tres soldados do Corpo de 
Artilharia da Marinha que saibão ler e escrever, 
dando-se-lhe a ração do costume e a gratifi
cação mensal de quatro mil réis ..•......•.• 

N. 632.-FAZENDA.-Em 16 de Novembro de 1836.
Tratanrlo da preferencia no aforamento de um 
terreno de marinha, declara que os interessados 

.1 ndice das Decisões. V 
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devem disputnc o seu _tlireito pelos meios com· 
petentes para a final dar-se a prefercncia a 
quem competir . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . • 374. 

N. 633.- Em 16 de Novembro de 1836. -Circular 
marcando a maneira por que deve ser cum
prida a disposição do art. 11 da Lei de 22 de 
Outubro de 1836, na parte em que concede 
despacho livre dos direitos aos livros mandados 
vir por particulares para seu uso e dos animaes 
importados para melhoramento das raças.,... » 

N. 634.-Em 16 do Novembro de 1836.-Circular para 
que as Thesourarias remettão ao Thesouro co-
pias dos assentamentos dos Empregados geraes. 375 

N. 635.-Em 16 de Novembro de 1836.-Dá esclat'e
cimentos á Thesouraria da Provincia do Pará 
ácerca do provimento do lugar de Thesoureiro 
da mesma Repartição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 636.-11\fPERlO.--Em 17 de Novembro de 1836.
Ao Inspcctor das Obras Publicas, ordenando 
que abone o salario ao empregado das Obras 
Publicas que adoecer, quando elle der pessoa 
que o substitua, e que seja approvada . . . . . . 376 

N. 637.-MARlNHA.-Em 18 de Novembro de 1836.
Consulta do Conselho Supremo Militar estabe
lecendo quo o Official que contar mais de 30 
annos de eífectivo serviço está no caso de ser 
reformado no posto immediato com o soldo da 
patente que tenha na fórma da disposição do 
Alvará de 16 de Dezembro de 1.790......... >) 

N. 638.-llVlPElUO.-Em 19 de Novembro de 1836.
Mandando proceder a nova eleição de um Se
nador, pela P rovincia do Espírito Santo, por 
não ter urn dos eleitos a idade legal. .•. ,... 377 

N. ()39.-JUSTIÇA.-Em 19 de Novembro de 1836.
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
sobre os africanos confiados ao Commissario 
Juiz Britannico George Jací(son.... . . . . . . . . . 378 

N. 640.-Em 19 do Novembro de 1836.-Ao Juiz de 
Paz do 2. o districto de Santa A una, sobro um 
preso que estava á ordem do llegente. . . . . . • )) 

N. 641.-Em 19 de Novembro de 1836.-Ao Juiz de 
Paz do t.c' districto de §. José, para obstar á 
que se representem peças ünmoracs......... >) 

N. 642.-MAlUNHA .. -Em 19 de Novembro de 1836.
Estabclccendo que nos instrumentos nauticos, 
objectos de mobilia e outros que se fornecem 
aos navios do ]~stado, se ponhãp kgenàas que 
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indiquem pertencerem ao Arsenal da Marinh 
anno em que foi dado, & c ........•...... 

N. 643.-JUSTICA.-Em 21 de Novembro de 1~36. 
Ao Com;nandante Superior da Guarda Nacional, 
declarando q;_~e a pronuncia n~he motivo de 
escusa ao Guarda Nacional, 11em -p Me'nta do 
serviço em quanto não e~tá~ elm'ctivamente 
preso .....•.....••....... ~ ~,-:~· -~i~ • •••••••••• 

N. 644.-GUERRA .-Em 21 de Novembt;o de 1836.
Mandando contractar em Portugal operarias 

. espingardeiro.s .•......•••......•..•....•.....• 
N. 64.5.-1\fARINHA .-Em 22 de Novembro de 1836.

DPterminando os vencimentos qu~ devem per
cebet· os contramestres, guardiães, e mais praças 
das Companhias de lmperiaes Marinheiros, e 

-~os fardamentos, a que tem direito as praças 
das mesmas Companhias. . • • . ..•..•..•...• 

N. 646.-FAZENDA.<Q...Em 22 de Novembro de 1836.
Mandando annullar as jnscripções de divida 
f~itas na The:wuraria da Bahia contra a dis
posição do art. 31 da Lei de 24 de Outubro 

. de 1832 ............•.......•..........•..•.. 
:"i. 647 .--Em 22 de Novembro de 1836.-Prohibindo 

a inscripção e pagamento de dividas de forne
cimento de carne verde a tropa, e Hospital 
Militar· da Cidade da llahia, quando occupada 
pelo Exercito Portuguez, e o de letras sacadas 
sobre a Província do 1\fnranhno na mesma 
época .................... :··.············ 

N. 648.-Em 22 de Novembro de 1836.-Extranhando 
a existencia de saldos avultados em mão dos 
Thesoureiros e Pagadores; e determinando que 
estes no .fim de cada semestre rntrem para os 
cofres com os saldos que ti verem ........•... 

N. 6q9.-IMPERIO.-Em 23 do Novembro de 1836.
Dec"lara ndo ao Ministerio da Fazenda o tempo, 
no intervallo .das sessões Legislativas, em que 
os Empregados PuLlicos sujeitos ao Ministerio 
do lmperio, que forem Membros do Poder Le
gislativo, tem direito aos seus vencimentos .. 

~. 650.-FAZENDA.-Em 25 de Novembro de 1836.
Circular sobre o pagamenlo de ordenados ou 
soldos que no intervallo das smsiJcs devem 
I~erccbcr os Membros das ~maras Legisla-
tivns ......... ~ .. _ •.............. J ••••• ••• 

N, 651.-GUERRA.-- Em 26 de Novembr()'de 1836.
Determina que se mandem /relações dos ar
tigos beliêos existentes nos depositos das Pro-

\j 

380 

381 

382 

383 

384. 
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vincins do Pará e do Rio Grande de S. Pedro 
do Sul por occasião da sedição dessas Pro· 
vincias . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 385 

N. 652.- FAZENDA.- Em 26 de Novembro de 1836.
Circular providenciando ácerca do conteabando 
do páo beasil. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . » 

N. 6!>3.-I.MPERlO.-Em 28 de Nevembro de 1836.
Ao Ministerio da Fazenda, para que faça cessar 
a pratica de se entregarem na Alfandcga massas 
com cartas e gazetas, vindas em navios que 
entrão neste porto . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 386 

N. 654.-JUSTIÇA.-Em 28 de Novembro de 1836.
Ao Presidente da UeJação da Côrte pat·a fazer 
dar andamento aos processos dos réos mili
tares, e communicar immediatamente as sen-
tenças á Repartição da Guena.. . . . . . . . . . . . . >) 

N. 655.-MARINHA.- Em 28 de Novembro de 1836.-
0rdenando que os Aspirantes, durnnte as fe
rias ernbarquem duas vezes po1· semana, para 
se exercitarem nas manobras, e adquirirem a 
pratica da navegação . . ............ " . . . . . . 387 

N 6!>6.-FAZE~DA .-Em 28 de Novembro de 1836.
Portaria approvando o procedimento do Ins
pector da Alfandega da Côrte de mandar cobrar 
direitos de expediente de g1'ncros vindos de 
outras Províncias pelo valor dado na pauta. » 

N. 657.-Em 28 de Novembro de 1836.-Sobre des
pachos de ancoretas d .. ~ azeitonas nas quaes se 
notão differenças de aireitos . . . . . . . . . . . . . . . 388 

N. 6!>8.--JUSTIC\.-Em 29 de Novembro de 1836.-. 
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, 
para que procure conciliar a José Fernandes 
da Assumpção c outros com o seu adversario 
João Antonio Fernandes Pinheiro. . . . . . • . . . . ., 

N. 659.-Em o 1. 0 do Dezembro de 1836.-Ao Ar
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES 

N. 1.- "FAZENDA.- :Em 2 de .Janeiro de 1836. 

11rclarando não poder tct• lugar o pagamento de ordenado antrs de se 
tomar posse, c entrar no exercício do emprego. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesom·o Nacional, participa ao Presidente da Pro
víncia da Parahyba, que o requerimento do Inspector da res
pectiva Thcsouraria, Antonio José H~nriques, pedindo ser 
pago do ordenado que devia vencer desde 8 de :Março até 
H de Ago.10to de 1834, não obstante a sua posse ter tido lugar 
no dia 7 do dito Agosto, attendendo-sc a que não proveio 
do Supplicante, c sim do Vice-Presidente que então servia, 
o embaraço a ella, cujo requerimento acompanhou o oficio 
ílo sobredito Presidente de 28 de Novembro ultimo sob n." 
H9; não pódc set· deferido por ser contra as disposições legaes 
vencer-se o ordcnndo antes de se tomar posse, e entrar no 
exercício do emprego ; devendo pelo que mais expõe o refe
rido Inspectot' em seu requerimento havei' a indcmnisação dos 
seus prejuízos de quem lh'os causou. 

Thesouro Publico Nacional em ~ de Janeiro de 1836. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 2.-BIPERIO.-Ern 4 de Jancito de 1836. 

Declarando ao Offieial Maior da Secretaria de Estado dos Negoeios do Im
perio que os Empregados pertencentes ás Repartições que forão refor
madas depois da Lei de 4 de Outubro de 1831, deyem recebet· os seus 
ordenados e gratificações mensalmente, depois de vencidos , exerpto 
aquelles que tinhão direito a recebê-los adiantados. 

}.'ique Vm. na intelJigencia de que, conforme a resolução 
que o Governo tem tomado, os empregados que pertencem 
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ás Repartições que forfio reformadas depois fl:t J,ci de 4 de 
Outubro de 1831, ficão comprehendidos na disposição do art. 
16 da Lei de 31 de Outubro de 1835, para receberem no fim 
de cada mez, depois de vencidos, tanto o seu ordenado, como 
as gratificações que lhes tenhão sido concedidas: c nquellt'S, 
que tinhão direito do receber o ordenado adiantado, ainda 
que este fosso depois augmentado a titulo de gratificação, re
cebcr;io adiantadas, a par do ordcnndo, as referiàas gl'nlHi
cações: devendo portanto V m. rnnndne procrssnr nesta conformi
dade ns folhas desta Sccn~tnria de Estndo dos Ncgncios do Imperio. 

Deus Guarde a Vm. Paço Pm ,j de Janriro de 1836.-An
tonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. I.,uiz Joaquim dos Santos 
Marrocos. 

N. R. No mesmo sentindo ás demais Hcpartiçõrs sujcitns 
ao 1\linistrrio do Imperio. 

N. 3.-JUSTIÇA.-Em 4 de Janeiro de 1836. 

Ao Conselheiro Official Maior da Secretaria de Estado dos ~egocios da Jus
tiça , sob a maneira de se processarem as folhas dos ordenados c gra
tificações. 

Fique V. S. na intclligcncia de que, conforme a resolução 
que o Governo tem tomado, os Empregados que pertencem á 
Hcpartições que forão reformadas depois da Lei de 4 de Ou
tubm de 1831, ficão comprehcndidos na disposição do art. 16 
da Lei de 31 de Outubro de 1835 , para receberem no fim 
de cada mez, depois de vencidos, tanto o seu ordenado como 
as gratificações que lhes tenhão sido concedidas; c aquellcs 
que tinhão direito a receber o ordenado adiantado, ninda que 
este fosse depois augmentado a titulo de gratificaçiio, rece
berão adiantadas, a par do ordenado, as referidas gratificações; 
devendo portanto V. S. mandar processar nesta conformidnde 
as folhas uesta Secretaria de Estado dos Negocios da Justiçn. 

·Deus Guarde a V. S. Paço em 4 de Janeiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. João Carneiro de Campos. 

-Na mesma conformidade ao Presidente interino do Supremo 
Tribunal de Justiça, c ao Presidente da Relação da Côrtc. 

-Na mesma conformidade, em data de 8, ao Cbefe de Po
licia, c ao Jnsp<'ctOI' da Jmpenal Capnlla. 
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N. !s.. -En1 !1- de Janeiro de 1836. 

\o Prcside!ltc da Província do Hio de Janeiro, sobre ucspeza com a Ins
trucção da Guarda Nacional. 

lllm. c Exrn. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Ue
g~"ntc em Nome do Impemdo!' o oficio de V. Ex. de 29 do 
nwL proximo passado, no qual V. Ex. exige se llw declare 
C\pressamcnte se a despeza com a lnstrucção da Guarda Na
; ional deve considerar--se geral, como parece ter entendido o 
t~Jverno quando pelo Decreto de 3 de Novembro marcou os 
rt.·ncimentos dos Instructores tanto no 1\lunieipio como nas 
Pmvincias, recebi onlem do mesmo Hegcntc para responder a 
V. Ex. que o direito de regular, arm~r, e disciplinar a Guarda 
~acionai he uma conscquencia natural da obrigação que na 
fcí~ma do art. 14.8 da Constituição compete ao Governo Geral 
d(• prover á seguranr:a c defesa do Imperio. Foi em virtude 
•lt:sta consideração que o Governo não só adoptou o principio 
tlUC se encontra no ~ 7. 0 das lnstrucções que acompanhúrão 
o Decreto de 9 de Dezembro de 1~35, mas tamhem não tem 
duvidado ;muuir ás requisições de armamento que V. :Ex. tem 
fl'ito por diversas vezes. lle cerlo que as Leis de 8 de Ou· 
tubro de ·J 833, e de 3 de Outubro de 183ft. ni:ío são, como 
convinha, sufficientemente claras a este respeito, mas assim 
··orno depois dcllas a Lei de 31 de Outn1)l'O de 1835 consi
dt~rou despeza geral a do armamento da <iuarda Nacionat as 
1ncsmas razões deycm prevalecer para sustentar-se a opinião 
íl•) Governo no que pertence á disciplina da Guarda Nacional, 
Hcando ás Asscmbléas Provineíaes a attribuiç.ão de legislar 
:•obre os casos e a fórma pot· que deverão ser nomeados, sus
pensos e demiltidos os Ofliciaes flellas, como determina o art. 
~O, § 11 do Acto Addicional á Constitui~ão. Cumpre-me ulti
:namente lembrar a V. Ex. que, emqunnto não estiverem bem 
demarcadas as despezas geraes e as provinciaes, não poder~ 
j:lmais construir-se com a utilidade publica o rigor de qual
quer intelligencia que queira dar-se âs Leis c aos actos do 
t ~ovemo, que versarem sobre aquelle objeeto. Disto tem V. 
~~x:. uma prova recente no armamento quo lhe forneci, e que 
diás esse rigor me levaria a recusar-lhe. Assim eu espero 
que V. l~x., refletindo q uc na Lei que nxou as despezas do 
;mno financeiro que corre não se me consignou quantia al
~:uma para a instrucção da Guarda Nacional dessa Provincia, 
'tão reclamará de mim uma dcspcza para a qual não tenho 
meios, nem deixará de applicar aquel!es quP, a Asscrnblb Pm
Yincial tem posto a sua disposição. 

Deus (;um·de n V. Ex. Palilcio do 1\io <l<~ Janeiro em 4 de 
.laneil'O dt~ 1836.- Antonio Pau!inn LimpfJ de Abreo.- Illm. 
n Exm. Sr. Presidclltc da Provinda do Hio de Janeiro. 
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N. 5.-FAZENDA .-Em 4 de Janeiro de 1836. 

Portaria a Alfandega providenciando sobre a descarga dos Navios 'iudos Jo 
Havre e da India. 

O Sr. Inspector da Alfandega fique na intelligcncia de que 
os navios que vierem da lndia e do Havre, venhão fundear pro
ximos á ponte, e dahi por saveiros ou lanchas das mesmas 
embarcações fação o seu descarregamento com urgencia, tendo 
constantemente a bordo dous Guardas, e as escotilhas lacradas 
todos os dias, durante a descarga, até que, tocando-lhes por 
escala o atmcarem á ponte, ultimem a sua descarga; tomando 
todas as cautelas para obstar ao contrabando que esses navios 
costumão fazer: ficando por esta derogadas as llortarias de 2 
de Setembro c 12 de Outubro. O que cumprirá. 

Rio de Janeiro 4 de Janeiro de 1836. -JJ1anoel do Nasci
mento Castro e Silva. 

N. 6.- JUSTIÇA.- Em 7 de Janeiro de 1836. 

A' .Mesa da Santa Casa da 1\lisericot·dia, declarando ser muito conforme com 
os fins daquella pia instituic;li.o o curar os Africanos li_vrcs • 

.Manda o Regente em Nome do Imperador pela Secretaria de 
Estado dos Nego cios da Justiça declarar á Mesa da Santa Casa 
da Miscricordia desta Côrtc, em deferimento ao requerimento 
em que o respectivo Provedot· pede o pagamento de seis contos 
cento trinta e dous mil e quinhentos réis, importancia da des
peza feita com os Africanos que forão curados na mesma Santa 
Casa , que, sendo os ditos Africanos pessoas pobres e miscra
veis, nada h a tão conforme com os pied~sos fins de um es
tabelecimento de caridade, como cura-los em suas enfermidades, 
coadjuvnndo assim os esforços do Governo que, apezi.ll" de des
provido de meios, tem feito todos os sact·ificios para conservar 
com a libcrdad~ a vida de entes tão infelizes. 

Palacio do Uio de Janeiro em 7 de Janeiro de 1836.- Antonio 
Pmtlino Limpo de Abreu. 
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N. 7.-BlPDlUO.-Em 8 de Janeiro de 1836. 

;\ \'Íso ao Presidente da Pro-vincia de .Mato Grosso, desapproYando o ter man
dado publicar por um bando um AYiso do Ministerio da Justiça; e recom
mendando as providencias neccssarias para occorrer a certas . despezas, 
:tem como a obscrvancia da Portaria de 9 de Fcn·reiro de 1S2i sobre as 
'isitas do Presidente da dita Pro\ in c ia á Cidade de Mato Grosso. 

Sendo presente ao Rcgenlc em Nome do Imperador o Senhor 
lJ(,m Pedro li, com o seu ollcio de tr.. do mcz de Setembro 
do anno passado, a representação da Camara Municipal da Ci
d •de de llato Gmsso com a data de 15 de Julho , em que 
se queixa não só de que V. Ex. não lhe transmittisse directa
n~>::nte o Aviso de 12 de Fevereiro, expedido pela Secretaria àe. 
Estado dos Negocios da Justiça, para fazer constar á mesma 
Carnara e mais autoridades daquella Cidade, a approvação 
qu~ merccêra a maneira resoluta , firme e legal com que se 
h avião comportado nos acontecimentos de Maio de 1834., mas 
tambom da escassez e demora que ha nas consignações que 
deycm prestllt·-sc pua as de;;pezas daquellc l\lnuicipio: manda 
!'csponder a V. Ex.: t.o qu:l, devendo ser dit·ectos os meios 
d;~ communicação entre os Prc . .;identcs das Pmvincias, c as 
Jutoridades que lhes são subalternas, como lw evidente nos 
ierlllos da Lei de 20 de Outubro de 1B23, não lwvia razão 
alguma para que V. Ex. deixasse de remetlcl' por copia o 
referido Aviso a cada uma das autoridades a quem elle se 
1 de ria, preferindo manda-lo publiccar por um bando, o que 
apenas póde adrniltir-sc em casos extraordinarios, ou naquclles 
em que a noticia, que se publica, deve chegê1l' ao conheci
;.:.,·ato do todos os habitantes de uma povoação; 2. 0 que he 
mister que V. Ex. appliquc lodo o zelo c fiscalisação, para 
que nrw continuem as pequenas omissões que V. Ex. não 
IW:~a ter havido nas remeEsas das consignações indispcnsaveis 
P•Fa supprimcnlo dós dcspezas que ~O ITem pela Provedoria 
da H.Iclla Cidade, evitando por este modo todos os motivos do 
qudxa e contestações , IJUe não podem bem compadecer-se 
t:nn, a utilidade do serviço publico, c muito menos com a 
harmonia que deve subsisti!· entre as diversas autoridades; 
l~~~~•hraudo ultimamente a V. Ex. quanto convirá a litteral c 
inodectivel execução da Portaria de 9 de Fevereiro de 182!,., 
na parte em que obriga os Presidentes dessa Provincia a ir ü 
Lapital de .Mato Grosso o maior numero de vezes que lhes fôr 
ros:-;ivel, visto que só assim poderão examinar c reconhecer perfei
tanwnte as necessidades dos povos, e provet· a tal respeito pelo 
wodo o mais proficuo c capaz de conseguir os resultados a que 
dn e aspirar um administrador intelligente, zeloso e ratriotico. 

P:·us Gu01rde a V. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em 8 de 
,h:1~ ;.ro de 183(L-.. tlntunio Paulino Limpo de Abreu. -Sr. Prc
':Jldl'!\le da Provinda de l\Iato Grosso. 
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N. S.-JUSTIÇA..- Em 8 de Janeiro de 1836. 

Ao Commaudante Superior intPrino da Guarda Nacional, sobre os casos em 
quo os Guardas Nacionaes devem prestar-se independente de requisíriio 
feita aos respeetivos Commanduutes. • 

Com o offieio de Vm. dati.ldo de 4 do corrente mez foi 
presente ao Ht~gontc em Nome do Imperador o Senhot' Dono~ 
Pedro 11 o do Commandante interino da 2.a Legião da Guarda 
Nacional deste Munieipio, a quem Vm. mandou ouvir ácerca da 
representação do Juiz de Paz do 3. 0 districto da Frcguezia do 
Sacramento, queixando-se de que os (;uar·das Nacionaes do seu 
districto se recusa vão tís requisições dos lnspectores de Quar
teirüo, não podendo em consequencia manter, como era nc
cessnrio, a tranquillidade e o socego publico; e de o-rdem do 
mesmo Regente tenho a declarar-lhe que ao Juiz de Direito 
C.~hefe da Policia expedia-se A viso nesta data, onJenanda-lhe 
(fUC fizesse constar a todos O'> Juizes de Paz que, como odes
cmpet·lho das obrigações, que em virtude da Lei lhes são in bc
rentes, se compadece muito bem com os meios que o Governo 
tinha posto á disposiç.ão dos referidos Juizes de Paz a quem 
se prcstavão promptamentc auxilios da Guarda :Municipal ller
manente para as diligct.lcias que se otl'erecião; ser.do além 
disto certo que as rondas dos Guardas Nacionaes tinhão ins
trucçües geracs, por onde devião rt>gular-se sem dcpcndcncia 
de as receberem daquellas autoridades, e que nus casos qutt 
não admittão dt~rnora todos os Guardas Nacionaes tinhão ordem 
para coadjuvar aos Juizes de Paz e mais autoridades Polidacs, 
não faltava providencia alguma pilra satisfi1zc1'-se ; entretanto 
que seria sem duvida alguma muito uocivo ni'ío só ao serviço 
publico, mas tambcm <i disciplina c subordinação da Guarda 
Nacional, corno talvez a cxperiencia tenha mostmdo , dcs~ 
ligar a mesma Guarda Nacional da obcdiencia ao Governo 
c aos seus Officiacs, para sujeita-la iuteiramentc c sem res
tricção, conforme parecia pretender-se â vontade de cada um 
Juiz de Paz o Jnspector de Quarteirão. O que participo a Vm. 
para sua intclligencia, c pura que fique ao facto de que os 
casos em que os Guardas Nacionnes devem prestar-se indt>peu
dcnte de requisição aos respectivos Commandantes são aquellcs 
que não admittem demora, expedindo nesta conformidade as 
convenientes ordens. 

Deus Gua1·de a Vm.-Paço em 8 de Janeiro de 183G.- An
tonio Paulino Limpo de Abreo. 

(Aviso ao Chefe de Po1icia nesta conformidade e data). 
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N. 9.- MARINHA.·- Em 8 de Janeiro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo i\Iilitar, declarando estar nas circumstancias 
de ser reformado no posto e soldo, de que goza, um Official que conta 
mais de 25 annos de serviço, c que se impossibilitou de continuar nellc 
pelas molestias que padecr, adquiridas no mrsmo serviçG. 

Senhor.- Mandou V. M. I., por Portaria da Secretaria de 
Est;ulo dos Negocios da Marinha, do 1.0 de Outubro do anno 
passado, que o Conselho Supremo Militar Consulle com ciTeito 
o que parecer sobre o requerimento junto de Cypriano José 
Pires, Capitão Tenente da Armada, em que pede a sua re
forma, na conformidade das Leis, em altenção ús graves mo
f estias que padece, adquiridas na guerra do Hio da Prnta, 
ífUe o impossibilitão de poder continuar no serviço.- Sendo o 
"Upplicante julgado incapaz de todo o serviço militar, em con
~;equencía das ditferentes molestias que padece, pela Junta de 
;-,aude dos Professores da Armada, que o inspcccionou, cons
tante do documento incluso: e verificando-se pela sua fé de 
officio, tambem junta, ter clle mais de 25 annos de serviço; 
;,arece ao Conselho que está nas circumstancias designadas 
110 Alvará de 16 de Dezembro de 1790, de ser reformado no 
mesmo posto que tem, e o 1·espectivo soldo que goza. 

Rio de Janeiro 8 de Janeiro de 183G.-l\Iorcira.- Brito.
Lima c Silva.- Vasconcellos. 

O Ucgentc ern Nome do Imperador. 

Como parece.- Paço em 1l de Outubro de 1836. 

DroGo ANTOXIO -FEuú. 

Salvador Jose lllaciel. 

N. 10.- Em 9 de Janeiro de 183G. 

;;,·claramlo que as comedorias do posto immcdiato, que se mandárão alwnar 
;;o Commandantc da cxpcdiçfío do Pará, scjüo pagns dcsrlc o dia da no
meação que tivera para semelhante Commando. 

Determina o Regente em Nome do Imperador que a dispo
:·i~,Jío do A viso de 22 de Dezembro findo, pelo qual se mandou 
•· in na r ao Capitão de :Ft\lgata l!'rcdci'ico Mariath as comcdo-
1 ., '3 de Capitão ck ~lar n nnerm Commandando J~squaclra , 
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tenha execução desde o dia 12 de Kowrnbro, em que o mesmo 
Capitão de Fragata fôra nomeado para commandar a Expi
dição que ora se destina ao Pará. O que participo a Vm. para 
sua intcl1i.sencia c exccu<:ão. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 9 de Janeiro de 1836.-Ma
nonel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. João .Tos{~ Dias Cnmargo. 

N. 11.- JUSTIÇA.- Em 9 de Janeiro de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia de Pernambuco, sobre a vantagem de se as
segurar aos Juizes de Direito a conscnação nos SNIS lugares. 

lllm. c Exm. Sr.- Sendo pt·esente ao Hegente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro li o requerimento do Bacharel 
Bento Joaquim de Miranda Henriques, que V. Ex. remelteu a 
esta Secretaria de Estado com a sua informação de 3 de Agosto 
ultimo, em que pretende ser removido do lugar de Juiz de 
Direito da Comat·ca do Recife, que actualmentP. occupa, para o de 
Juiz de Direito da 2.a Vara do Civel da mesma Comarca, que 
exerce o Bacharel José Joaquim Geminiano de l\Ioracs Na
varro, não houve o mesmo Regente por bem annuir á prc
tenção do supplicantc, por isso que, não sendo bem mani
festa a utilidade publica, que possa exigir uma tal remoção, 
cumpre em tal caso que prevaleça o principio estabelecido na 
1. a parte do art. 45 do Codigo do Processo Criminal, que as
segura aos Juizes de Direito a conservação nos seus lugares, 
principio este que V. Ex. não desconhece ser de summa van
tagem ao pubJico serviço , c ao direito das partes. O que par
ticipo a V. Ex. para sua intclligencia. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de 
Janeiro de 1836. -Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. -Pre
sidente da Provincia de Pernambuco. 

N. 12.- JUSTIÇA.- Em 9 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1.0 districto do Sacramento, para que abra os officios 
dirigidos ao Presidente da Junta de Paz, alim de proceder-f,e quando 
seja nccessario, na fórma do art. 218 do Codigo do Processo Criminal. 

Expondo V m. no seu officio datado de hontem que , não po
dendo no dia marcado pela Lei formar-se a segunda .T unta de 
Paz, pot· não c.omparecerem os Juizes r<'sp<'ctivos, mas sim quatro 



-9-

nfficios dos rnt'smos, (IS qgaes Sf~ não abrirão po1· virem diri
gidos ao Presidente da mesma Junta, que ainda não existia; 
~·umprc-me responder a Vm. que deve abrir os referidos offi
•·ios, para se saber o que elles contém, afim de proceder-se, 
quando seja nccessario, na fórma do art. 218 do Codigo do 
Vmccsso Criminal. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 9 de Janriro de 1836.- An
:onio Paulino Umpo de Abreo.- Sr. Juiz de Paz do 1., dislricto 
do Sacramcnt<•. 

N. 13.- FAZENDA. -Em 9 de Janeiro de 1836. 

'lddit:mdo ás Instrucçõrs de 4 de Novembro do annil findo disposicües a 
respeito da distribui':1i.O das notas pelos assignatarios. • 

A Dir<'ctoria da as~ignatura das notas do novo padrão fiquff 
ra intelligencia, em additamento as- lnstrucçõcs· de 4 de No
' embro do armo findo,. que, sendo grande o numero de notas de 
1~, 2~ e 5~ rs. ,. que tem de se emittir nesta Côrte, e convindo 
.diantar quanto ser possa a emissão do tJapel, poderá distribui-las 
pelos assignatarios, para serem assignadas em suas casas; nunca 
entregando a cada um mais de quatro livros das pt·imdras, dous 
das segundas, e um das terceiras, preferindo nessa distribuição 
os que assignarem gratuitamente, e aqudles que possão por 
seus bens responder pela perda que por ventura w-mha á Fazenda 
Publica ; sendo as do maior valor assignadas na casa em que se 
acha a Direcção. O que assim cumprirá. 

Rio de Janeiro em 9 de Janeiro de 1836.-Manoel do l\"asc1· .. 
li~ento Castro e Silva. 

N. 14. -FAZENDA.- Em 9 de Janeiro de 1836. 

Ci;cular exigindo que os Inspectores das Thesourarias rcmcttão uo mcz de 
fcyereiro de cada anuo uma relação das ordens recebidas do Thesouro 
durante o anno chil. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidrnte do 1'ribunal 
(lO Thesouro Nacional, reconhecendo necessario para a bo:t 
regularidade e bem do serviço que a Secretaria do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional esteja ao facto da recepção c cum
prirnento das ordens expedidas pela mesma para as Thesourarins 
das Províncias do Irnpcrifl; ordena que no rncz de Fevereiro de 
qda anno os lnspectores enviem impreterivelmente uma re-

DecisõP.s 2 
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lação de todas as ordens recebidas do Thcsouro, durante o anno 
civil pela sua numeração chronologica , com a declaração do 
dia do seu recebimento na Província, quando respondida, cum
prida ou não cumprida, e nas observaçõ~::s a razão por que não 
tem sido cumprida. 

Thc~ouro Publico ~acionai ~m 9 de Janeiro de '1836.- Ma
noel do Nascimento Castro e Sil'I.Ja. 

N. 15.- IMPRRIO. -Em 11 de Janeiro de 18~6. 

Ao l\Iioisterio da Fazenda, dando esclarecimentos soh: c o pa(iamento de 
direitos da ccncja, e de outros líquidos espirituosos. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente tiO Regente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro Il o A viso que V. Ex. me dirigi o 
com data de 9 de Dezembro do anno passado, acompanhando 
o ofiicio do lnspcctor da Alfandega desta Côrte, em que pede 
se lhe declare: 1. o, se a cerv,'ja deve considerar-se comprehcn
dida entre os líquidos espirituosos que eslão sujeitos á taxa de 
4-0 réis sobre cada uma canada, na forma que determina o art. 
19 da Lei de 31 de Outubro de 1835; 2.0

, se esta taxa de\'.e 
cobrar-se nos despachos para consumo, ou se tambem nos do 
reexportação e baldeação. E estou autorisado a responder a V. 
Ex.: quanto á t.a duvida, que a cerveja, sendo commum e 
geralmente chamada liquido espirituoso, deve pagar a taxa es
tabelecida ; c, qmmto á 2. a, que , á vista da expressa e litteral 
disposição da Lei acima citada, não póde admittir duvida que 
cstno isentos da referida taxa toda a flguardente , vinhos, li
cores c mais líquidos espirituosos que se despacharem por 
baldeação ou reexportação. 

Deus Guarde a V. Ex. Paço em 11 de Janeiro de t83G.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. Manoel do Nascimento 
Castro. e Silva. 

N. 1G.- JUSTIÇA.- Em 11 de Janeiro de 1836. 

Ao Conunandantc Superior interino da Guarda Nacional, providenciando 
sobre dispemas d'e seniço concedidas a Empregados J?u!Jlicos. 

Não sendo nas actuncs circumst[l ncias compatirel com os 
princípios de jnsliça c igualdé1dc, rm virtude do art. 25 da 
Resolução de 25 <Jc Outubro de 1832, a continuação das di f-
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prnsas qno se tem concedido a muitos Empregados Publicos 
para não fazerem o serviço da Guarda Nacional, serviço que, re
cahindo em conscquencia disto sobre o numero mais limi
tado de Guardas Nae.;ionacs, alêrn de ser mais pewdo e Yc
xatorio, nüo pódo desempenhar-se com aquclla utilidade pu
blica a que he preciso attender-se ; o ltegente em Nmllc do 
Imperador determina : t.o, que sómente continuem a ficar dis
pensados do serviço que actualrncnlc faz a Guarda Nacional os 
Chefes das diversas Repartições, e aquelles Empregados que ti
lerem, conforme os seus Hegimentos, obrígac:ão de guardar de 
noite os Estabelecimentos a que pertencem, uma vez que estes 
ultimos estrjão etlcctivamente empregados neste serviço; 2. 0

, que 
continuem a ficar dispensados tão sómente da obrigação de 
montar guardas, c não da de rondar, os Thesoureiros e Pa
gadores das dive•·sas Reparliçõcs, uma vez que nellas compa
rcção todos os dias; 3. o, que todas as outras dispensas que at1~ 
agora se tem concedido á Guardas Nacionaes pelo motivo de 
serem Empregados Publicos, liquem sem rtfeito algum , reser
vando o Governo o direito de concedê- Jas por um novo acto 
especial áquelles que provnrem impossibilidade de prestar, con
junctamcntc com o dos elnpregos que exercem, o serviço da 
t;uarda Nacional. O que tudo participo a Vm. para sua intel
ligeneia , c para que nesta conformidade expeça as convenientes 
ordens. 

J)eus Guat'de a Vm. Paço em 11. de Janeim de 1836.- An
tQnio Paulino LimJ o de Abrco.- Sr. Commandnute Superior 
interino da Guarda NJcional. 

N. 17.- JUSTIÇA.- I~m 11 de Janeiro de 1836. 

Ao Cm-nmandante Superior interino da Guardll Nacional , iol.Jre exercidos 
de iustrmção. 

Sendo necessario nas actuacs circumstancias combinar quanto 
seja possível a inslrucçilo que cumpre dar-se cí Gm1rda Nacional 
com o menor sacrificio dos Cidadãos que a compõem: manda o 
Hegente em Nollllc do Imperador o Senhor H. Pedro H que Vm. 
ex peça as convenientes ordens para que, a lêm dos exercícios pe
riodicos, os Guardas Nacionacs, que não forem casados ou cheks 
de família, fação cx~rcicio lodos os Domingos á hora que menos 
incornmoda possa ser aos mesmos Guardas, afim de se apcr" 
fd~~ourem na arma a que perlct'lcercrn, como reclamno o scrvi!;O 



12-

publico, c o bem do Estado: pre1eni.ndo a Vm. de qne neste 
mesmo sentido se cxp0de _;\viso ao Instructor Geral. O que lhe 
participo para sua intelligencia e cxecuc,:ão. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 11 de Janeiro de 1836.- An
tonio Paulino Limpo de Abreo. 

(Neste sentido c data, Aviso ao Instructor Geral da Guarda 
Nacional.) 

N. 18.- Em 11 de Janeiro de 183tt. 

Ao Presidente da Província do Rio Ú<' Janeiro, declarando ~>er geral a des
peza com os Instrqctores da Guarda Nacional. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio qtw V. Ex. me di
rigio em 7 do corrente mez, devo declarar a V. Ex. que o 
Governo entende que deve ser despeza gerál a que se faz com 
os Instructores da Guarda Nacional. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do ltio de Janeiro em 11 
de Janeiro de 1836 .-Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 19.-MAIU~IIA.-Em 11 de Jnnciro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo :Militar, dedarando que os réos de terceira 
descrçllo, que cstiyerem cumprindo sentença em quaesquer estações de
pendentes do Arsenal de Marinha, tem fhrcito aos \'eucimcntos decla
rados na Proyisão de 21 de Março de 1828; e bem assim que ás praça~ 
incurialmente e:~:cluidas dos Corpos se deYerllo aclarar nova praça, JHtra 
M'rcm soccorridas pelo Corpo com os wneimentos que lhes confere a 
mesma Prolisão, 

Senhor.-1\fandou V. 1\f. I., por Portaria da Secretaria de 
Estado dos. Negocioto da Marinha, rcmelter ao Conselho Su
premo Militar o incluso requerimento das praças quo forão 
do Corpo de Artilharia da Marinha, Antonio J>ereira Lop1~s. 
hidoro José de Campos, I)amphiro Ferreira, Firmino José 
llites, Fidelis Jo9quim Fernandes, João dos Santos, Salustiano 
José Vieira, e Domingos da Silva, que ora se achão presos, 
cumprindo sentenças, c que pedem se Jhes abonem os vencimentos 
ordenados no art. 3. o da Provisão de 21 de Março de 1828; 
para que, á vista de tal requerimento e da informação sobre 
l'lle dada peJo Commnndante do referido Corpo, haja o mesmo 
Con~clho de cünsuHar eom ctfeilo úcerca do semelhante prc
tfm<_:ão. PJt"Ccc ao Conselho <lUC os supplicantes lcm direito 
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aos vencimentos que lhes concede a Carta Uegia de 19 de Fc .. 
vcreiro de 1807, na conformidade do disposto em o art. 3." 
da Prol'isão de 21 de Março de 1828, os quaes lhes devem 
ser abonados pelo Arsenal da Marinha, visto que se achão 
cumprindo as suas sentenças no Dique, cessando por conse .. 
guinte quaesquer rações que pcrcebão. Parece igualmente 1 

que esta medida deve sct· extensiva á todos os réos, que; 
tendo servido em Corpos Militares, forem sentenciados com as 
penas de 3.a deserção, c houverem de cumprir suas sentenças 
em qualquer estação dependente do dito Arsenal. Quanto 
porém ao réo Fidelis Joaquim Fernandes, J;arece ao mesmo 
Conselho que deve ser fornecido pelo Corpo de ArlilhL~ria da 
:Marinha, do qual indevidamente foi excluído: e para este 
fim cumpre que no respectivo Li\To de Registro se annulle, 
por não ser curial, a nota de exclusão das praças cffectivas, 
que por ventura se tenha nelle feito, aclarando-se de novo a 
JH'aça de soldado ao predito réo. 

Rio de Janeiro em 11 de Jancil'O de 1836.-1\foreira.-Brito. 
Lima c Silva. - V 3Sconccllos. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Gomo parcce.-Paço em 19 de Janeiro de 1836. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJ'Ianoel da Fonseca Lima e Silva. 

N. 20.-FAZENDA.-Em 11 de Janeiro de 1836. 

Revogando a disposiç11o da Ordem de 19 de Fevereiro de 1835, dirigida íÍI 
The!iouraria da Provinda de Santa Catharina, no que respeita ao l'aga
mcnto da metade da siza da arrematat;llo da Armação de ltapicoroy ; e 
declarando i~>enta do pagamento della, tanto J1or parte da fazenda como 
dos arremalimte5, na conformidade do Capitulo 18 do llegimcnto dos cn· 
cabeçamentos das sizas, as compras e lendas feitas }leia fazenda Nacwnal. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
lmnal do Thcsouro Publico Nacional, tendo maduramente re
flectido sobre a materia de que trata o olficio do llresidente 
da Provincia de Santa Catharina de 22 de Junho ullimo, sob 
n.o 45, em conformidade da deliberação tomada em sessão 
do Tribunal, de accordo com o Parecer do Conselheiro Pro.~ 
t:ur~dor Fiscal, ordena que seja isenta do pagamento da sizJ 
ta11tt> por parte da Filzeuda ~acionai como de Manoel Ma-

v 
? {J 2-
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chado de Souza, a arrematação da Arma~~ão de Itapicoroy, na 
fórma do disposto no Capitulo 18 do Hegimenlo dos enca-
beçarnentos das sizas; porque, supposto no Alvará de 3 de 
Junho de 1809, do estabelecimento do Imposto da Siza neste 
Imperio, se não fizesse refcrencia aos artigos das Sizas, c ao 
dito Hegimento, para terem geral observancia as disposiçóes 
dos mesmos artigos ,e Heg·imento, deverão e devem ter obser
vancia naquillo em que se não oppuzerem ao que expres
samente determina o referido Alvará, e que cGnjunctamente 
com ellas se póde cumprir, em virtude do que mnplamente 
deeretou a Lei de 20 de Outubro de 1823. O que o !ns
pector da Thesouraria da dita Província cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 1 t de Janairo de 18J6.- · 
:Manoel do N ascim,ento Castro e Stlva. 

N. 21.-Em 11 de Janeiro de 1836. 

Mandando suspender o pagamento a um Empregado do extincto Commis
sal'iado, por não estar nas cin:umstancias daquellcs que o devão co:lti
nuar a receber como Empregados de Hepartiçoes extinctas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presid 'nte do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de 
delibt>ração tomada enJ sessão do Tribunal sobre A viso da 
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra de 30 de De
zembro ultimo, relativo a pretenção de João l\Iorezzi ao or
denado de Escripturario do exlincto Commissariado do Exer
cito; ordena que a Thesouraria da Província do IUo Granda 
do Sul suspenda o pagamento do referido ordenado, por quanto, 
11ão se achando o supplicante compt·ehcndido nas disposições 
da Lei de 2',. de Novembro de 1830, e Decreto de 31 de Ou
tubro de 1831 , não tendo sido confirmado pela dita Sccrc
taria de I~stado, porque o Aviso de 19 de Abril de 1826, 
pelo qual mandou que passasse de 1\fontcvidéo para o Rio 
Gr;mde, não mudou a primitiva qualidade e natureza do em
prego que e~ercia de mera nomeação, e remoção do Chefe 
daquella ex ti neta ·Repartição, claro fica qu~ nenhum dit·eito 
tem á continuação da percepção de seus vencimentos, para 
o que aliás nenhuma ordem se expedio, quando foi extincto 
o Commissariado Geral do Exercito. O que o respectivo Ins
pector cumprirá. 

Thesonm Publico Nacional em 11 de Janl'iro de 1836.
J'lanoel do Nas cimento Castro e Silva. 
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N. 22.-Em 11 de Janeiro de 1836. 

Ordem ú Thcsomarw da Província de l\Iinas, para que srjao lançadas em 
despeza Provincial as pensões pagas em Yirtudc de Lei Provincial. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tr~
bunal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do 
Tribuna], que sejão lançadas em despeza Provincial as pen~ 
s.<1es pagas em consequencia de Lei Provincial promulgada antes 
de approvadas pela Assembléa Geral, dev~ndo dahi em diante ser 
consideradas como despeza geral. O que participa ao Sr. Inspector 
da Thesouraria da Província de Minas Geracs, em solução a du
vida pl'Oposta em seu omeio de 12 de IJezcmbro ultimo. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Janeiro de 1836.
~Ianoel do N ascimcnto Castro e Silva. 

N. 23.-Em 11 de Janeiro de 1836. 

Drclarando a intclligrnria do art. !!f1 da Carta de Lei de 2í de Outubro ele 
1832, que trata dos Empregados das llcpartiçõcs extinctas pela mesma Lei. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional , em conformidade de 
deliberaçiio tomada em sessão do Tribunal sobre A viso da 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha de 7 do cor
rente, responde ao officio do Inspector da Thcsouraria da 
llmvincia da Bahia de 3 de Junho do anno findo, sob n.o 
128, que o ex-Piloto mór da barra da mesma Província João 
Baptista da t~ama nfío póde ser comprehendido na disposi<:ão 
do art. 25 da Lei de 24. de Outubm de 1832 ~ porque pela 
letra deste artigo elle só he applicavel aos Empregados de 
que trata, e aos das Hepartições que abolirão os anteced1mtes 
arts. 22 c 23 da mesma Lei. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Janeiro de 183G .
JJlanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 24..-Em 11 de Janeiro de 1836. 

Ordem á Th('somarin da Bahia árcrca da Yitalíciednde de varies rmprc
gndos qac uno furão contempladas na ultima organisação da Mesa de 
LiYersas llendas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Tl!es,Juro Publico Nacional, em conformidade de de~ 
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liberação tomnda rm sessão do Tribunal, Fesponde ao officio do 
Inspector da Thesouraria da Província da -Bahia de 31 de Agosto 
do anno findo, sob n.o 197, que os sete Empregados da Mesa 
de Diver·sas Rendas, que não forão contemplados na ultima 
organisação, e cujos documentos se reenvião, não estão nas 
circumstancias de se considerarem vitalicios por serem Guardas 
e Agentes por nomeação da extincta Junta da Fazenda, e 
conservarem taes empregos a natureza com que forão cr·eados 
pelo Decreto e Instrucções de 4 de Fevereiro de 1823, § 5. o; 
isto he, de amoviveis ao arbitrio do Presidente do Thesouro: 
que o Agente João Apolinario Gomes da Silva só tem di
reito ao ordenado de Amanuense da extincta Vedoria Geral 
da Gente de Guerra, que lhe foi arbitrado pela Pmvisão do 
Thesouro de 13 Oe .Maio de 1819; Antonio Nunes de Paiva 
Mattos ao de Fiel da extincta Inspecção de que apresenta a 
seu favor a Provisão de 20 de Fevereiro de 1811; Simão da 
Silva Bcssa ao de Guarda Marinha d;l extincta Inspecção do 
Tabaco, provido em 3 de Setembro de 1821; devendo os 
outros Empregados avulsos esperar pela decisão da Camara dos 
Deputados, a quem forão remettidos os seus títulos. E, quanto 
as aposentadorias dos Empregados do Arsenal de Marinha, 
serão decididas pelo respectivo .Ministerio, logo que venha a 
relação das pessoas que não forão contempladas nas reformas da
quelle Arsenal, como se exigio em Aviso de 3 de Setembro ultimo. 

Thesouro Publico Nacional em 1 t de Setembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 25.-IMPERIO.-Em 12 de Janeiro de 1836. 

Ao Dircctor do Curso Jurídico de Olinda sobre os meios de contt'r os Estu
dantes, c obrigar os Lentes ao cumprimento clos seus dercrcs. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro IJ, 
a quem forão presentes as observações feitas por Vm. em seu 
officio de 15 de Dezembro ultimo, sobre as causas que con
correm para que essa Academia não possa preencher os fins 
para que foi crcada, notando como essenciaes a falta de regu
lamentos policiaes para os Estudantes, e de poderes sufficientcs 
da parte do respectivo Director, para tornar effectiva a res
ponsabilidade dos Lentes: manda responder a V m. que o pri
meiro objecto já foi, como convinha, attcndido pelo Poder Le
gislativo, quando autorisou á Congregação a organisar :Estatutos 
policiacs, faltando sómentc que ella os faça de modo que me
reção o concurso da approvação do P1·csidente da Província , 
para serem executados; e que pelo que p€rtcnce ao segundo 
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objccto, pstti pro\idcnciado quanto he pos:;ivd no nrt. 103 da 
Lei de !:. de Outubro de 18:31, uma vez que o Director não 
oô atteslação de frequencia aos Lentes que forem omissos e 
tief.iligenfes no cumprimento dos seus deveres. 

Deus Guarde a Vrn.- Palncio do Rio de Janeiro em 12 de 
Janeiro de 1836.--Antonio Pau.! i no Limpo de A.breo.-Sr. Mi
guel do Sncramcnto Lopes Gama. 

N. 26.-JUSTIÇA.- Em 12 de Janeiro de 1836. 

Ao f.hrfe da Policia sobre fóeos de insurreição, segundo asscvcm o Juiz dt~ 
Paz do Lo distrieto de Jaeutinga; c dando algumas providencias. 

O Ilegcntc em Nome do Imperador, a quem foi presente o 
officio dirigido a Vm. pelo Juiz de Paz do 1. 0 districto da Frc
guczia de Jacutinga na data de 5 do corrente, que Vm. me 
transmittio por copia com o seu de 9, ordena que Vm. exija 
do dito Juiz de Paz expiicaçõcs dos factos por que não duvida 
assever.w em um officio terem-se desenvolvido dous fócos ele 
insurreição, urn na fazenda do Barboza em S. João de Mcrity, 
c outro na de Nazlireth pertencente ao Deputado Bento de Oli
veira Braga, sem ao menos declanu corno c porque modo se
melhante noticia ehegou no seu ~onhecimento, espalhando 
a:;sim o terror no seu districto, c pretendendo communica-lo 
aos outros clistrictos, quando aliás deve em desempenho c' e 
suas obrigaçücs n;Jo excitar o alarme, c entretanto prevenir c 
acautelar com vigor c eflicacia, mas sem i nu til c perigosa os
tcnta<:ão, qualquer tentativa que tenha por fim perlurbar a 
publica tranquil!idadc, para cujo fim achará sempre prompto o 
Governo, que nesta data passa a dar as providencias a respeito 
do armamento da Guarda Nacional da referida Frcguezia. 

Deus G uardc a V m .-~aço em 12 ele J anciro d(~ 183G. -
Antonio Paulino Limpo de Abrco.- Sr. Chefe da Policia. 

N. 27.- Il\IPEIUO.- Em 13 de Janeiro de 1836. 

Dft algumas providencias úccrea dos opcrarios empregados pela lnspeeçfio 
das Obras Publicas, tendentes a diminuir a dcspeza, c proporcionar trabalho 
nos homens livres de prcferencia aos csna r os. 

Sendo ncccssario subordinar as dc3pc::J5 que se fazem com as 
obras publicas deste Municipio aos meios que a Lei tem con
signado para c5se fim, c propnreionur ao mesmo tempo occu-

Dr:cisües 3 
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pação aos braços lines que de1la carecem , dando-lhes prefaA 
rencia sobre os cativos em pregados nas referidas obra!i : manda 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11: 
1. 0

, que Vm. diminua um terço do pessoal empregado nas 
mesmas obras no fim do mez passado, despedindo para isto 
o conveniente numero de operarias que forem cativos, na in
telligencia de que, quando haja de conservar alguns indivíduos 
desta condição, deverá sempre preferir os que pertencerem as 
pessoas mais necessitadas do producto do seu trabalho; 2. 0

, 

qne os braços que ficarem, sejão empregados como Vm. julgar 
mais conveniente, podendo augmentar o numero dos operarias 
de qualquer obra com os que diminuir em outra, de maneira 
que nunca se exceda á totalidade que acima se deixa fixada; 
3. o, que se remetta a esta Secretaria de ·Estado uma relação no
minal dos operarias que ficarem continuando no serviço das 
obras, declarando-se nella a condição, estado e moradia de cada 
um , sendo pessoa livre, ou a de seu senhor, bem como o nome 
deste, sendo cativo; 4. o, finalmente, que uenhum empregado 
ou operario livre possa set· despedido sem autorisação do Go
verno sobre representação ou informação de Vm., licando com
tudo Vm. autorisado para despedir os cativos para o fim de 
substitui-los por livres, dando comtudo parte dessa alteração 
para o devido conhecimento desta Secretaria de Estado. O que 
tudo, de ordem do mesmo Regente) participo a Vm. para sua 
intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Janeiro de 1836.
.Antonio Paulino Limpo de Abreo.- St·. lnspector das Obras 
Publicas. 

N. 28.-JUSTIÇA.-Em 13 de Janeiro de 1836. 

Ao Chefe da Policia, reprovando que elle sobre um objccto de serviço man
dasse responder a um individuo que nenhuma funcçào publica exerce, e 
contra o qual aliás recebeu ordem para proceder. 

O ltcgcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
manda rcmetter a Vm. o incluso requerimento do soldado da 
!a.. a Companhia do Corpo de Municipaes Permanentes, Miguel 
dos Anjos, para que Vm. lhe defira como lhe parecer justo 
sobre o pagamento de quarenta mil réis que affirma tct· en
tregado para despezas do serviço ao Sargento Commandante da 
escolta, que foi á Província de Minas, encarregado de apprc
hendcr escravos que se dizião furtados desta I,rovincia e ven
didos naquella; não podendo deixar de fazer sentir-lhe o 
quanto foi dcsagradavel que Vm. mandasse responder sobre 
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eo:-.te objêcto a Francisco de Paula Ribeim, contra quem aliás 
recebeu ordem para proceder pelos abusos e violencias que he 
Mguido de ter commettido durante aquella diligencia, e que 
ceTtamente não está nas circumstancias, nem por Lei, nem por 
<::>stylos, de dar informações a qualquer autoridade publica, senão 
depondo como testemunha, visto que nenhum cargo ou funcção 
exerce que para tal o habilite. O que lhe participo para sua 
íntelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Janeiro de 1836.-A.n~ 
tonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Chefe da Policia. 

N. 29.-Em 13 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1.6 districto de Santa Rita, respondendo que o comman
dante da guarda da cadêa ntlo póde ser compellido a receber em custodía 
individuo algum, pu r não hav-er alli casa para taes presos. 

Em resposta ao seu oficio de 11 do corrente, em que Vm. 
~;e queixa do com mandante da guarda da cadêa, por não querer 
receber em custodia na mesma guarda um individuo para alli 
mandado por sua ordem; tenho de responder-lhe que, uma vez 
que não ha na guarda da cadêa casa para custodia, não póde 
o commandante da mesma guarda ser compellido a recebm· 
presos, os quaes podem remetter-se e conservar-se, ou mesmo 
dentro da cadêa, ou no Quartel de Permanentes, como he costume. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 13 de Janeiro de 1836.- An
tonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz do 1. o districto 
de Santa Rita. 

N. 30.-FAZENDA.- Em 13 de Janeim de 1836. 

Purlaria á Recebedol'ia do Município ácerca da isenção do pagamento de 
Decima do predio em que se acha o Hospital da Ordem 3.a do Cat·mo. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Município fique na 
intclligencia de que forão deferidos o Prior .e mais Definidores da 
Oràem 3.a do Cat·mo, sobre a isenção do'pagamento da Decima do 
prcdio em que se acha o seu Hospital; devendo, porém, ordenar ao 
Collector da Freguezia da Candeia ria, que inclua no lançamento 
o cdificio dos Supplicantes em que está a Livraria Publica. 

Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de 1836.- Manoel do Nas ... 
<Cimento Castro e Silva. 
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N. 31.- JUSTIÇA.- Em f4. de Janeiro de 1836. 

Ao Commandante Geral dos Municipaes Permanentes, para com particula
ridade se recommendar ás patrulhas o maior cuidado sobre os pontos 
de desembarque. 

Tendo representado o Juiz de Paz do t.o districto da Fre
guezia de S. José ao Chefe de Policia que da meia noite para 
o dia não havia rondas naquelle districto, ao passo que as 
praias offereccm o mais prompto desembarque, cumpre que 
Vm. dê sobre este objecto as convenientes providencias, re
commendando mui particularmente ás patrulhas o maior cui
dado sobre os pontos de desembarques, como indica aqtwllo Juiz. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 14 de Janeiro de 1836.- An
tonio Pauh"no Limpo de Abreo.- Sr. Commandunte Geral dos 
Municipar.s Permanentes. 

N. 32.- JUSTIÇA.- Em 14 de Janeiro de 1836. 

Ao Chefe da Policia, respondendo que as rondas da meia noite para o 
dia tocão ao Corpo de Permanentes. 

Em resposta ao seu officio de 12 do corrente, que acompanhou 
o que lhe dirigia o Juiz de Paz do 1. o dislricto da :Frcguezia 
de S. José sobre a falta de rondas da meia noite para o dia na
quelle districto; tenho a dizer-lhe que daquella hora em diante 
to.3a ao Corpo de Munidpaes Permanentes fazer a ronda da Ci
dade, e que apezar de me não constar que o deixe de fazer, nesta 
data faço recornmcndar este objecto ao respectivo Comman
dante Geral do mesmo Corpo. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 14 de Janeiro de 1836.- An
tonio Paulino Limpo de Aóreo.- Sr. Chefe de Policia. 

N. 33.-FAZENDA.- Em 14 de Janeiro de 1836. 

Portaria á Alfandega para considerar a cerveja eomo liquido espirituoso ; 
para pagamento da taxa estabelecida no art. 19 da Lei de 31 de Outubro 
proximo passado. 

O St·. Inspcctor da Alfandcga fique na intclligcncia de que 
dcvcní considerar a cerveja como liquido espirituoso, para pa-
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gamcnto da taxa de 40 rs. por canada, estabelecida no art. 19 
da Lei de 31 de Outubro do anno passado, exceptuando da dita 
taxa toda a aguardente, vinhos, licores e mais liquidos espiri
tuosos, conforme foi resolvido pela Secretaria de Estado dos 
Negocios do lmpcrio. 

Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 18:16.- Manoel do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. 34.- :FAZENDA.- Em 1ft. de Janeiro 1836. 

nrdem dirigida a Camara l\Iunicipal, declarando que nos aforamentos de tet'· 
rcnos de Marinha deve regular-~c pela Circular de 20 de Agosto de 183i.J, 
que se lhe remctte por copia ; c que nos aforamentos de taes terrenos 
dcycrão ter a preferencia os que dclles estiverem de posse. 

l\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri 4 

bunal do Thesouro Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal sobre officio da Camara Muni
cipal desta Cidade de 18 do mez findo, acompanhando os re
querimentos de Roza Antonia da Solcdade Ferreira, de Manoel 
José de Souza Leite, c de Bento José Gomes, que se lhe rcen
vião, dedara que a respeito dos aforamentos dos terrenos de ma
rinha se deverá regular pelo que se determinou na ordem cir~ 
cular de 20 de Agosto ultimo, inclusa por copia; e que na con
formidade della, e das Instrucções de 14 de Novembro de 1832, 
e mais ordens a respeito, deverá preferir os Supplicantes a quaes
qucr outros pertendentes no aforamento daquelles terrenos de 
marinha annexos aos de que são proprietarios, c de que esli
,,erem de posse; suspendendo a expedição dos títulos de afora~ 
mento das porções dos ditos terrenos sobre que existirem con
troversias forenses, para serem dados a quem pela legal decisão 
dellas se mostrar com melhor direito, cobrando entretanto os 
respectivos fóros, desde a data do seu arbitramento, dos Sup
plicantes que por ora se devem considerar possuidores pelo 
mesmo facto de haverem arrendado os referidos terrenos como 
seus. E outrosim ordena que a mesma Camara restitua ao 
Thcsouro os fóros que tiver recebido vencidos antes da execução 
da Lei de 3 de Outubro de 1834. 

Thesouro Publico Nacional em 14 de Janeiro de 1836.-JJfa~ 
noel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 35. --Em 14 de J·aneiro de 1836. 

Circular ás Thesourarias de Fazenda, para exigirem das Cama1·as Municipaeg 
a prestação de contas pelas quantias que tiverem recebido em virtude de 
Leis Geraes do Orçamento. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, ·presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província do Pará exija das Camaras Munici
paes a prestação de contas pelas quantias que tiverem recebido 
em virtude de Leis Geraes do Orçamento. 

'fhesouro Publico Nacional em 14 de Janeiro de 1836.- Ma· 
noel do Nas cimento Castro e Silva. 

N. 36. -JUSTIÇA.- Em 15 de Janeiro de 1836. 

Ao Comruandante Superior interino da Guarda Nacional, sobre os exerdcios 
quotidianos. · 

Em :1dditamento ao A viso que lhe dil'igi com data de 11 do 
corrente mez para o fim de fazerem exercício todos os Domingos 
os Guardas Nacionaes que não forem casados ou chefes de fa
mília, .tenho a communicar-lhe, por detel'minação do Regente 
em Nome do Imperador, que taes exercícios deverão fazer-se 
todos os dias. de manhã, á hora , no lugar e pelo modo que 
otferecer mais commodidade aos mesmos Guardas, como Vm. 
julgar mais conveniente de accordo com o Instructor Geral, a 
quem de tudo se previne, devendo Vm. expedir em consc ... 
quencia as precisas ordens a respeito. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 15 de Janeiro de 1836.-Antonio 
PauUno Limpo de Abreo.- Sr. Commundante Superior interino 
da f.iuarda Nacional. 

N. 37.- JUSTIÇA. - Em 15 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1.0 distticto de S. José, esclarecendo algumas duvidas 
do Conselho de Qualificação. 

Foi presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 o seu officio de 9 do corrente mez, em que otferece, 
llara serem resolvidas as duvidas, em que entra o Conselho de 
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Qualificação dessa Freguezia , j;_i pelo que respeita a estar ou 
não revogado o art. 10, § 1. o da Lei de 18 de Agosto de 1831, 
pela disposição posterior do art. 3. o do Decreto de 25 de l)u
tubr·o de 1832, que marca as qualidades necessarias para qual
quer Cidadão poder ser qualificado Guarda Nacional, já pelo 
que pertence a deverem ou não sm· alistados como taes os Ar
cheiros do numero. E o mesmo Rrgentc deu-me ordem para 
responder-lhe: 1. 0

, que, como o Dccrdo de 25 de Outubro 
de 1832 marca expressamente as qualidades que habilitão os 
Cidadãos para serem contemplados no alistamento da Guarda 
Nacional, e não faz referencia alguma á Lei anterior, he claro 
tê-la derogado nesta parte pela clausula geral do art. 26 , sendo 
obvio que a razão de não se fazer neste artigo expressa menção 
do art. J O, § 1. o da citada Lei de J 8 de Agosto de 1831 , h e por
que ainda ficárão subsistindo alguns dos requisitos nelle exi
gidos; 2. o, que, não estando os Archeiros do numero compre
hendidos em nenhuma das excepções de que tratão aquellas 
disposições legislativas, devem ser alistados como Guardas Na
cionaes: o que lhe participo para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm. Paço em 15 de Janeiro de 1836.- An
tonio Paulino Limpo de Abreo. -Sr. Juiz de Paz do t.o dis
tricto da Freguezia de S. José. 

N. 38. -MARINHA.-Em 15 de Janeiro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo Militar, determinando que os Cirurgiões da 
Armada, quando doentes, não fiqnem privados da gratificação addicional. 

Senhor. -Mandou V. 1\f. I. por Portaria da Secretaria de 
Estado dos Negocios da .Marinha , de 17 de Dezembro do anno 
proximo passado , remetter ao Conselho Supremo Militar o in
cluso requerimento, em que o 1. o Cirurgião do numero José 
dos Santos Pinto, que se acha com licença, pede se lhe abone 
a gratificação marcada na Lei de 18 de Setembro ultimo, com 
as informações a este respeito dadas pelo Intendente e Con
tadot· da Marinha desta Côrte, para que o mesmo Conselho con
sulte com effeito o que parecer sobre tal prelenção. Sendo recla
mada instantcmcntc, tanto nos Relato rios dos Ministros de V. M. 
I., como nas discussões das Camaras Legislativas, a necessidade 
de se augmentar o soldo aos Officiaes Milit:Hes, e aos Cirurgiões 
da Armada, á exemplo dos empregados civis, a quem tanto 
se tem melhorado a sorte; appareceu a Lei providenciando a 
este respeito. Mas o espírito desta I.ei ( hc obvio) foi augmentar 
os meios de subsistencia aos empregados militares , tendo em 
vista não gravar para o futuro o Thesouro da Nação; e por isso 
o predito augmcnto pas30U com o titulo, não de soldo (porque, 

l (j 'l 
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se o tivesse, os que o percebem não gozariiío dellc em snns re
formas,) mas de gratificação addicional; isto IH', do quantia au
xiliar ou additiva ao respectivo soldo de cada um, a qual não 
tivesse comtudCl a'natureza de soldo, não entrasse nos privile
gias que a esta tem desigqado as Leis. He evidente que esta grati
ficação não he aquella que a Lei manda annexar aos empregos 
de eommissão, destinada para as despezas do expediente dos 
mesmos empregos, e que o empregado deixa de perce1er, 
quando não exerce a commissão, cuja gratificação passa rara 
outro, que o substitue. Sendo, pois, como he claro, a grati
ficação addicional concedida para melhorar a subsistcncia do 
empregado militar, como poderá clle perde-la quando adoece'! 
Como se poderá conceber , que a um homem doente , quando 
clle tem de fazer maiores despezas, qaando clle ·se aparta dos 
seus limites, e regt·as de economia, quando he obeigado a pagar 
rcmedios, gallinhas, :1!-.acultativos, c outros gastos, a que as en
fermidades arrastão; como negai' a um tal homem parte dos S(lc

corros, que se lhe dérão quando elle gozava saude e podia servir'! 
E será acreditavel, que quando o homem está privado de süa 
saude, está inhabilitado de cuidar no seu mantenimcnto, quando 
necessita maís dos soccorros dos seus semelhantes, dos auxílios 
da humanidade; o homem militar seja então abandonado, seja 
esbulhado dos meios de cuidar na sua conservação? Seme
lhantes razões, Senhor, de certo tocárão o Paternal coração de 
V. :M. I., quando se Dignou, sobre Consulta deste Tribunal, 
resolver em 6 de Outubro de 1835 (Documento -A.) - ((Que os 
Officiaes do Exercito gozassem da gratificação addicional, ainda 
mesmo doentes.)) -Ora, sendo a referida gratificação concedida 
aos Cirurgiões da Armada como insentivo « para se obterem ba
beis .Facultativos, que queirão ex pôr-se aos incommodos, pri
vações e riscos inherentes á vida do mar, c para que as Guarnições 
dos nossos Vasos de Guerra não scjão entregues á Charlatães, 
ou Facultativos sem pcricia nem credito. )) -Como disse a Com
missão de Marinha e Guerra no seu Parecer á Camara dos De
putados, onde teve iniciativa a Resolução de 18 de Setembro de 
1835, que concede a gi'atificaç.ão em questão aos Cirurgiões da 
Armada (Documento ll.)- Parecer.- Parece por conseguinte ao 
Conselho que da gratificação addicional não devem ser privados 
os mencionados Cirurgiües , quando doentes , e que nesta con
formidadc V. 1\I. I. Haja por bem deferir ao Supplicante. 

Rio de Janeiro em 15 de Janeiro de 1836.- Moreira. - nrito. 
Lima e Silva. -Vasconcellos. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Cem o parece.- Paço em Hl de Janeiro de 1836. 

DIOGO ANTONIO F.EIJÓ. 

Manoel da Fonseca Li1n'1 e Silva. 
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N. 39.---FAZENDA.- Em 15 de Janeiro de 1836. 

Officio ao Presidente da Província de Santa Catharina sobre as despezas feitas 
com o Pnlncio da Prcsidencia, e rPcommend<mdo a observancia do art. 
4S da Lei de 4 de Outubro de 1831, que trata dos casos em que os Pre~ 
sidentcs podem autorisar dcspczas não determinadas p_or Lei. 

IHm. e Exm. Sr.- Respondo ao officio de 2l de Novembro 
Hltimo, n. 0 88, que V. Ex. deverá m:mdarseparar a despeza feita 
com o adorno do Palacio da Pre:;idcncia dessa Província para o 
cortejo do dia 2 de Dezembro, afim de ser presente ao l\finistcrio 
do Imperio, de quem depende a sua approvação: c, quanto a 
obra, de que carece o dito Pala cio, cumpt·e que V. Ex. rcmctta 
com urgencia um orçamento especificado das despezas que com 
ella se devão fazer, para á vista dclle se deliberar o que con
vier; tendo porém em vista que o estado da Fazenda Nacional 
não permitte arredar-se da mais stricta economia; e que só po
dem ter lugar obms ul'gcntcs c de reconhecida utilidade, espe
cialmente não tendo ellas sido autorisadas por Lei que fixa as 
despczas annuaes. 

Por esta occasiiio julgo conveniente rccommcndar a V. Ex. 
a litteral obscrvancia do art. 48 da Lri de 4 de Outubro de 1831, 
que limita snmente aos casos urgenh~s c extraordinarios , que 
não admittão demora de recurso ao Tribunal do TtlCsouro, a an
torisação dada aos Inspectorcs de Thcsourarias P rovinciacs para 
eumprirem ordens de despczas dos Presidentes de Províncias não 
determinadas por Lei. Esta recommcndação hé tanto mais no
cessaria, quanto e lia tende a evitar connictos, sempre desagra
davei.,, entre a primeira autoridade da Província, c a Thcsouraria, 
a quem aliás incumbe executar Hclmcntc as Lci8 e Hcgulamentos 
de Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palncio do Rio de Janeiro em 15 do 
Janeiro de 1836.- Manoel do Nascimento Castro e Silva.- Sr. 
Presidente da Província de Santa Catharinn. 

N. 40.-Em '15 de Janeiro de 183G. 

Ordenando a separação das drsprzas feitas com Palacios (las Prrsidrnrias 
por pertencerem ao Ministerio da Faz~:nda sónwnte aqucllas que respcitih; 
ao concurso dos edificios, e rccommcndando a littcral obscrvanria do art. 
48 da Lei de 4 de Outubro de 1831. 

}lanocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao oficio d<l 
Sr. lnspector da Thesouraria da Província de Santa Catha
rina de .1 ~ de Hczembro ultimo, n. o 103, que foi approvada 

Dec1soe:~ 4 
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a despeza feita com o concerto do cdificio do Palacio do Go
verno da dita Jlrovincia em consequencia de ordem do res
pectivo Presidente ; c que, a respeito das feitas com o ornato 
da sala do dito Palacio para o cortejo do dia 2 de Dezembro, 
nesta data se exigem as neccssarias informações do referido 
Presidente. para serem presentes ao Ministerio do Impcrio, 
de quem depende a sua approvarão. E por esta occasião rc
commenda ao dito Sr. lnsper.tor a liUeral obscrvancia do art. 
la.8 da Lei de 4 de Outubro de 1831, que limita sómcntc aos 
fasos urgentes c extraordinarios, que não admittão a demora. 
do recur~o ao Tribunal do Thesouro, a autorisaçiío dada aos 
Inspcctorcs das Thcsoumrias Provinciaes para cumprirem ordens 
dos Presidentes de Províncias para despezas não determinadas 
por Lei; advertindo porém que cumpre que o dito Sr. Ins
pcctor proceda de modo que concilie a exacta observancia das 
Leis c Uegulamentos de 1;'azenda com a conservação da Loa 
bannonia e intelligeneia que devem permanecer inalteravcis 
com a primeira autoridade da Provincia. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Janeiro de 1836.
Jfanoel do Nascimento Castro c Silva. 

N. 41.-MAHJl'HIA.-Em 16 de Juneim de 1836. 

Ordenando que os contractos para fornecimento de carne verde das guar
nições dos narius de guerra, scjão feitos de accordo com as bases esta
belecidas na copia junta. 

O Regente em Nome do Imperador ha por bem que o fu
turo co'ntracto de carne verde, para o fornecimento das guar
nições dos navios de guerra, se cclóbre com as condi<;ões, que 
Vm. formalisára, c remettôra á esta Secretaria de Estudo com 
seu officio de 21 de Julho do armo proximo findo, c ora re
vertem, por copia, contendo as pequenas alterações, constant(~S 
da mesma. O que pnrticipo a Va1. para sua intelligcneia e 
cxccurâo. 

D~us Guarde a Vm.-Pa~·o em 16 de Janeiro de 1836.
iJ'lanocl da Fonseca Lima c Silva.- Sr. João José Dias Cu
UHH'go. 

Copia. 

1. a O fornecedor se obriga por tempo de um a nno, a contar 
do 1. o de l•'cvcrciro de 1836, a fornecer de toda c qualquer 
quantidade de carne verd(~, da melhor qualidade que houver 
no mercado, que fÕI' }Weeisa para as raç(1cs diarias das praças 
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de todas as guarmçocs dos navios da Armada Nacional, que 
estiverem neste porto, reguladas pelo documento da 3.a Secção 
do Almoxal'ifado da Marinha, que lhe fõr apresentado pelo 
preço fixo de. . . . . réis cada libra. 

2. a Os ltcccbedores de bon1o dos navios da Armada terfío 
o direito de recusar a carne, quando não seja da qualidade 
marcada noartigo antecedente: e, participando immediatamcnte 
esta recusa ao respectivo Commandantc, mandará este o Com
missario ou Encarregado verificar o motivo della; c, tm caso 
affirmativo, o mesmo Commissario (que deverá ir munido de 
dinheiro sufficicntc, cujo supprimento se fará pela Intcndencia 
da l\Jarinha aos Commíssarios dos ditos navios) comprará no 
mercado igual porção de carne áquella quo deixar (}e receber-se 
do Fornecedor, pela falta acima exarada, e lavrará um tei·mo, 
em que assigne com o individuo incumbido de tal recebimento, 
declarando o motivo por que foi rejeitnda a carne, u sua quan
tidade, ter-se exigido d0 Fornecedor que a substituísse por 
outra melhor, e não tct' sido satisfeita semelhante requisição, 
o finalmente o preço por que foi clla comprada no mercado; 
o qual termo, depois de authenticado pelo Commandante do 
navio, será por rsto directamante remcttido ao Intendente da 
l\Iarinha, nfim de descontar-se na sornma do primeiro docu
mento, que dever pngar-se ao Fornecedor, o excesso que houver 
entre o preço deste ajuste, c aquelle por que fôr compmda a 
carne em questão. 

3. a Que a importancia da carne com que tiver fornecido 
em um mez lhe será pnga por esta Repnrliçiío no mez seguinte 
em Notas do Bnnco, ou em Escriptos da Alfandcga. 

!, . a Que a conducção da dita carne até ao embarque se con
tinuará do mesmo modo, como até o pecscnte se tem prati
cado. 

5.a Que, quando aconteça que o mesmo Fornecedor não 
tenha prompta ás ..... horas da manhã toda ou parte da 
carne, que se lhe exigit· pelos ditos documentos do Almoxa· 
rifado, os Commissarios, ou seus Fieis, passarão a compra-la 
t'm outro talho, c será descontado no documento, que tiver 
de se llw pagar, o excesso que houver do preço do presente 
ajuste ; para o que vir<i aquelta declaração rcmcttida oficial
mente á esta Intendencin pelo respectivo Cornmnndante, men· 
cionando-se _o preço da compnt, como nca dito na segunda 
condição. 

lntcndencia da 1\Iarinha, l~c. 
Secretaria de l~stado em 1U de J anciro de 183G. -José 

Cupcrtino de Jesus. 



N. 42. -FAZE~DA.- Em 16 de Janeiro de 1836. 

Sobre o pagamento de siza e meia siza pelos predios ou escravos qu~ 
se trocarem uns por outros. 

Manoel do NasciJncnto Cas.tr'o e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade do do
liberação tomf!da em ses~ão do Tribunal sobre officio do S1·. 
Inspector da Thesouraria da Província do :Maranhão de 3 de 
Novembro ultimo, n.o !H, pelo qual communica e submette á 
appmvação do Tribunai <:! resolução tomada em Mesa da The
souraria para que os predios ou escravos, que se trocarem uns 
por outros 1 paguem a siza e meia siza de cada um dos ob
jectos trocados: approva a sobredita resolução pelo que per
tence ás trocas feitas antes da publicação da Lei de 31 de 
Outubro de 1835, devendo de então em diante observar-se a 
disposição do art. 9. '\ § 9.0 da mesma Lei. 

E, porque neste artigo unicamente se legislou a respeito da 
troca de bens de raiz por outros bens de rait, cumpre que 
se continuem a observar as anteriores ordens a respeito das 
trocas de bens de raiz pm· bens moveis ou semoventes, e 
das qe escravos por outros escravos. O mesn1o Sr. lnspector 
assim observará. 

Thesouro Publico Nacional em i6 de Janeiro de 1836.
Manoel elo Nascimento Castro e Silva. 

N. 43.-JUSTIÇA. -Em 18 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 2. 0 districto de Santa Rita, desapprovando o seu pro
cedimento por occasirro do que occorrcru entre duas patrulhas da Guarda 
:-racional. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. l)edro 11 o seu oficio de 2 do corrente mcz, em que Vm. 
refere a occurrencia menos agradavel e decorosa, que tivera 
lugar entre duas patrulhas da Guarda Nacional no dia ante
cedente, c a maneira por que Vm. procurára accommodar esta 
dissensão; recebi ordem para responder-lhe, que o seu proce
dimento não merece approvação, por quanto, tendo Vm. deter
minado que a patrulha da 4. a Companhia do 4. 0 Batalhão 
rondasse todo o dis.tricto de sua jurisdicção, cmquanto nlío 
houvesse patrulhas nos distl'ictos das outras Companhias, e 
sendo certo que na oecasião em que Vrn. appareceu no dis
triclo da G.a Companhia, achou alli uma patrulha comman
tlada por um Tenente, devia imrncjialamente mandar retirar 
a outra, com o r1ue teria evitado toda a cspecie da contestuc;õ'-';; 
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c conflictos, sem passar ao excesso que praticou de prender á 
minha ordem a referida patrulha que fazia o serviço em vir
tude de ordem a que devia obedecer, como Vm. mesmo reco
nhecôra; e teria igualmente satisfeito melhor os deveres de 
seu cargo, que lhe impõe a obrigação de manter o socego, u 
paz o a concordia entre os moradores de seu districto. O 
que lhe participo paru sua intelligcncia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Janeiro de 1836.
.Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 44..- Em 18 de Janeiro de 1836. 

Ao Chef~: de Policia sobre o abuso de prenderem Guardas Nacionaes 
a titulo de recrutamento. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li, com o seu officio de 15 do corrente mez, o do 
Juiz de Paz do 2. 0

_ districto da Freguezia de Santa Rila, res
pondendo á representação que contra elle se fizera por prendct' 
a ti.tulo de r·ecrutamcnto alguns Guardas Nacionaes; cumpre-mo 
communicar-lhe que, confessando ellc o facto de ter o Ins
pector do 9.0 Quarteirão prendido com effeilo poí· aquelle mo
tivo ao Guarda Nacional Francisco José Hamos, devia ter com 
elle algum procedimento, que o cohibisse na continuação de 
tal abuso, o que não mostra ter feito; sendo certo não só que 
as pesquizas a respeito das pessoas que estão no caso de ser 
recrutadas devem preceder ao acto da prisão, mas que tambem 
nenhuma vantagem publica, senão violencia particular, resulta 
de se prenderem aquelles que pela Lei são isentos do recruta
mento. O que lhe participo para sua intelligencia e execução, 
e para fazê-lo constar ao mencionado Juiz de Paz. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 18 de Janeiro de 1836.
Antunio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Chefe de Policia. 

N. fa.5.-Em 18 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 2. 0 districto da Frcguezia de Santa Anna, sobre a rein
tegraçll.o de um Inspector de Quarteirão demittido pelo Juiz de Paz, re
ferindo-se aos arts. á2 do Codigo do Processo Criminal e 20 das instrucç06S 
de 13 de Dezembro de 1832. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro Il a sua representação de 9 do corrente mez 1 

em que participa ter dado cumprimento á Portaria que lhe 

I f t ; 
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fOra expedida por esta Secretaria de Estado em 23 de Dezembro 
do anno pmxirno passado, para reintegrar no cargo de Ins
pector do 1. o Quarteirão do seu districto a Fmncisco Dias de 
t:astro, que Vm. demittim pelo motivo de ter· perdido a sua 
confiança, c expõe varias razües pelas quaes julga incornpa
tivel com a utilidade do sceviço a continuação daquellc Ins
pectol', além de lhe parecer a mencionada Portaria pouco con
forme com a Lei; ti v e ordem para responder-lhe que, não po
dendo contestar-se a attribuiçiío que compete ao Governo de 
reparar por meio da rcintegr·açiio a i11justiça que qualquct· Juiz 
de Paz possa irrogar aos seus agentes c officiacs, no caso de 
demitti-los por motivo torpe ou illegal, como he manifesto <i 
vista do art. 52 do Codigo do Processo Criminal, e ainda se 
torna mais evidente pela disposição do art. 20 das instrucçõrs 
de 13 de Dczembm de 1832, que, determinando que o recurso 
de que trata aquellc artigo não produza o etfcito de suspender a 
remoção, estabelece a regra de que a dedsão dellc póde im
portar a revogação do acto de que se recorrera, he claro que 
o Governo exerceu um direito que lhe pertence por Lei. Não 
obstante porém este principio, como o Inspcctor de qtw se 
trata tem mostrado por factos posteriores <i sua reintegração, 
a inconveniencia que haveria se continuasse no exercício deste 
cargo, c além disto occmTc a eircnmstuncia de pedir cllc 
ml!smo a sua demissão no requerimento que se lhe remettP, 
c a que Vm. deixou de deferir directamente: manda o mesmo 
Hegcnte declal'ôr-lhc que dando Vm. a demissão ao referido 
Inspcctor, tem cessado todos os inconvenientes do publico ser~ 
viço, a que Vm. pretende occorrcr. O que lhe participo para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paco em 18 de Janeiro de 1836.
Antonio Pau/i no Lünpo de Ab;·eo.-Sr Juiz de Paz do 2. o districto 
da Frcguezia de Santa Anna . 

.N. '1-ü.--Em 19 de Janeiro de 1836. 

Ao PresiJcnte da Pl'ovincia de Goyaz, sohrc tlmiua do Juiz Municipal da 
Cidade, declarando que o mesmo app!iquc a Lei, adaptando a inlclli;;:.)ucia 
doutrinai que lhe parecer melhor. 

lllm. c I~xm. Sr.-1\~dindo o Juiz 1\Iunicipal dessa Cidadtl, 
cru omcio do 1. 0 de D~zcmbro do anno findo, esclarecimentos 
sobre o que deve obt·a1· a respeito de uma escrava de nome 
Eva, cuja cílrt.n de liberdade, tendo-lhe sido passada c entregue 
pdo Capitão .\.nlonio Jo::;é Dantas llarboza, nu qualidade de 
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tnslamcnleiro da fJJlccida sua senhora, h e impugnada pelos 
herdeiros desta, que rccusão receber a quantia de duzentos c 
(juarcnta mil réis que a mesma escrava déra para sua liber
dade, c se acha depositada em seu Juizo. O Hegentc em Nome 
do Imperador manda declarar a V. Ex., para o fazer constar 
ao sobredito Juiz., que ellc deve app1icar a Lei ao Jacto, adop. 
tanrlo aquclla intclligcneia doutrinai que lhe parecer mais 
conforme e razoavcl, para bem decidir as questões entre partes, 
a quem ficão salvos os recur·sos Jegacs, não competindo ao 
novcmo ingerir-se na decisão de tacs objcctos' que pertencem 
<10 Poder Judiciario. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pa1ncio do lHo de .Janeiro Prn 19 
de .Jan<"ii'O de l8:Jô.-Antonio Paulino Limpo df Abn·o.--lllm. 
e E"<m. Sr. PrrsidPntc da Provinda de Goyaz. 

N. 47.-Em 21 de J.-mciro de 183(3. 

Ao Presidente da ProYinria do Rio de Janeiro, para serem dispensadas 
do seniço do Jury os Empregados da Fabrica da Polvora. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo o Director da Fabrica da Polvora 
representado P''la Repartição da Guerra sobre os inconvenientes 
que devem resultar áquelle estabelecimento, por haver ellc e os 
Empregados constantes da relação inclusa sido sorteados para o 
J ury de l\Iagé, cuja sessão deve comcçm· em 25 do corrente: 
ha o Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro I I 
por bem que V. Ex. officie ao respectivo Juiz de Direito para 
que faça ver ao mesmo Jury que os referidos empregados tem 
justa causa de escusa, por se acharem occnpados em um ser
viço publico, que não podem desamparar sem prejuizo do 
mesmo serviço, afim de serem dispensados. 

Deus Guarde n V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 21 
de Janeiro de 1836.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.
IHm. c Exm. Sr. Presidente da llrovincia do lHo de Janeiro. 

N. 48.- Em 21 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz de Irajú, declarando que as eleições dos Offidaes elevem 
ser gemes, findo o quatriennio do Corpo. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
manda communicar a Vm., em resposta ao ollicio de 16 do 
corrente, que as eleições dos Officiaes da Guarda Nadnnal ckvcm 



-32-

ser gcraes, findo o qualriennio da c1·e:H;ão do Cm·po, como 
determina a l .. ei; dQvendo nessa época julgar-se findo o prazo 
ao Official que no dccu rso dPJic tiver sido cll'ito para substi
tuir· outro , seja qual fôr o tempo do seu exercício, como jti 
se tem declarado ao Com mandante Superior, devendo Vm. 
proceder nesta conformidade. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 21 de .Janeiro de 1836. -
Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. Jui~ de Paz de lt·ajá. 

N. 49.- JUSTIÇA.- Em 21 de Janeiro de 1836. 

Ao Presidente da Provinda de S. Paulo, exigindo informaç<jes c provi~ 
dcnciando a respeito de 267 Africanos apprehcndidos em I S31. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo o Governo dessa Província parti
cipado em officio de 2 de Outubro de 1831 a apprehensão, que 
fizera o Juiz da Alfandcga da Villa de Santos, de 267 Africanos 
lançados por contrabando has praias da Bel'tioga por detraz da 
armação de Balêas, pedindo na mP.sma occasião esclarecimentos 
para saber reger-se neste importante negocio, expedio-se-lhe 
immcdiatamentc o Aviso de 22 de Outubro daquclle anno, em 
que se fixárão as regras que deveria seguir no assu,mpto sobre 
o qual consnltilra, deduzidas todas cllas, quanto era possível e 
applicavel, do Alvará de 26 de Janeiro de 1818. Constou 
depois disto, pelo officio do mesmo Governo Provincial de 22 
de Outubro, que aquello Aviso não fôm cumprido, c por este 
motivo logo se repetirão a este respeito novas e terminantes 
ordens para que elle fosse executado, tanto ao mesmo Governo 
em Avisos de 3 de Novembro de 1831 e 10 de Janeiro de 1832, 
como ao Juiz do Fóra da Villa de Santos, e ao Ouvidor da 
Comarca de S. Paulo, áquelle em 19 c á este em 20 de Julho 
do referido anno de 1832 , até que em deferimento de uma 
reprcsenlaçüo, que aquellc Juiz de Fóra dirigio com data de 
30 de Agosto, ponderando ter sido feita lcgnlmentc a arrcma
taçiio dos serviços daqucllcs Afl'icanos, decidio o Govemo em 
A viso de 22 de Setembro seguinte que a arrematação subsis
tisse, e ficassem sem e1Tt~ito todas as ordens em contrario, que 
acima ficão mencionadas. 

Não obstante porém esta posterior c ultima resolução, he 
evidente a precipitação c a irregularidade com que S{'. procedeu 
áquella arrematação, já porque o Governo Provincial prescindio 
incompetentemente dos csclareeimcntos que havia solicitado, 
já porque mostrou o pouco zelo, com que aUendeu ao bem 
da Província, deixando de separar pat·a Estabelecimentos e 
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obras publicas, entre outros, os trinta Africanos que constára 
serem aptos para este serviço. A' vista pois de todas as razõgs 
que· ficão ponderadas, e em desempenho da obriga~ão que tem 
o Governo de velar sobre a cxistcncia e liberdade de entes mi
scr·aveis c desvalidos, que a Lei tem posto debaixo de sua im
mediata protccção: manda o Hcgente em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro Il que V. Ex. remetta com urgencia a 
esta Secretaria de Estado, como ficou de remctter o seu ante-
cessor· em officio de 12 de Dezembro de 1831 , uma relação 
circumstanciada, que contenha: 1. o, os nomes, estado c moradias 
das pess9as que arrcmatárão os serviços dos Africanos, e os 
dos fiadores, c o preço e tempo da arrematação; 2. 0

, os nomes, 
signaes, idade c sexo dos Africanos, o lugar em que residem, 
~ o fim a quo são applicados ; 3. o, se tem sido renovados os 
termos c condições da arrematação, e se o tempo delta tem 
sido ou póda ser diminuíd-o a alguns dos sobreditos Africanos 
que estejão nas circumstançias de gozar deste beneficio que 
lhes outorga o Alvará de 26 de Janeiro de 1818 no § 5. 0

; 

cumprindo que V. Ex. recommendc muito particularmente a 
defeza dos direitos destes infelizes aos Juizes e Curadores res
pectivos, e que empenhe neste objecto o zelo c philantropia 
que deve anima-lo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 2l 
de Janeiro de 1836.-i\.ntonio Paulino Limpo de A.breo. -Sr. 
Presidente da Província de S. Paulo. 

j 

N. nO.-FAZENDA.-Em 21 de Janeiro de 183ü. 

Ordem á Th<'souraria da Província dll Bahia, rommunicando o indeferi mcnto 
da pretenção dos Negociantes I. .F. Vogeler & Comp.a, em que pedião in
demnisação dos 20 °/o que demais pagárão de direito na !\lesa de Diversas 
Rendas anteriormente a Ordem de 30 de Abril de 1834. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deli
beração tomada em sessão do Tribunal, participa ao Sr. Ins
pector da Thcsouraria da Província da Bahia que foi indeferido 
o requerimento dos negociantes I. F. Vogeler & Comp. a, incluso 
no officio do respectivo Presidente de 18 do mez Hndo, sob 
n. o 255, em que pedia.o a indemnisação dos 20 o/o que demais 
pagárão de direitos na Mesa de Diversas Hendas anteriormente 
a Ordem da mesma Thesouraria de 30 de Abril de 1834. 

Thesouro Publico 1'\acional em 21 de Janeiro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

Decisões 
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N. 51.-Em 21 de Jnnciro de 1836. 
', 

A' Camara }Juuicipal da Côrtc a respeito da arrccatlaçllo do lmposlo 
sobre vinhos , licores c lh1uidos e!lpiriLuosos. 

'Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional , remette á Camara Municipal 
desta Cl\rtc a inclnsa copia do A viso da Secretaria de Estado 
dos Nt>gocios do lmperio, resolvendo duvidas que occorrem na 
arrecadaçiío do imposto de 4.0 réis sobre os vinhos, licores, e 
li.quidos es·pirituosos, cstabelccid·o pelo art. 19 da Lei de 31 de 
Outubro passado, a favor da mesma Camara; ficando na intei
Jigencia de qnc nessa conformidade se cxpediril.o já as conve
nientes erdens .á Alfandega. 

Tnesouro Publ'ico Nacional em 21 de Janeiro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 5'2.-MARINHA.-Em 22 de Janeiro de 183G. 

Mandando incluir no numero das Embarcações d·0 E-stado uma Escuna 
que fôra cuconLrada em abandono fóra da barra. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que repre
scntára o enrancgado do expediente do Quartel General da 
Marinha no seu oflicio de hontcm, ha por bem determinar, que 
a Escuna que em 8 de Abl'il do anno proximo findo fôra encon
trada em abondono fóm da barra , e conduzida para dentro 
pela Barca de Vapor Correio Brasilet'ro, seja incluída no nu
mero das -embarcaÇ<1es do Estado, c qHe por essa Iatendencia 
se forneção todos os objeclos precisos para os reparos, de que 
necessitar a mesma Escuna, a bem de ser ella empregada no 
serviço da Alfandega, para que he propria ; c assim o participo a 
Vm. para sua intclligencía c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Janeiro de 1836.
Manoel da Fonseca .Lima e Silva.-Sr. João José Dias Camargo. 

N. 53.-Em 22 ,de Janeiro de 1-836. 

Commnnicando ao Presidente da Província -do P-a-rá que, tendo l1a-vido ille
gaHd·ad~ no Conselho de lnyestigaçll.o a que s~ procedeu contra o Grumcte 
Manoe-l José Bernardo, se lhe reenvia o mencionado Grumete com o referido 
Conselh6 lfle Iuvcstigaçao, para se lhe formar culpa no Juizo competente. 

1Jim. c Exm. Sr.-Não podendo o Conselho de Gucna , a 
que se mandou proceder contra o Grurncte Manoel José Ber
nardo, ter o devido andamPnto, attenta a ílle{<alidadc, corn que 
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fóra feito o Conselho de Investigaçao, que o acompanhou, e 
sobretudo a falta substancial do corpo de delicto: determina 
ora o Hcgente em Nome do Imperador , que o mencionado 
Grumetc S('ja reconduzido á essa Provincia, com o referido Con
selho de Investigação, para que, formando-se-lhe culpa no Juizo 
competente, seja elle a final julgado pela malH~ira prcscripta 
no Codigo do Processo. O que participo a V. Ex. para sua 
int.elligcncia c execução. 

Deus Guarde a \'. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 22 
de Janeiro de 1836.-lJlanoel da Fonseca Lima e Sill.1a.-Sr. 
l1rcsidente da Provincia do Pará. 

N. 54.-l"AZENDA.-Em 22 de Janeiro de 1836. 

Hcunindo as sris Collrclorias da Cidade rm uma só Collcctoria, debaixo 
da in!lpcc~uo da Ucccl.lcdoria das Hcndas do Município da Córte. 

}lanoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista melhorar a nrm
eadaçlio da Decima Urbana da Cidade do Uio de Janeiro, em 
additamento ao Regulamento de 6 de Dezembro de 1834- or
nena o seguinte: 

Art. t.o As seis Collcctorias da Dccimn Urbana desta Cidade, 
e dos lugares notavcis, que com ella confinão, designados peJa 
Camara Municipal, ficiío substituídas por uma só Collectoria, 
debaixo da inspecção da Uecebcdoria das Uendas do l\!unicipio 
da Côrte, servindo de Collector c Escrivão da 1\cceita della o 
T.besourciro e Escrivão da mesma Ueccbedoria. 

Art. 2. o Para fazer o lançamento da Decima a cargo da nm'a 
Collcctoria, haverá tres Lançadores, que serão nomeados pelo 
Presidente do Tribunal, sendo cada um dclles, no acto do 
lançamento, acompanhado por um Escripturario ou Amanuense 
da Administração, que lhe servirá de Escrivão. 

Art. 3. l' O Ic,mçamento c cobrança serão feitos pela nova 
Collectoria na conformidade das Leis c Hegulamentos existentes. 

Art. 4. 0 O Administrado1· dividirá o districto da Cidade entre 
os tres Lançadores, com a possível igualdade, ficando o primeiro 
para o centro, o segundo para o Norte, e o terceiro para o Sul 
da Cidade. 

Art. 5. 0 Antes de principiar o lançamento, deverá o Lan
çador fazer publico p~H· annuncios nos periodicos o dia em que 
ha de principiar o lançamento; designando a rua por onde ha 
de começar, c a ordem por que se hão de seguir umas ás outras. 
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Art. G.a Os Lançadores, no aclo do lançamento dos prcdios 
que não andarem alugados, deixarão ao proprietario uma nota 
por ellcs assignada, em que declarenJ a quantia em que avnli<lrão 
o rendimento do prcdio, afim de que os proprietarios possão 
interpôr em tempo a reclamação que entenderem de justiça 
contra o dito. lançamento. . 

Art. 7.a Para as reclamações que houver contra o lança
mento, na conformidade dos arts. 7. 0 e 8. 0 da Lei de 27 de 
Agosto de 1830, será citado o respcclivo Lançador, e nomeado 
o arbitro por parte da Fazenda, ficando por conta dos Lan
çadores as despczas dos procPssos das reclamações. 

Art. 8. o Depois de feito o lançamento com o abatimento de 
1 O 0/o para as falhas e concerto que puderem haver drntro 
do anno, nenhuns outros descontos poderão ser feitos pelos Lan
çadores, ou na Collcctoria, n qualquer pretexto que seja ; e só 
terão lugar os que forem determinados por deliberação do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em altenção a algum 
motivo cxtraordinario c justificado, como de incendio, ou ruína 
dos predios, ou de estarem devolutos a maior parte do anno. 

Art. 9. o As quantias destes abatimentos serão notadas nos 
respectivos lançamentos, para serem descontadas na cobrança 
do semestre seguinte, fazendo-se disso a competente declaração 
no conhecimento que se der á parte. 

Art. 10. A cobrança da Decima será feita á boca do cofre 
da Recebedoria pelo Thcsoureiro dclla, do mesmo modo que o 
faz das outras rendas que por alli se arrccadão. 

Art. 11. O cxercicio da nova Collectoria principiará no dia 
em que findarem os trinta dias da cobrança do primeiro semestre 
do corrente anno financeiro, passando desde logo para a nova 
Collectoria os livros das seis Collectorias cxtinctas. 

Art. 12. O Escrivão da Reccbedoria, em qualidade de Es
crivão da nova Collcctoria, será coadjuvado na escriptura~ão 
dclla pelos Escripturarim; e Amanucnses da Uccebedoria. 

Art. 13. O lançamento c cobrança da Dccima dos predios 
situados dentro de uma Iegua, além da demarcação ordinaria, 
pela parte do Engenho Velho, e S. Christovão, continúa do 
mesmo modo que se acha. 

Art. 14. A dcspeza com o lançamento c cobrança da Decima 
sorri a mesma de 5 o/o, marcada no art. 14 da Lei de 27 de 
Agosto de 1830, deduzida do prod ucto da Dcciina que se lançar 
c effectivamcnte entrar no cofre da Recebedoria, menos da 
segunda Dccima das corporações de mão morta. 

Art. 15. A despcza de livros, c outras quaesquer da nova 
Collectoria, será deduzida dos 5 °/o, c paga p'lla folha da Hc
cebedoria, lançando-se em separado. 

Art. 16. Subtrahida a quota para a despcza do artigo ante
cedente, o resto será repartido pelos Empregados da nova Col~ 
Jectoria, conforme o que determinar o Tribunal do Thcsouro 
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l1ublico Nacional, havendo-se alten~ão aos ordcnadDS c ás 
gralificaç<1es que j<í Yencem. 

Art. 17. Do que se arrecadar da De cima atrazada, peJa nova 
Collectoria, se deduzirá 3 °/o, que serão divididos pelos Em
pregados da mesma, na conformidade do artigo antecedente. 

Art. 18. Na Ueccbcdoria do :\Iunicipio se procederá immc
diatamcnto á liquidação das contas das seis Collcctorias cxtinctas, 
afim de se conhecer a responsabilidade em que se achão os 
respectivos Collcctorcs, passando depois as ditas contas tí Con-
tadoria Geral da Hcvisão, para se tomarem na fórma da Lei, 
ficando entretanto em deposito na Recebcdoria os 2 o/o de lança
mento da Dccima, que deixárão de cobrar os ditos Collectores. 

Art. 19. A cobrança c execuções de dividas provcnienl1~s de 
Decima, serão promovidas do mesmo modo que as das oulras 
rendas que se atTecadfio na 1\ecebedoria. 

Uio de Janeiro crn 22 de Janeiro 1836.-lJJanocl do Nasci
mento Castro e Silra. 

N. 55.-l\L\Rl~HA.-Em 23 de Janeiro de 1836. 

Communieanrlo que, pela Resolução tomada sobt'C Consulta do Conselho 
Supremo Militar de IV do corrente, se ordenou que os vencimentos de 
todos os indiYiduos, que, tendo scl'vido nos Corpus Militares, forem sen
tcndados com as penns de terceira dcserçiío, c houYerem de curnpl'ir suas 
sentenças em qualquer Estação dependente do Arsenal da Marinha, hajlío 
de ser regulados pelos que lhes concede a Carta Regia de 19 de Fc,·c
rciro de 1807, na conformidade do disposto no art. 3. 0 da Proyisão de 
21 de Março de 18~9. 

Ordenando-se em Resolução tomada sobre Consulta do Con
selho Supremo Militar de 19 do corrente que os vencimentos 
de todos os indivíduos, que, tendo scnido nos Corpos Militares, 
forem sentenciados com as penas de terceira deserçiío, c hou
verem de cumprir suas sentenças em qualquer Estação depen
dente do A1·senal da Marinha, hajão de set· regulados pelos que 
lhes concede a Carta RPgia de 19 de Fevereiro de 1807. na 
conformidade do disposto em o art. 3.0 da Pmvisão de 21 de 
Março de 1829; assim o participo a Vm. para seu conhecimento 
c governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 23 de Janeiro de 1836.
Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Francisco Dibiano de 
Castro. 

\) 

......... 
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N. 56.-JUSTIÇ,\.-Em 26 de Janeiro de 1836. 

Ao Presidente da f'rovincia da Bahia, remettendo um officio úo Juiz de 
Paz supplcntc da Villa de Cara\'CIIas, por competir ao Jlrcsidentc o con.
flicto de jurisdicc;lio entre o dito Juit c o Municipal. 

111m. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pt•dro 11 manda rcrnottcr a V. Ex. o o meio in
cluso de 7 do corrrntc do Juiz de Paz supplente da Villa 
de Caravellas, por competir a V. Ex., nnfórma do nrt. 5. 0

, § 
11 da Lei de 3 de Outubro de 1834., decidir o confiicto de ju
risdicção que existe enlre o sobredito Juiz c o .Municipal da 
mt•srna Villa. 

Deus Guarde n V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Janeiro de 1836. -Antonio Paulino Limpo de Abreo. -
111m. c Exm. Sr. I•rcsidcntc da J•rovincia da Bahia. 

N. 57. -Em 2G de Janeiro de :1~36. 

Ao c:ommandaotc Superior da Guarda Nacional, mand<.llldo que o Caritilo 
eleito An;lclcto Yenando Yaltlctaro tome po!>-se, ,·isto uiio constar do liuo 
da matricula ter mudado de domicilio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor n. llcdro lI 
manda communicar a Vm., em resposta ao seu ollicio de 23 
do passado, que, não constando do livro da matricula gcl'n.l 
que o cidadão Guarda Nacional Anaclelo Yenancio Valdctal'o 
lenha mudado de domicilio, á vista da informação do respec
tivo Juiz de Paz, cumpre que clJe tome posse do posto para 
que foi eleito, procedendo na forma da Lei. 

Deus Guardo a Ym .. --Paço em 26 de Janeiro de 183G.
Antonio i•aulino Limpo de Abreo.-Sr. Com mandante Superior 
da Guarda Nacional. 

N. !:>8.-FAZE~D_\ .-Em 26 de Janeiro de 1836. 

Portaria á Alfandega sobre n rscripturação do imposto dP 40 réis em ca-
. nada de Jiquidos espirituosos, e contribui~ão pat•a a :Miscricordia. 

Ucspoudendo á representação do Sr. lnspcctor da Alfande~a, 
de 28 de Novembro ultimo, declaro que a escripturação do 
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imposto de 40 réis em canada de liquidos espirituosos, para 
a Camara llnnicipal, deve ser feita em separado, e no mesmo 
livro se deveni tambem escriptumr a conlribuiçfio pam a .Mi
sericordia, em columnas dislinctas. E, quanto ao pagamento 
dos Empr1•gados pela arrecaditção deste imposto, na mesma 
data se omcia á Camara .Municipal, para, de accordo com o 
nwsmo Sr. lnspector, cstabelece~·-se o que mr conveniente. 

ltio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1~36.-Manoel do Nas
cimento Castro e Silt·a. 

N. 59.-JUSTIÇA.-Em 28 de Janeiro de 1836. 

Ao Cbefe de Policia, dcelarando o que lhe cumpre fazer, quando constar 
que fóra doste .\lunicipio existem escrayos fugidos. 

Em resposta ac s seus oficios de 28 de Novembro do anno 
proximo passado c de 16 de Janeiro corrente, participando-me 
no primeiro que dos escravos furtados que forão apprehendidos 
na Província de Minas não vier·a pcnhum, por ter ordenado 
o Presidente que ellcs não se entregassem, sem que precedesse 
justificação de dorninio da parte dos senhores~ c no segundo 
que, tendo Vm. rernettido estas justificações ao Juiz de Paz 
do districto de S. João Nepornuccno do Hio Novo naquella 
Pmvincia, e11e se recusára, apezar disto, a enlrega-los por falta 
de procurações dos senhores, solicitando de mim as provi
dencias que julgasse nccessarias; tenho a communicar-lhc que 
a Policia tem feito quanto lhe cumpre, se, logo que lhe constar 
que -erH qualquer lugar fóra do 1\lunicipio existem escravos fur
tados, fizer saber isto mesmo ao senhores nesta Côrtc, para 
que possão, se quizerem, il· busca-los pelos meios competentes; 
prestando-lhos todos os esclarecimentos com que possão sus
tentar o seu direito, c mesmo alguns auxílios para a con
ducção, pagando clles todas as despezas; e prevenindo de tudo 
ao l)residente da respectiva Província e ás Autoridades locaes, 
se parecer conveniente. O que lhe participo para sua intcl
Hgencia e execu~~ão. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 28 de Janeiro de 1836.
Anlo•u'o Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Chefe de Policia. 

• 
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N. 60.-Em 28 de Janeiro de 1836. 

Ao Juiz d~ Paz do 1.0 districto de S. José, para que faça tr:uluzir po1· Tra
ductoi' JUramentado o otlicio que recebeu em inglez, e que proceda na 
fórma da Lei sobre o seu contendo. 

Havendo um Traductor juramentado, cumpre que delle exija 
a traducção do officio em inglez, de que trata o sru officio 
de 25 do corrente, ou que juramento pessoas entendidas, para 
fazê-lo, e que depois proceda com brevidade, nos termos da 

• l-ei, pela morte acontecida a bordo do Brigue Orion. 
Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 de Janeiro de 1836.

Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. Juiz de Paz do t.o 
districto de S. José. 

N. 61.-Em 28 de Janeiro de 1836. 

A' Camara Municipal, para estabrlecer os ordenados que devem yencer 
os Carcereiros do Aljubc e Santa Barbara. 

l\Ianda o R<'gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, pela Secretari3 de Estado dos Negocios da Justiça, que 
a Camar·a Municipal desta Cidade, em conformidade do que 
determina o art. 3.0 do Decreto de 28 de Novembr·o de 1833, 
haja de estabelecer os ordenados qae devem vencer os Carce
reiros das Cadêas do Aljube e da Ilha de Santa Bat·bara, visto 
ser indispensavel prover á subsistencia destes Empregados, e 
terem cessado os motivos que a referida Camara pondcrára 
no seu officio de 28 de Agosto do anno pr·oximo passado, em 
ronsequencia do augmento de suas rendas pela disposição do 
art. 19 da Lei de 31 de Outubro de 1835. 

Palacio do Rio do Janeiro em 28 de Janeiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 62.-GUERRA.-Em 28 de Janeiro de 1836. 

Circular aos Presidentes das Provindas, proyidenciando a respeito da 
nomeação dos Empregados dos depositos de artigos bellicos. 

lllm. e Exm. S1·.-0 Regrnte em Nome do Imperador de
termina que, emquanto não tiver lugar qualquer medida Le
gislativa a respeito dos Empregados que devem pertencer a?s 
armazens de deposito de artigos bellicos, e de seus ven~l
mcntos, drvcrão tacs armazcns estar a cargo de um Officwl 
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sabaltcrno, ou mesmo de um Capitão, nomeado· d'entro os 
avulsos, ou reformados, o qual será denominado Encarregado 
do armazem, vencerá a !(ratificação addicional, e mais a gra
tificação de 2. • classe, que compete aos Officiacs empregados 
em Arsenaes de Guerra, c se regulará pelas I nstrucções que 
V. Ex. lhe deverá dar, para qu~ elte se possa bem dirigir 
no recebimento, conservação, e distribuição de tudo quanto 
f>stivee a seu cargo. Para coadjuvar o dito Encarregado do 
trmazem, determina outrosim o Regente que V. Ex. faça en-
~ajar um até dous serventes, os quaes terão o vencimento 
liario de 320 rs., como jarnaleiros e serão substituídos por 

outros quando estiverem impossibilitados de servir, devendo 
~sto mesmo praticar-se a respeito do Official Encarregado do 
armazem, quando estiver no mesmo caso de não poder desem
penhar as obrigações por que fór responsavel, afim de que por 
modo algum sinta falta o serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 28 
Je Janeiro de 1836.-Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

N. 63.-IMPERIO.-Em 29 de Janeiro de 1836. 

-\o Inspector Geral das Obras Publicas, marcando o tempo em que (levem 
ser pagos os Empregados e Opcrarios da Repartiç&o das Obras Pubhcas 
do Municipio da Córte. 

Havendo o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11 por bem que d'ora em diante os Mestres, Officiaes e Ser
ventes empregados nas Obras Publicas sejão no fim de cada 
semana. pagos dos jornaes que tiverem vencido, ficando só
ment6 as pessoas que tem o caracter de Empregados para 
serem pagas das gratificações que, debaixo de qualquer deno
minação Jhes pertenção, no fim de cada mez : assim o com
munico a Vm. para sua inteJligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Janeit·o de 1836.
.r!ntonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Manoel José de Oli
~'eir·a. 

N. 64.-JUSTIÇA.-Em 29 de Janeiro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Espirito Santo, sobre a inteUigencia 
do art. 49 do Codigo do Processo Criminal. 

111m. e Exm. Sr.-Participo a V. Ex. para sua intelligencia 
que o seu officio de 19 de Novembro do anno proximo pas
~ado, em que V. Ex. pede esclarecimentos sobre a intelligen-

Decisões 6 
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cia do art. /J-9 do Codigo do Processo Criminltl, por se ter 
entrado em duvida se aos Promotores Publicos compete o 
honorario de que trata o art. 86 da Lei de 20 de Setembro 
de 1830, ou os emolumentos que o Alvará de 1.0 de Outu
bro de 1754 concede aos Escrivães no caso de officiarem como 
Promotores, fica reservado para ser presente á Assembléa Geral 
Legislativa na sua proxirna reunião. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Janeiro de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-lllm. 
c Exm. Sr. Presidente da Província do Espirito Santo. 

N. 65.-Em 29 de Jancim de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia de Minas Geraes, declarando ao Juiz l\lunicipa 
da Villa das Lavras a marcha que deve seguir relatiyamente ás duvidas 
que lhe ocwrrerem a respeito da execução do Codigo do Processo Criminal. 

111m. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador ha 
por bem que V. Ex. declare ao Juiz Municipal da Villa das 
Lavras, João Evangelista de Araujo, em resposta ao seu officio 
de 13 de Dezembro ultimo, que elle deve recorrer ao res~ 
pectivo Juiz de Direito quando tiver duvidas sobre a execução 
do Codigo do Processo Criminal, podendo dirigir-se ao Gover
no, se a solução deJlas, que delerá fazer constar, o não satisfizer. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Janeiro de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-lllm. 
e Exm. Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 66.-MARINHA.-Em 30 de Janeiro de 1836. 

Mandando elfectuar o seguro dos objectos remettidos para a Província do 
Pará, praticando-se em casos idcnticos nessa conformidade. 

O Regente em Nome do Imperador determina que se ef· 
fect.uc o seguro dos objectos remettidos por essa lntendencia 
para a Província do Pará, não só pelos Transportes Novo 
Jupiter e Industria, que já partirão, como pelo Actif, que 
larga nesta occasião ; e outrosim que d'ora em diante se pra· 
tiq~e o mesmo em casos identicos. O que participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 30 de Janeiro de 1836.
Manoel da Fonseca L1"ma e Silva.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 



N. 67.-FAZENDA-Em 30de Janeiro dc1836. 

Cit-cular sobre medição e demarcação dos terrenos de Marinha, em 
additamento as instrucções de 14 de Novembro de 1832. 

1\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, additando ás Instrucções de 14 
de Novembro de 1832, e ao que se determinou na ordem cir
cular de 20 de Agosto de 1~35 p:1ra a cumprida execução do 
art. 51, § 14 da Lei de 15 de Novembro de 1.831, _em confor
midade da deliberação do Tribunal ; ordena o que se segue : 

t.o Que a preferencia determinada no aforamento dos terrenos 
de marinha a favor dos que se acharem de posse pacifica delles 
na supposição de lhes p~rtencerem, e fazerem parte de suas 
propriedades, he extensiva áquelles que tiverem arrendado a 
uma ou mais pessoas esses mesmos terrenos em todo ou em 
parte , p;ua :serem preferidos aos seus anendatarios nos termos 
da referida ordem ; ainda que estes já tenhão edificado , ou 
aproveitado de qualquer maneira os terrenos arrendados. 

2. o Que esta preferencia se não deve dar a respeito de terrenos 
de marinha que não estão occupados, mas que se achão con
tiguos a uma estl'ada ou rua, cujo chão já foi occupado c pos
suído por particulares, senhores dos terrenos que pegão pelo 
lado de terra com essa estrada ou rua; cumpl'indo-se neste 
caso o que se determina na ordem de 20 de Agosto de 1835 
a respeito da concurrencia de pretendentes ao aforamento dos 
terrenos desoccupados. 

3. o Que, no caso de existit·em edificios situados, parte em 
terrenos de marinha, e parte em terrenos foreiros a particu
lares , e estes se venderem , se deverão pagar dous laudemios, 
um á Fazenda Nacional, e outro aos particulares directos se
nhorios, ou ernphiteutes, que tenhão sub-emphiteuticado a 
porção do valor da parte dos edificios que estiver em cada 
um dos mencionados terrenos : e, para determinar este valor, 
quando se suscitar duvida por parte da Fazenda Nacional ou 
dos senhorios dos terrenos , se recorrerá ao arbitramento pela 
maneira estabe-lecida no art. 8. o da Lei de 27 de Agosto de 
1830, e art. 10 das Instrucções de 14 de Novembro de 1832'. 

4.o Que os títulos dos aforamentos só podem ser passados 
em vhtude de despachos definitivos dos Presidentes das Pro
víncias, proferidos á vista dos requerimentos dos pretendentes , 
e das diligencias a que se tiver procedido, na conformidade 
das Instrucções e mais ordens relativas, e serão expedidos pela$ 
Secretarias das Thesonmrias Provinciaes. 

5.o Que com toda a actividade, c diligencia se proceda a me
dição e demarcação dos terrenos de marinha , na fórma das 
lnstrucçõcs, ainda que não haja quem delles requeira o afo~ 
ramento; obrigando a reconhecer o dominio directo da fa-
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tenda Nacional , a receber titulo , e a pagar o respedho fóro 
áquelles que se acharem em posse dos ditos terrenos , e já 
os tiverem aproveitado com edificios, agricultura , ou qual
quer outro uso ; e obrigando a demarcarem e dividirem os seus 
terrenos dos das marinhas com marcos, nu meros, ou cercas, 
de maneira que fiquem bem distinctos e livres os terrenos da 
Fazenda Nacional para serem aforados a quem os requerer, 
aquelles que, sendo actuaes posseiros, não quizerem reconhecer 
o dominio directo da Fazenda Nacional, e sujeitar-se ao pa~ 
gamento do fôro arbitrado. 

6. o Que os foros dos terrenos de marinha devem ser cobrados 
dos posseiros desde a data dos termos da medição c demar
cação que se fizer 1 ou a seu requerimento, ou ex-officio, na fôrma 
do artigo antecedente; o dos pretendentes de terrenos desoccu
pados , desde a data dos despachos por que se lhes mandarem 
passar titulos, ainda que uns e outros se demorem em promover 
a expedição destes. 

7.0 Que, no caso de ainda se suscitarem algumas duvidas no 
acto da medição e demarcação dos terrenos de marinha , que 
não possão resolver-se á vista das instrucções das ordens pos
teriores e deste additamento, não se suspenda por isso a di li
gencia; fazendo-se concluir o mais depressa possiveJ, para constar 
quaes são os terrenos da Fazenda Nacional, aforados e por 
aforar, de que se dará conta circumstanciada ao Thesouro Pu
blico Nacional, O que o Sr. lnspector da Thcsouraria da Pro
víncia de. . . . cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Janeiro de 1836.- Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

:N. 68.- Em 30 de Janeiro de 1836. 

Circular ·ás Thesourarias de Fazenda, para que a moeda trocada confortne 
a Lei de 3 de Outubro (Je 1833 s·eja punçada nos lugares em que ora se 
acha , e dando outras ·providencias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva., Presidente do Tribunal 
'do T'hesouro Publico Nacitmal, ordena que a moeda de cobre 
trocada em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833 seja pun
çada nos lugares em que ora ·se acha ; fazendo-se tran&portar 
para os ditos lugares as collecções de moedas qu.e forão re.mct
tidas para servirem de typo na escolha., e os ·carimbos neces
-sarios para a punção ; se porém ella já tiver sido recolhicia na 
Capital , se fará ahi esse trabalho , e assim punçada será re-
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mettida pai' a os pontos em que tem do ser fci to o troco, em 
viltude da Lei de 6 de Outubro passado. O que o Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província de ...•. cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Janeiro de 1836.
ManfJel do Nascimento Castro e Silva, 

N. 69.- Em 30 de Janeiro de 1836. 

Portaria á Mesa de Diversas Rendas da Côrte 1 declaraudo·lhe que deYc in~ 
cluir no Orçamento a renda sobre os couros despachados por consumo. 

O Sr. Administrador da Mesa de Diversas Rendas fique na 
intelligencia de que deverá incluir no Orçamento a contri
buição para .a Junta do Ccnnmercio sobre os couros despa
chados para consumo da terra e dos portos da Província do IUo 
de Janeiro, por não se achar comprehendida na disposição do 
art. 9. 0 § 6.o da Lei de 31 de Outubro de 1835, segundo a 
qual só tem de cessar no caso de exportação para fóra do Im
perio. 

Rio de Janeiro em 30 de Janeiro de 1836.- Manoel do Nas
cimento Castro e Stlva. 

N. 70.- JUSTIÇA.- J~m 31 de Janeiro de 183G. 

Ao Presidente da Pt·oyincia do Hio Grande do Sulj sobre o -estabelecimento 
de um prazo para o gozo da amnistia, e sobr'c os actos da Assembléa 
Legislativa Proviccial. 

Illm. e Exm. Sr.- Depois que em Aviso de 23 do mez pro
:ximo passado respondi ao officio de V. Ex. em data de 6, foi
me entregue o outro seu olHcio de 24 de Dezembro, que penso 
ser aquelle a que V. Ex. se referira quando me dirigio o outro. 
No citado Aviso de 6 de Janeiro eu communiquei a V. Ex. 
quanto me pareceu conveniente nessa occasião, e por isso, trans~ 
mittindo-lhe agora uma cópia do mesmo, para prevenir even
tualidade de não lhe ter ainda chegado ás mãos, accrescentarei 
duas unicas observações. A primeira he a necessidade de esta
belecer-se um prazo razoavel, além do qual as pessoas compro
mettidas nos acontecimentos dessa Província não possão gozar 
do beneficio da amnistia uma vez que continuem a oppôr-se ás 
ordens e determinações do Governo. A segunda consiste em 
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V. Ex. remetter quanto antes os acto:; da Assembléa Legislativa 
dessa Província, promulgados durante a sessão extraordinaria, 
á Assembléa Geral Legislativa, para que possa a respeito delles 
decidir o que fôr justo, sendo entretanto para desejar que V. 
Ex. procure ahi mesmo conseguir competentemente a revogação 
daquelles que entender estarem no ca~o de a merecer. O que 
tudo de ordem do Regente em Nome do lmperadot· participo 
a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 31 de 
Janeiro de 1836.-Antonio Paulino L?:mpo de Abreo.-lllm. c 
Exm. Sr Presidente da Província do lUo Grande do Sul. 

N. '71.- Em 1 de :Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Espírito Santo, declarando que um Juiz de 
Paz que servio como supplente não fica inhibido de senir como proprie
tario no anno que lhe compete. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento do Re~ 
gente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 o 
officio de V. Ex. de 2.9 de Dezembro do anno proximo passado, 
em que solicita se lhe resolva a duvida proposta a V. Ex. pelo 
Juiz de Paz dessa Cidade em oficio de 16, cumpre-me responder 
a V. Ex. que, á vista do que determina o art. 10 do Codigo do 
Processo Criminal, e o art. 6. o das Instrucções de 13 de De
zembro de 1832, h e claro que qualquer Juiz de Paz a quem 
compete servir em um anno detemlinado, conforme o numero 
de votos que tiver obtido, não fica privado de exercer o em
prego nesse anno como Pmprietario delle, por ter servido na qua
lidade de supplente em algum dos outros. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do H. i o de Janeiro em o 1. o 

de Fevereiro de 1836.-A.ntonio Paulino Limpo de Abreo.-lllm. 
e Exm. Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 72.-Em 3 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Rio Grande do Sul, sobre a intelligencia 
do art. 60 do Codigo Criminal. 

Illm. e Exm. Sr.- Expondo o Promotor Publico interino 
da Cidade de Pelotas em seu oficio de 16 de Dezembro passado 
que, tendo sido condemnado um escravo no Jury da dita Cidade 
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no art. 269 do Codigo Criminal, cuja sentença o Juiz não corn
mutára em açoutes, por entender estar comprehendido no art. 
60 do referido Codigo, e que, entrando em duvida sobre a intel
ligencia deste artigo, pedia esclarecimento a respeito: manda 
o 1\egente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
declarar a V. Ex., para assim o fazer constar ao referido Pro
motor, que a litteral, generica e distincta disposição do art. 
60 do Codigo Criminal, não dá lngar á duvida proposta, porque, 
emquanto não fôr alterada ou declarada pela Assembléa Geral 
Legislativa, deverá o réo escravo soiTrer a pena de galés por qual
quer tempo por que ella tenha de ser imposta, na conformidade 
do dito Codigo, pelo crime que tiver commeltido, sem poder o 
Juiz commutar-lh'a. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do lHo de Janeiro em 3 de 
Fevereiro de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-lllm. 
e Exm. Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 73.- Em 3 de Fevereiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz da Freguezia da Lagôa, providenciando sobre a eleição de 
um Capitrro da Guarda Nacional em lugar de outro nullamente eleito. 

Levei ao conhecimento do Regente em Nome do Imperador 
o Senhor Dom Pedro 11 o seu officio de 22 do mez pro
ximo passado, em que Vm. me communica que, passando a dar 
execução ao Aviso que em data de 30 de Dezembro lhe expedi 
para proceder nessa Freguezia á eleição de um Capitão em lugar 
do Cidadão João Baptista da Cunha Pegado, que, não se achando 
qualificado Guarda Nacional, fôra illegal e nullamente eleito 
para aquelle posto, e succedêra que os Guardas Nacionaes da 
Companhia insistissem, não obstante isto, em votar nelle mesmo 
primeira e segunda vez, em consequencia do que V m. julgára 
acertado suspender a eleiçãó, para dar parte ao Governo, a quem 
pertence providenciar: em resposta cumpre-me dizer-lhe que 
deve proceder a uma nova eleição, observando nella o que ora 
lhe recommendo, e he: t.o, que, reunidos que sejão os Guardas 
Nacionaes da Companhia que devem comparecer á eleição, Vm. 
torne os nomes de todos elles, e faça-lhes ver que a Lei de 18 
de Agosto de 1831 lhes tira o arbítrio de votarem para Official 
em quem não he qualificado Guarda Nacional; 2. 0

, que Vm. 
passe depois a receber e a apurar as cedulas que se entregarem, 
e, no caso não esperado de continuarem a votar no referido 
Pegado, rejeite todas as que contiverem este nome, mandando 
todavia escrever os de outros quaesquer; 3. o, que, obtendo al-
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guns destes outros maioria absoluta no primeiro cscrulinio de 
votos, dev~ este ser o Capitão da Companhia, e no caso contra•·io, 
devem os dous mais votados entrar em segundo escrutínio, para 
que um delle:; obtenha rn<1iol'ia absoluta ; ~.o, que, se por qual
quer motivo não puder conseguir-se esta maioria, illudindo-se 
a dispos:ção da Lei, e as ordens que o Governo tem expedido 
de accordo com o que ella determina, Vm. participe isto mesmo 
circumstanciadamente por esta Secretaria de Estado, afim de 
se resolver o que fór justo. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 3 de Fevereiro de 1836.-~ 
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz da Frcgue
zia da l .. agóa. 

N. 74.-Em 4 de Fevereiro de 1836. 

Ao Commaudante Superior interino das Guardas Nacional's, mandando 
cessar os exerdcios quotidianos. 

O Uegente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
havendo por bem que cessem d'ora em diante os exercícios 
diarios da Guarda Nacional, para continuarem sómente aos 
Domingos, na fórma do Aviso de 11 do passado: manda por 
esta occasião louvar a Vm. e aos Srs. Officiaes, e Officiaes In
feriores, assim como a todos os Guardas Nacionaes, pelo patrio
tico zelo com que sempre concorrêrão aos mesmos exercícios. 
O que lhe participo pam sua intelligencia, e para fazê-lo devida
mente constar. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ft. de Fevereiro de 1836.-An
tonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Commandante Superior das 
Guardas Nacionacs do 1\funicipio. 

N. 75.-JUSTIÇA.-Em 5 de Fevereh·o de 1836. 

Ao Chefe da Policia com o Decreto da creação dos Urbanos, e dando-lhe 
instrucçoes para a sua execuçllo. 

· Como pelo art. 2lc. do Decreto de 4 do corrente mez, que lhe 
remetto por copia, he Vm. en,carregado de agenciar a subscripção 
vo1untarià com que tem de oecorrer-se ás despezas dos Utbanos, 
que ,d,evem fazer durante a noite as rondas e a policia desta 
Cidade; e, como esta medida deve, logo que puder realizar-se, 
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prodUtzir immcdiatos e consluernve-is beneficios, já por dae mnio
rcs garantias á propriedade c á segurança individual, já por 
alliviar os Guardas Nacionacs do pesado serviço a que aetnal
mente estão sujeitos, para poderem dedicar-se com mais liber
dade, ou ás suas occupaçõcs, ou ao exercício da sua industria c 
commercio; não posso deixar de recommcndar-lhe todo o des
velo e actividade no descmvcnho de uma diligencia prepnra
toria, de que dcp~ndc essencialmente a execução de tão vant<ljoso 
Decreto, c na qual cumpm que Vm. observe as seguintes ins
trucçõ2s : 1. o, em cada Fregnczia ou llistricto de Paz, nomearú 
Vm. uma Cornmissão composta de trcs cidaduos de reconhecida 
pr0bidade e inl'lucncia, incumbindo-os de promover e concluir 
a subscripção dentro de um prazo razoavel ~ 2. 0

, findo cstu 
pr:lZo, a Commissão cntrcgarú a Vm. uma relação nominal do:; 
subsci'Íptores que tiver obtido, com declaração da moradia de 
wda um dellcs, c das quantias que oiTcreccrcm, as quacs deverão 
sm· sntisfeitas mensalmente; 3. 0

, logo que Vm. receber esta 
relação, rcmcttê ·la-ha a esta Secretaria de Est<.1do dos Negocio::; 
da Justiça, para ter o conveniente destino, na fórma do art. 25 
do supramencionado Decreto, bem entendido, que os subscrip
torcs nüo ficão obrigados ao pagamento da subscripção, senão 
desde o dia em que no districlo a que pertencerem entrarem os 
Urbanos em eiTectivo cxt·reicio; 4. 0

, no caso de que algum 
subscriptoJ' mude de rcsidcncia, o Inspcctor do respectivo Quar
teirão dará, sob sua responsabilidade, immediatamentc parte a 
Vm. para se poderem fazer as precisas de«laraçõcs a respeito: 
5. 0

, Vrn. fará constat· que as pessoas que não quizerem concorrer 
para esta subscripção, scruo na qualidade de Guardas Nacionaes 
ehamadas com prefereneia para o serviço das rondas, quo possa 
t.ornar-sc ncccssario por falta de Urbanos. O que tudo de ordern 
do Regente em Nome do Imperador lhe participo para sua intcl
ligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- P.:1co crn 5 do li'evereiro de j§;J6.
Antonio Paulino Limpo de .Abreo.-Sr. C!1rfe de Policiil. 

N. 7G.-Em 5 de Feycrciro tle 18:16. 

Ao Com mandante Superior interino das Guardas Nae;ionac~, rwomowndo 
a subsL'1·ipc;ão volnntaria para as despczas eom os Urbanos. 

Corno, c1n virtuãc do art. 2'~< do Decreto de!,. do corrente m0z, 
que lhe rmnetto por copi.1, tem de abrir-se nesta Cid<H]e nma 
subscripçfio voluntaria para occorrf'r ús drsprzns eom os UrlJ<uws 
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que tem de fazer durante a noite as romlas e a policia da mesma 
Cidade, c como esta medida, além de dar, logo que puder rea
lizar-se, maiores garantias á propriedade c á srgm·ança indivi
dual, a ningucm interessará tanto como aos Guardas Nacionaes 
a quem irá ailiviar do pcsndo serviço a que actualmcntc estão 
sujeitos: ordena o llegente em Norhc do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 que Vm., fazendo-lhes conhrcer isto mesmo, pro
cmre conseguii· o maior numero que fór possível de subscriptorcs 
d'cntrc os Officiaes, Offidaes Inferiores, e mais praças da Guarda 
Nacional desta Côrte, advertindo-lhe 10120 que, no caso de haver 
falta de Urbanos para o serviço a que são destinados, serão 
chamados com preferencia, para os substituir, os Guardçs Nacio
naes que não tiverem concorrido para a referida subscripção, e 
bem assim que o pagamento das quantias com que cada um 
assignar-se não terá príncipio senão do dia em que os Urbanos 
entrarem em effectivo exercício no respectivo districto, tudo na 
fórmu do Aviso que nesta data se expedio no Juiz de Direilo 
Chefe da Policia, que igualmente lhe remetto por copia para 
seu conhecimento. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 5 de Fevereiro de 1836.
Antonio Paulinn .Umpo de Abreo.-- Sr. Manoel Antonio Airosa, 
Commnndanlc Superior Interino das Guardas Nacionacs. 

N. 77 .-FAZENDA.- Em 6 de Fevereiro de 1836. 

Portaria ;\ Rccebedoria do Município, tratando da taxa que devem pagar 
os trnslados c copia de autos que forem apresentados á Mesa do Scllo • 

. Respondendo á reprcsnntação do Sr. Administrador da Rece
bcdoria do 1\lunicipio de 3 do corrente mez, declaro para sua 
intclligcncia, que os traslados e copias dos autos devem pagar 
a taxa do sello declarada no nrt. 8. o do Hcgulamcnto de 14 
de Novembro de 1833, na conformidade da tabella annexa á 
I_ci de 8 de Outubro do mesmo anno, pm· serem incluidos 
debaixo da assignação de papeis forenses não especificados ; c 
só deverão sm· sujeitos á taxa de 640 réis por cada meia folha, 
na fôrma do art. 5. 0

, quando esses traslados· forem passados, não 
na fónna de traslados, mas sim como instrumentos de I>ublica 
10rrna. 

lHo d~ Janeiro em 6 (~e Fevrreiro de 1836.-Manoel do Nasci
mento Ca:;/ro e Sil1:a. 



-51-

N. 78.- JUSTIÇc\. -Em 8 de ·Fevereiro de 183G. 

Ao l\linistro dos Negodos Estrangeiros so~lrc a execução <lo Decreto de 2 de 
Dezembro de 1820, relativamente a Passaportes para Puiz Estrangeiro. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso que V. Ex. me 
dirigio com a data de 18 do mcz proximo passado, no qual 
transcreve o artigo de um oficio do Consul Geral do Brasii 
em Lisboa, representando contra o abuso de se lhe apresen
tarem alli alguns subditos Brasileiros com Passaportes passados 
por Juizes de Paz; cumpre-me participar a V. J1:x:. que, não se 
tendo expedido por esta Sccretat·ia de Estado ordem alguma a 
tal respeito, e tendo o art. 11.8 do Codigo do Processo Cri
minal deixado em inteiro vigor as Leis exi:otcntcs sobre Passa
portes para Paizos Estrangeiros, cu passo a recommendar aos 
llrcsidentcs de Província a execução dos paragraphos do De
creto de 2 de Dezembro de 1820, que são relativos a este ob
jeclo, c não se a chão alterados por legislação posterior. 

Deus Guarde a V. E:c-Paço em 8 de l<'cvereiro de 18:36.
Antonio Paulino Limpo de Abrco.-lllm. o Exm. Sr. Ministro 
~ Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros. 

N. 79.-Em 8 de Fevereiro de 1836. 

Ao Pre8idenle da Provinda do Ct>ará sob r~ dm id.1s da C a mar a Mil nidpa 1 
do Araeaty, relatir;unentc á eleição do Juiz i\Iunicipal intPritw Anhwio 
l\Ianoel Aires Ribeiro. 

Illm. e Ex:m. Sr.- Levando ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li o oficio da Ca
mara J\iunicipal da Villa do Aracaty com data de 10 de Julho 
do anno passado, no qual a referida Camara, além de propór 
a duvida que oecorrêra sobre a validade da votaç.ão que re
cahira para Juiz ·Municipal interino em Antonio 1\ianorl Alves 
Hibeiro, consulta se, achando-se ello nessa occasião eleito De
putado á Assembl{~a Legislativa da Província, podia, não obs
tante isto, tornar posse daquellc cargo: manda o mesmo Bc
gente declarar a V. Ex., para o fazer constar á mencionada 
Camara, que semelhantes duvidas não podem prevalecer; a 
primeira, phrquc, tendo os Presidentes das Camaras l\funicipaes 
voto ordinario em todos os ncgocios, com v V crcadores que são, 
na fórma do art. 3:1. da Lei do 1. o de Outubro de 1828, e 
além deste o de qualidade, na conformidade do art. 27, pn ra 
decidir os empate', emborJ estes resultem di:lqueJJe seu pri
meiro voto, pois que h e prccinmcnte nisto qtH~ consiste o yoto 
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de qualidade, torna-se incontestavcl que a eleição de que se 
tratu acha-se legal, c devo produzir o seu devido cm~ito; a se
gunda, porque, á vista do que dispt"le o art. 23 do Acto Addi
eional, he manifesto não ser incompativcl com o de Deputado o 
cxercicio de qualquer outro cmpre)lo, se não durante a sessão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do lHo de Janeiro em 8 de 
Ji'everciro de 183G.- Antonio Paulino Lúnpo de Abreo.- Sr. 
l'rcsidenlc da Provincia do Ceará. 

N. ~--l~m 8 de Fevereiro de 1833. 

Circular aos Presidentes das Provincias sobre Pl!ssaportcs pai'li 
Palizcs Estr<.:ngciros. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo o nosso Consul Geral em Lisboa re~ 
presentado pela Hcparti\·ão dos Ncgocios Estrangeiros contra o 
abuso de se apresentarem nlli alguns subditos Brasileiros com 
J>assaportes passados por Juizes do Paz, sem scllo, e em fórma 
tal que podem ser falsificados; e, tendo o art. 118 do Codigo 
do l)rocesso Criminal deixado em inteiro vigor as l.eis exis
tentes sobro Passaportes para 1\lizes Estrangeiros: ordena o He
gente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedl'o li que 
V. Ex., para evitar--se a eontinuaçi':o do um tal abuso, faça 
observar nessa J>rovincia os paragraphos do Decreto de ~ de 
Dezembro dw. 1820 que suo n:;lativos a este objccto, c nao se 
acilão altemdos por !egls!.1çlío posterior. 

Deus Guarde a V. l~x .-Pala cio do Hio do Janeiro em 8 de 
Fevereiro de 18~1G.- Antonio Pauhno Limpo de Aúreo.- Sr. 
l~rcsidonlc da llrovJncia de .... 

N. 81.~~/IABINHA.-Em 8 de Fevereiro de 1836. 

;:~J!Jrc a StllJstitl!ir;~o dt>S Almm:nrifcs, quando tiverem ue nssistir 
ás scssõc~ do J ury. 

Em respos(a ao seu officio de 5 do corrcnf~, acompanhado 
da rcpr<'sentarfio em e lhe dirigira o Almoxnrifc da 3. a Seeção 
lkrnardo not(~llw de Siqueira, afim de ser di~~rcnsado de com
_;');:m·ccr no J u ry para que f<\rn sorteado; tenho de signin-



ear-lhc, que este individuo, quando fOr assistir á sessão do 
mesmo Jury, deverá ser substituído por aquelle a quem de 
direito pertencer. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de Fevereiro de 1835.
Salvador José JUaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 82.-FAZENDA -Em 8 de li'evercü·o de 1836. 

Circular aos PrC'sidcntes das Províncias sohrc os conhecimentos, cedulas do 
dill'crentes Províncias, c mesmo notas do Banco que possão existir uos 
C(úes dos D~positos Pu!Jlicos. 

lllm. e Exm. Sr.-Podendo neontcccr que nos Cofres dos De~ 
positos Publico.s existão conhecimentos ou cedulas de diiTe
rcntes Províncias c mesmo notas do Banco; cumpre que V. Ex. 
eom anticipação expeça as convenientes ordens prevenindo os 
dcpositarios para que, na occasiuo de dar-se execução a Lei de 
ü de Outubro do anno passado, scjão taes conhecimentos, 
ccdulas, ou notas rcrn;~ttidas üs respectivas Províncias, para ter 
lugar nellas a substituição; devendo-se segurar as remessas 
por conta du quem pertencerem. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Palacio do Hio de Janeiro em 8 de 
Fevol'ciro de 1836.- Manoel do 1Vascimento Castro e Silva. -
Sr. Presidente ela Provincia de ..• 

N. 8:3.-L\IPEIHO.-Em !>de l<'evcrciro de 183G . 

.Ao l\Iinistcrio da Fazf'nda, dcclaranclo ter caducado a licença concedida a 
um empregado publico, por este urro ter solidtatlo o respectivo titulo. 

lllm. o Exm. Sr.- Comrnunico a V. Ex., em resposta ao 
seu A viso de 4 do corrente, que Agostinho da Silva llo!Iman, 
interprete da extincta Ucpartição de Saudc, obteve por esta Se
cretaria de Estado dos Nego~ios do Imperio, cn1 data de 18 
de Janeiro de 1832, licença sem V!~ncimento a!g·um por tempo 
de um anno, para tratar de uns ncgocios na Provincia do S. 
I)edro do Hio Grande do Sul: por6m, corno o dito HoiTman 
não solicitasse a respectiva Portaria até hoje, entende-se ca
ducada a liecnca concedida. 

J)eus GtEulle ·a V. E~.:.-Paço em 9 de Fcvcrcii'O de 1836.
Jusé Ignaciu !Jorgcs.-Sr . . Manoel do Nascimento Cuslro e 
~ilva. 



N. 84.-JUSTIÇ:\.-Em 11 de Fevereiro de 1836. 

Ao Juiz de Paz da FrPguczia do Campo Grande, sobre nomeação de 
Officiaes da Guarda Nacional. 

Em resposta ao seu officio com a data de 27 do mcz pro
ximo passado tenho a declarar-lhe: 1. o, que, na fórma do art. 
IH da Lei de 18 de Agosto de 183J, compete sem duvida a 
Vm. presidit· á Asscmbléa em que tem de nomear-se os Officiacs 
da Guarda Nacional, por ser o Juiz de Paz do lugar quo foi 
marcado como parada do Batalhão, não devendo porém, nos 
termos do art. 5. o do Decreto de U de J ti lho de 1S3lt., pro
ceder ao reconhceimento dos omciaes que forem eleitos, senão 
depois de ter participado a eleição no Governo e ao Com
mandante Superior, e depois que receber daquclle por inter
mnc1io deste as convenientes ordens a respeito; 2. o, que as ha
bilitações para ser qualificado Guarda Nacional estão marcadas, 
quanlo á Província do lHo de Janeiro, nos§§ t.o e 2. 0 do art .. 3. 0 

da Hesolução de 25 ele Outubro de 1832. O que lhe participo 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em i f de Fevereiro de t836.
Antonio Paulino Limpo de AhreJ. -Sr. Juiz de Paz da Frcguczia 
de Campo Grande. 

N. 85.-Em 11 de ·fevereiro de 183G. 

Ao Commandantc SupP.rior interino das Guardas Nacionaes, !~Obre as 
passagens da Infantaria para a Cavallaria c vice-versa. 

Tendo levado á presença do Regente em Nome do Impe
rador o Senhor D. Pedro li o seu oficio datado de 28 do 
mez antecedente, em que Vm. fn ver a rrclamação que existe 
no Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional desta Cidade pela 
facilidade com que para elle se concedem passagens de Guardas 
Nacionacs de Infantaria, que, para se furtarem ao serviço nos 
Batalhões a que pertencem, as soHeitão, sem que eslejão alóm 
disto nas circumstancias de pertencerem áqnella arma, visto 
que nem eavallo possuem, como Vm. presenciou no ullimo 
dia de exercício, em que grande numero dcllcs se apt·esentárão 
em cavallos alugados, por cujo motivo tem resolvido conceder 
taes passagens sómente aos Guardas Nacionacs que moslrarrm 
possuit· cavallo, pedindo afinal a approvação do Governo sobre 
este ohjecto, c bem assim urna medida que sirva de regra 
])ara o ruturo: manda o mesmo negcnte declarar a Vm. em 
resposta ao dito Oficio que as passagens de Guardas Nacionaes de 
Infantaria para CavaHaria, e vice-versa, devem em regra ser 
prohibidas, c só admitt-idas em casos de necessidade do servi(.'O 
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publioo previamente reconhecida c dcclm·ada pelo Governo 
sobre informação do Com mandante Superior; o que fóra destes 
''cbos não devem jámais ser permittidas. O que participo a Vm. 
Ftra sua intelligencia e execução. 

Heus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Fevereiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Commandante Superior 
interino das Guardas Nacionacs. 

N. 86.-Em 11 de Fevereiro de 1836. 

Ao Commnnd:mte Superior interino das Guardas Nacionacs, sobre o reque
rimento de um Guarda que solicita exame c dispensa, por doente. 

I.cv3i ao conhecimento do Regente em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11 o officio que Vm. me dirigio com data 
de 9 do corrente mez, acompanhado do requerimento de Ma
noel Joaquim de Aguiar, Guarda Nacional do Corpo de Ca
vallaria, em que pede ao Governo Imperial providencias, pot· 
isso que, tendo requerido ao Commandantc da respectiva Le
gião uma inspecção de saudc afim de ser dispensado como 
doente, este indeferira a sua pretenção: e manda o mes'mo 
Jtcgente responder a Vm. que, não obstante as razões ponde
radas no seu citado officio, não pódc recusar-se ao supplicante 
o exame que reque1·, á vista do que determina o art. t.o, § 
1. t do Decreto de 1ft. de Julho de 1834, com tanto porém que 
possa fazer-se nos precisos termos daquella disposição, resol
vendo-se depois o que fôr justo ácerca de ser dispensado como 
doente, combinada a doutrina desta parte do Decreto com as 
disposições correlativas da l..ei de 18 de Agosto de 1831, e da 
Hc.-:olução de 25 de Outubro de 1832 que marcão os casos e 
o modo de serem os Guardas Nacionae.:; dispensados corno 
d(wntcs. O que participo a Vm. para sua intelligencia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 1L de :Fevereiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.--Sr. Commandantc Superior 
interlno das Guardas Nacionues. 

N. 87.-~JARINHA .-Em 12 de Fevereiro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando o soldo que compete aos 
OttJciaes reformados da Armada que eontarem, na fórma do Alvará de 1ô 
de Dezembro de 1790, mais de 30 c meuos de 35 annos de serviço. 

~enhot·.- }f andou V. M. I., por Portaria da Scctetaria de 
Estado dos Negocias da Marinha de 11 de Dezembro do anno 
pi'nxirno p:1ssado, rrnwtter :;1.0 Conselho Supr~mo l\lilitar, com 
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o incluso requerimento do Capitão de l\lm· e Gucrl'n, José 
Domingues Moncorvo, as informações sobre o mesmo dadas 
pelo Intendente c Contador da .Marinha, para que á vista de 
tudo o mesmo Conselho consulte com eiTeito o que parecer 
sobro a prctcnção do supplicante, relativamente a mandar-se
lhe averbar no competente assentamento o documento anncxo 
ao dito requerimento, por onde consta ter sido com venci
mento de tempo a licença, do que gozou, c abonar-se-lhe 
depois o soldo de sua actual patente. Havendo o Conselho 
exigido da Intendencia da Marinha os esclarecimentos de todos 
os assentos existentes na dita Hcpartição a respeito do snp
plicanto; á vista dclles (documentos B, C, D), c dos que ora 
tem produzido o supplicantc. deduzido o tempo de licençn, 
que cllc gozára, de todo o seu tempo de praça, na fórma dn 
Iegisla~;ão vigente, se conhece que o supplicantc tem de ser
viço liquido 30 annos c 11 dias, como se deprchcnd.c do 
calculo incluso (A). Ora, não constando, em que data prin
cipiára a primeira licença concedida ao supplicantc, nem a 
qualidade dclla, regu!ou-sc o Conselho pelo dia 14 de Janeiro 
de 1800, em que embarcou para a Fragata -Activo -, até :3 
de Julho de 180!;., data da Portaria do Conselho do Almi
rantado, que lhe prorogou aquc1la licença, com a declaração 
de que não venceria soldo, mas so lhe contaria a sua anti
guidade (documento H): o que produz !,. t:~nnos, !S mczcs c 
19 dias de licença. Porém, quando mesmo se quizcssc abs
trahir esse tempo de todo o outro, em que o supp\icante es
teve com liccn\11, sob o pretexto de falta de todJ.s as clarezas 
a respeito, vê-se com tudo que nem assim pó de o supplicante 
completar 35 annos de serviço. Parece portanto ao Con
selho que, segundo o disposto 110 Alvani de 16 de Dezembro 
de 1790 , tendo o sujJplicantc mais de 30 c menos de 35 
nnnos de serviço, o soldo que lhe compete he o de Capitão de 
Fragata. 

Rio de Janeiro em 12 de Fevereiro de 183G. -1\Iorcil·a.
Tirito. -Lima c Silva.-Foi voto o Vogal Francisco de Paula 
Vasconcellos. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parccc.-Paço em 23 de Fevereiro de 183G. 

DroGo ANTOXIO FEIJÓ. 

Salvador José JJiaciel. 
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N. 88.-Em 12 de J.:everei ro de f83ü. 

~onsuUa do Conselh0 Supremo Militar, declarando que a primeira praça, .t<: 
antiguidildc dos Olliciaes da Armada que tiverem entrado no serviço com() 
Olliciaes de Co:mu issJo , s:>ja contada da data do A Ú5o ou depois desta 
nomeação. 

Scnhor·.-:\!andou V. M. I., poi' Portaria da Secretaria de 
Estado dos Negocios da Marinha, de U. de Dezembro do annu 
findo, remetter ao Conselho Supremo Militar o inelnso reque, 
rimen!o de Luiz Alves dos Santos Marques, 2. 0 Tenente da 
Armada, em que pede ser contemplado na Escala no lugar, 
que lhe compete por sua antiguidade, com a informação dada 
~ este respeito pelo Encarregado do Quartel General da Ma
rinha, para que o mesmo Conselho consulte com dTeito o que 
parecer sobre a pretençào do supplicantc. Parece :w Conselho 
que, llavendo sido o supplicante dcspaehado 2. o Tenente de 
Commissfio da Armada Nacional e lrnperial, por Aviso da Se
cretaria de l~stado dos Negocios da Marinha, datado de 7 de 
Agosto de 18~8, em recompensa de serviços, que prcstára com
mandando a C<mhoneira Vigilante, que fazia parte da nossa. 
Flotilha na Lugôa r~Ierim, CO!l~O consta do documento inelnso, 
sendo depois promovido a efTcctivo por Decreto de 21 de Fc
vereii·o de 1829 : deve contar a sua primeira praç,J c antígui
dadc desde n datn daquel!c .Aviso, 6egundo o disposto na Hc
solucão de Conscilta de 0 c Alvará de 18 de Fevereiro de 
1805; c assim ser abonado nos assentos e escalas respectivas. 

Rio de Janeiro ern 12 de Fevereiro de 18:3G.-l\Ioreira.-Brito. 
Lima e Silva.-:Foi volo o Yogai Francl:;co de Paula Vasconcellos. 

O Ikgente em r-~omc do Imperador. 

Como parccc.-l>aí:o em 23 de Fevereiro de 183ü. 

DmGo AsToxw .FmJó. 

Salvador José 1Jf acicL 

N. 89. -Em 1~ de :Fevereiro de 1836. 

Determinando que se deposite, com os competentes itnentarios, ua Intell
dencia da Marinha o espolio dos Officiacs que fallcccrem a bordo dJs llil.

''ios Ja Armada. 

Remetto a Vm., com o officio do Commandan'lc da Fragata 
lmperatri~ junto por copia, os dous inventarias dos bens per
tencentes ao 1. o Tenente Morphy, c ao l~scriYão do n:umerQ., 

/JecisfJcs ,'-~ 

\} 
2 2 '-I 
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Manoel José Leite de AhneidJ, ambos f._t\1ecidGs, para que , 
fazendo depositar nessa lntondencia os m~ndonados hun~, possüo 
elles d~pois ser cntreg·ucs ás pessoas que lJJra os receber l;c 

ap;·e:-;entnrcm competentemente lwbililadas. 
Deus Gunl'de a Vrn.-Paço em 12 de Fevereiro de 1833.-

Salvador José Maciel.--Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 90.-JUSTIÇA.- Em 16 de l"üverciro de 1836. 

Ao Vi~e-Prcsir!~ute fb Provinei0. de Sergipe, a respeito da reintegração elo 
Ba~harel Man6el Joaquim de Souza Brito no lugar de Juiz tle Direito da 
Comarca de S. ChristoYiiO. 

Illm. c Ex.~1. Sr.-Sendo rresente ao Hcgcnte em i\omc tlo 
Imnerador o Senhor D. P::dro H o oflicio da Camara Muni
c:pal de:.;sa Cidade com data de 30 de Dewmbro do <mno prn
ximo passado, no qual cxpôc que, tendo o ex-Presidente des~;a 
l'rovincia, .Manoel Ribeiro du Silva Lisboa, removido para a 
Comarca da Villa Nova do Rio de S. Francisco o Bacharel 
Manoel Joaquim de Souza Brito, Juiz de Direito que era da 
Comarca de S. Christovão, c provido nesta o Bacharel Antonio 
José de Si Freire e .Mattos, seria agora muito prrjudicial a 
rcintegratüo qtH~ reclama ~qnd!e primeiro BJcharel, convindo 
aliás a cw1servnção do que f0ra nomeildo f!ôra substitui-lo, ou 
a de outro {{Ualqne:·; e, constando além· disto, pelos o meios des:·;a 
I)re3id,•rH:i.t de 2!a- de Outubro passado, que o referido Bacharel 
:Manod .LJ.quim de Souza Brito fOra depois demittido do ser
vi~jo om c :asequencia de não ter ido exercer, dentro do pn1w 
que lhe t~;;ignira, o lugar p~ira que fôra removido: estou auto
risado par<: responder a V. Ex., anm de que o fa<;a constar h 
meilcionJtLl Camara l\funicipai, que clla deve reconhecer um 
;;teto c! e constitucionalidade c de justiça na resolução que Y. 
Ex. tomou de rcintcgl'ar o Bacharel Monoel Joaquim de Souza 
Brilo no \ug;w de Juiz de Direito da Comarca de S. Chris
tovão, c na subscqucnte_ approvaçüo do Governo Imperial com
municada a V. Ex. em Avbo de 3 do passado, visto que()~. 
Jniws dr~ Direito, sendo perpetuas, não podem na fórrna do art. 
155 d,l Con5HUiçfw perder o' lugares senão em virtude de 
cientençJ. ou profcrlJ.a em Juizo Contencioso, ou nos termos 
do <1rt :H, % ~·.o do Ado Addicional pela respectiva Assembléa 
Provwc;al, corno o mcs:no Govetao ::waba de estabelecer no 
:~ 5." da.-; lnstí'ucç0c.; que acompanhnrão o Decreto de 9 de 
Dezembro de t 835, sendo certo que as medidas que se desvião 
da norma da legalidade, ainda que no momento parcção v<m· 
tajosas, produzem depois males cnrtos, e algumas vezes irre-
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p:~ti:l\l)b; cumprindo portanto ao Governo, u&c;im como a todas 
:;~.: Autoridadcs 7 obscrvur com religiosidade c firmeza os prin
i:ipios prcscriptos pela Constituição c pcli.is l,cis, por ser este 
um dos meios mais cfficazcs de dar garantias á liberdade, e 
estabilidade á ordem publica. 

Deus Guarde a V. Ex.--l'alacio do llio de Jancir0 cal 16 
(te Fevereiro ele 1836.-Antonio Paulino I...ilnpo de Abreo.
~r. Vice-Presidente da l'rovincia de Sergipe. 

N. 91.-I,'AZENDA.-Em 1G de l,'cverciro de 18:~6. 

Onlcm autorisaudo a Thesouraria Ja Prorinria do Rio Crande a. pagar ns 
partes interessadas , em Yirtude de dcprecadas legacs, por conta dos di
uheiros pertencentes no Cofre dos Orphuos, as ljUantias que tiverem sido 
recolhidas á extincta Junta da fazenda da mesma Provin~iil a titulo de 
cmpr('stimo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidenl~ do T1'ihunal 
Jo Thesonro Publico Nacionnl, em solução a duvida proposta 
em officio da Tlwsouraria da Província do Rio Gnmdc <;o Sal 
do ·t4 de Man:o ultimo sob 11. 0 53, autorisa o Sr. lnspector 
da dita Thcsouraria paru, na fôrma do art. fJl da Lei de 2'•· de 
Outubro de 1882, matHlar fazrT pagamento ús partes interes
SJ.(bs, em virlud<• d8 deprceadas ll·gacs, por conta dos dinh<>:Ü'OS 
pertencentes ao Cofre dos Orph:ios, qne forão recolhidos á ex
tincta Junta de Fav:nda da nwsmu Província a titulo de em
presUmo; exigindo porém que prestem fiança pelas sommas que 
receberem , até decisão da Asscrnbléa Geral, a quem se aeha 
nJfeclo este ncgoeio. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Fevereiro de 1836.
M anoel do J.Yascimcnto Castro c Silva .. 

N. 92.-Em 16 de Fevereiro de 183G. 

Sobre notns falsas achadas no Cofre dos Orphfíos ~ Ausentes da 
Proviacia da B<lhia. 

Manoel do Nascimento Castro e Silvn, Prrsidente do Tribunal 
do Thesouro Pubiico Naeional, em confonnidadf~ da deliberacão 
tomada em sessão do Tribunal sobre o offieio do Sr. Inspector 
da Thesout'aria da Província da lbhla de 14. do m::>z pas5ado 
sob n. o 6, acerca do destino que deva dar a um masso de notas 
fa1sas na importancia de 2:260~, entregues na Thcsonraria pclu 

\J 
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.luiz de Orphrws e Ausentes, c que perlendilo aD fall(~cido Arr ... 
t(>nÍo Pires da Costa H i beiro, responde ao sobredito Sr. Inspcclor., 
fJUe ÜH's notas devrrão str inutilisadas, ou quein:adas por urn 
acto judicial formado, e autorisado pelo Juiz que as remetlet-~ 
pura a Thcsouraria, depois de feitas as averiguações, c dili
gencias neccssarias para vcrillcar· a sua falsidade; por quanto a 
e~se Juiz cumpre faze-r constar nos. respectivos auto:; de arre
cadação o dPstino que cllas tivPrüo. 

Thesouro Publico Nacional ·em t:J de Fevereiro de 1836.
lilanoel do Nascimento Castro e Si!va. 

N. 93·. --Em IG de l•'eyereiro de 1íi36. 

OnLm á Thrsouraria da Bahia, remctt\'IHlo os mo!le:o; para a 
esuipturaçfio da Caixa fili:\1 da Amortizaçilo . 

. Manoel do Nascimento Ca~tro o Silva, Presidente do Tri~ 
bunal do Tllcsollro Publico Nacional, em cnmprimcnto do art. 
9. 0 da Lei de 15 de Novcrnbro de 1Si7, remcUc no Sr. lns
pector da Thesouraria da Provincia da nahia os tnclusos mo
delos para a escriptnra(·fio dos livros ausilíarcs do Grande Livro 
da divida publica, aflill de que tcnlülo a devida cxeeuçiio. 

Thesouro Publieo Naeional em 1G de Feroreiro de 183G. ·
ltlanoel do Nascimrn!o Castro e Silw. 

N. B'I.-JUS'.riÇ\. -Em17 de Fevereiro de 18~36. 

Ao Juiz de Paz do ~.o distrieto de Santa Annn, sobre o facto de ter sici•-, 
Jeyado á sna presença um indiyiduo que t:iz ser Encarregado ele Negocios 
da Columbi:!. 

Constando ter sido Ierado á sua presença um individuo, quo 
diz ser .Encarregado de Negocias da Columbia, em eonscqucnda 
de ser oneontrado a coilH11eiter utHa dcsordcm em uma casa par
ticular, d'onde se rrc1amúra atn.ilio á Justiça: manda oHegente em 
Nome do Impetndor o Senhor D. Pedro H que Vm., verificundo 
a identidade da pessoa, hnja de deixar em liberdade o dito En
carrPgado de Negocias, dando parte circumstanciada do facto acon
tecido para providenciar-se a respeito pelos meios competentes. 

Deus Guarde a Vm. - Paço em 17 de Fevereiro de 1836. -· 
Antonio Paulino Limpo de Aóreo. -Sr. Juiz de Jlaz do 2.0 

~lis.triclo de Snnta Anna. 
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N. 9a.-.JOSTIÇA.-Em 17 <lc Fevereiro de 1836. 

Aos Juizes u~ Paz do ~Junicipio da Côrte, sobre eleição de Ofiiciacs 
tia Guarda Naciona I. 

Dt;vendo a escolh:J dos Offidacs da Guarda Nacional recahil' 
t1as pPssoas que derem pr<'surnir-so mnis capazes de fazer o 
seniço, cumpre que Vm., tu occnsi5o de proceder-se no seu 
distlicto á eleições, faça senti r a eon veniencia de serem com 
prefercncia votados para Ofliciacs os Guardas Nacionacs que per
tencerem ao serviço activo, c não os da reserva, que, apesar 
dt> não serem excluídos expressamente, allegâo em seu favor 
muitos motivos que se fazem dignos ele consideração para se 
Pscusarem d<~ aceitar m Postos. 

Deus num·de a Vm.- Paço em !7 de Fevereiro de 1836.
Antunio J>aulino L·impn de Abrcn. 

N. 96.-:J.\.íH:.i1L\.-.Em17 deFt:vcreiro de 18:36. 

lhndo csclarecinwntos a r<'SpPíto <!a sni.J:;titniç:ío elos Almoxarifcs, quando 
faltarem por Lerem sido wrtead.rH para o Jnry. 

Em resposb ao Sl'U o;ncio do 12 do corrente, ncompanhado 
da rcprcsenta~:fbl, que lhe dirigira o A!moxarife da 3.a Secção, 
Rcrnardo nutelllo de Siqueira, fazendo V:lrÜlS rcf1ex<1cs, a bem 
de sc1' dispensado do .lury, para que fôra sorlcado, tenho de 
significar a Vm. que, dundo a Lei Ajudantes aos Almoxarifes, 
para os s~b:;Wuir nos seus legititllos i1npedimcntos, devení por
tanto set· nomeado um para f<n:~r as vez(~S do rcpresenta:Jte, 
emquanto durar a s:~ssão do mesmo .J ury. 

Dcms Gmmlca Vm.-Paço em 17 de F\~voreira de 1836.
Salvador José Jfaciel.- Sr. Jo;Iquim .\nt.onio Caminha. 

N. ~7.- FAZE~ O.\...- BiH 17 de Fevereiro de 1836. 

Appruvando a dclibcra(Jo !omnua pelo Pres[dente da Proyineia de f'. Paulo 
de admiltir no pagame,,to de direitos de exportaçilo na Villa de Ignapc 
letras a prazo de seis mczcs. 

::\[anoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do TJ'ibunal 
do Thesouro Publico Naeional, em conrnrmidadc de delibct'açãn 
tomnda em sessão do Trilmnul, de uecordo com o pnrecer do 
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Conselheiro Procurador fiscal, npprovou ;l rcsoiltlçãn tomada 
pelo SI'. Presidente da Provincia de S. PJu!o, dü c;uc deu conta 
em seu officio de 20 de Jan:~iro ultirno sob n.o fi, de mandar 
admittir lctràs a prazo de seis mezes em pag,lmcnto dos direitos 
de exportação, que se arrPcadão na Villa de Iguape, aHenta 
a impossibilidade do se cobrarem tacs direitos em ccclulas ou 
conhecimentos, que lá nfio existem ; embaraço este qne hc de 
esperar dcsnpparoça em breve, pela substituição dns cedulas c 
conhecimentos, c novo troco de moeda de cobre, a que incc~
S.1ntcmcnte tem de proccd('r-sc, c pnra o que em 30 de Ja
neiro ultimo já se remetlêriio á The::>oul'aria da mesma Provimcia 
quinhentos e sessenta contos de róis em notas do novo pad rã e. 

Thesouro Publico Ni'lcional em 17 do Fevereiro de 1836.
lJ.fanocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 98.- Em 17 do Fevereiro de 183G. 

Portaria á A!fandcga, dando proYidcncins para accclcrar a m~t-rlra 
do expediente, &c. 

Tendo chegado ao conhecimento do Governo a reprcsentaçao 
da Commissão da Praça do Commercio, sobre alguns incon-· 
Yenicntcs que se oppõem ao prornplo desr•acho das fawndas, 
sua boa guarda, c attençõcs devidas ao co:nme:·cio; c, lwvcndo 
<~u pessoalmente examinado até que ponto podem crer-se exis
tentes esses inconvenientes, c fundadas as queixas vag<lS qa~ 
por essa occasião tambem se cspaH1árão, cumprindo em conse
qucncia remover quanto tür possivd todos os estorvos que 
possão embaraçar o serviço devido ils Partes, c ao mesmo 
tf~mpo acautelar quaesqucr abusos prejudiciaes á exacta arre
cadaç<io dos impostos Nacionaí~s; ordeno ao Sr. Inspector da 
Alfandega: t.o, que pt·estc a m~iül' attcncçfio a que os em-· 
pregados comparcçfío pontualmente ás horas mar<~adas no He
gulamenlo, e quando faltem a este deYcr, Q sendo advertidos 
reinei dão, os devcní suspender, na fôrma do mesmo Rrgula
mento, e, se ainda assim algum continuar em tacs faltas, dará 
parte para que o Governo proceda como mais conveniente íôr 
ao serviço; 2. 0

, que faça eonstar dentro da Hepartição qne ouvirá 
quaesqucr queixas ou representações contr'i:l os empregados que 
embaracem, ou por qualquer maneira prejudiquem o expediente, 
ou a justiça das Partes para dar as providencias a seu aleimcc, 
sendo rnzoaveis, c mesmo leva-las ao conhecimento superior, 
quando o caso assim o exija; fazendo ao mesmo tempo saber 
aos empregados qnc, se por scmrlh mte nwlivo, abusem do d~ 
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~cus empregos, tralarem de mal fazc1· aos queixosos, não deixará 
o Governo de punir tão indigno comportamento; 3. o, que, todt:s 
<1s vezes que não existir o numero de trabalhadores que seja 
~e misteL· Qrnpregar no serviço interno da Alfandcga, faça im
mcdiatamentc preencher n falta por jornaleiros ajustados pelo 
preço que possfw obter-se; r~-. a, que, attendcndo a que no numero 
dos Guardas, muitos ha, qne por suas idades e estado valc
tuf!inario não podem satisfazer constnntcnwntc o serviço ex
lemo, mas o pl\'starão su!Iicicnternentc no interno da Alfandega, 
on l[tl!~ exija Hbt~no:; activid<l'lc, serão provisoriamente divididos 
os (;uardas actuaes em duas elasscs, sendo uma do serviço 
r·xterno da Al!'andcga, como S<'ja o de rondas do mar, des
rarga, (..:c., c outra do serviço interno de nrmazens, &c. 
Constará a 1." do numero de GQ Guardas cfl'ectivos, que dt;vem 
ter n::. qualidades proprias para o desempenho de suas funcções; 
e a 2. a, do restante cxistent(~; cujos indivíduos ainda que 
menos aptos para o laborioso ::erviço externo, ll'nhão comtudo a 
Frobidadc pessoai, que dt;vc exigir-se em ambas as classes. 
Ficüo perlen(~l'lHlo it 2. a cl•ssc os Guardas eonstanles da re
l~tf,'Úl) junta, cujo I'Slndo r.llysico não lhes pennitte desempenhar 
o seniço activo elo mar, sendo considerados addidos, c com 
o Yeneimenlo de HOO:;<'OOO annuacs; unico meio de combinar 
o scrY!ço c interesse da Fazenda, com n equidade devida 
aos indivíduos de que se trata, os quaes sem direito a aposen
tadona nearifí.o expostos á miseria, quando dcspedidus; as 
vagas, que <kixarem estes, serão preenchidas por pessoas com 
a capacidade c robustez necessaria ao bom desempenho do 
servi<;o effectivo, até que seja completo o numero total de 90 
Gunrdas elTectivos que deverão fazer todo o serviço interno e 
externo da All'und(~ga, nu fórma do Regulamento, cessando csfa 
disposição provisorin. ]~, porque o numero de 90 pessoas, 
entre cjuardus e Fieis, que ora existe, nüo seja bastante para 
() expediente da Alfandcga, na coneurrcncia actual de grande 
amuenc.itl. de descargas, visto que o serviço da Guarda Nacional 
~~ do Jury distrahe constantemente urna parte delles, nomcar
sc-hJo, tambem provisoriamente, dez Guardas cxtranumerarios, 
que tenhão conveniente idonddadc, com o vencimento annual 
de 240~000, na fórma do Decreto de 20 de Junho ultimo, c 
a diaria de 320 róis, sempre que occupados sejão em serviço 
interno, ou ex temo, ficando ;com direito á effectividade nas vagas, 
attento o ~;cu comportamento: as vagas de tncs cxtraordinarios 
só serão preenchidas com urgente necessidade reconhecida pelo 
(iarerno, c até que o total de ctl'eetivos estcja no estado com
pl-eto, e seja empregado segundo o Regulamento; 5. o, que 
não permitta que, depois da sabida dos empregados, fique a 
Alfi.:ndega aberta com nssistencia só do Porteiro, providen
ciando em taes occasiões, ({UC, conjunctnmente com .ellc, sr, de" 
morem :.1Ignm; Conferenles por turno. 
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Constando igualmente ao Governo que alguns empregados, 
em lúgar de empregarem o tempo no sc1·viço a que são des
tinados, c para o qual fol'<1o admittidos pelo mesmo Govcmo, 
recebendo por esse trabalho não pequena retribuição, gastão 
a maior parte desse tempo, uns a procurar preços das merca
dorias que tem de impugnar, o que prova falta de perícia em 
seu oficio, c outros em disputas alheias ao serviço, em con
versaçúes ociosas, c ató em declamar contra a Administração 
Suprema, com injustas censuras, c isto tão publicamente que 
se tem tornado notavel uma semelh.·mte condu da: recomrnendo 
ao Sr. InspcctOi' que advirta a tacs indivíduos, que na Ht•par
tição só devem occupar-sc no desempenho de suas obrigaçües; 
deixando para fóm do horas do seniço c da Estaf~ào, a que 
pertencem, o exercido de outro direito que julguem assistir-llles 
como Cidadãos. O Govcrni.J cstü certo que essa immoralidade, 
que ha tempos <1rr:arecc twssíl Hcpartiçfio, deve tocnr n mui 
pequeno numero de empregados; e espera igunlmcntc que o 
Sr. Inspector, flc;:ndo ao alcance destes factos, participe qmtes 
empregados conti!!Uflo a dar semelhante csc2.ndalo, para que o 
Governo obre a bl respeito coruo entenda justo e conveniente. 
Outrosim não cm::;inta que pessoas, que não pertencem a Al
nmdcga, c nem s;-:n Despcll:llantt'S, se COtiSt>rvem nella diaria
mente, como revisores dos actos dos mesmos enqii'<'gndos, quando 
aliás s6 tcnt direito a exigir, co:no todos os Cidadãos, ecrtidito 
dos docwrwntos que lhe eonvcullfío. 

Finalmente o Sr. ltlSpcctoi" empregará todo o zelo, de que 
h e capaz, afim de apartar da H.epal'lição a seu cargo toda a 
censura justa, e niio dar lugar üs queixas do commcrcio, 
quando fundadas; dando as providrncias a seu nlcance, ou 
pedin1o-as, quando depemlUo de resolução do l;overno. O que 
assim cumprirá. 

ltio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1836.-Jfanoel dú Nas
cimento Castro e Silra. 

N. U9.-JUSTIÇA.~Em 18 de :Fevereiro de 1836. 

A' Camara Mnnicipal, sobre a suhstituiçno do Juiz de Orphãos 
no caso de impedimento. 

O Hegrnte, a quem foi presente o oficio da Camara Muni~ 
cipal desta Cidade de 29 de Janeiro proximo passado expondo 
a duvida mn que se acha á vista do Decreto de 30 de Outu
bro passadD sobre a nomeação de um Juiz de Orphãos para 
servir nas causas de Joa(Jllim l;>rancisco Vianna, por se ter 



dado de su5pcilo o actual; manda em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro II pela Secretaria de Estado dos Nego
dos da Justi<:a remcttet· á referida Canw1·a a copia inclusa do 
J)errPto de 12 deste mez, em que se designa a fórma da subs
tituição no c~so de impedimento do referido Juiz de Orphãos, 
Hcando po1· esta maneira resolvida a duvida mencionada. 

Palneio do Hio de Janr:ro em 18 dP Fn'<'f<'iro de 18:lG.
Ãnlonio Pmtlino Limpo de Abrco. 

N. 100.-~IARINHA.--Em 18 de Fevereiro de 1836. 

Determinando que, quando de bordo dos navios não venha pessoa idonea 
para receber os generos que se costumão remctter·, os faça acompanhar 
(lO I' pessoa de CDnfiança. 

Expeça Vm. as ordens necessarias para quP, d'ora em dian
h•, tod:ts as V('zes que forem gencros para bordo dos navios 
da Armada, SPjão acompanhados por um individuo, quando 
dos ditos navios não venha pessoa idonea para os receber, de
vendo Vm. recommcndar aos Patrõrs das embarcações em
pregadas na conducç.ão d~ taes gcneros o maior cuidado em 
darem sempre parte do estado em que os mesmos se aehão, 
a bem de evitar-se desla sorte não só a repetição do que 
acontecêra com a bolacha remeltida para o transporte desti
nado ao Pará, mas ainda o pn~juizo da Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a Vm.-Paro em 18 de Fevereiro de 1836.
Salvador José JJJacicl.-Sr. Ji'raneiseo gibiano de Castro. 

N. 10l.-Em 18 de Fevereiro de 183G. 

Mandando rccolhei· em deposito 110 cofre da Intendcneia, na conformidade 
da Ordem de 12 do corrente n. 0 89, o producto da arrematação dos 
bens de duas praças fallecidas na F1 a gata Campista. 

Participando o Commandante da Fragata Imperatriz que ao 
Commissario da mesma se achão carregadas as quantias de 
106~640 rs. em prata, e de 15~800 rs. na mesma especie, 
e 840 rs. em cobre. que são producto da arrematação dos 
bens dos fallecidos Thomaz Thompson, 1. o Tenente, c João 
.Jacob, Sefl'alheiro da Fragata Campista, e pertencem aquella 
ao referido Officia1, c as outras ao Serralheiro; cumpre que 

Deci.'iões 9 
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Vm. exija taes quantias do dito Commissario, c as faça depo
sitar nessa Intendencia, afim de serem depois entregues ás 
pessoas, que pat·a as receber se apresentarem competentemente 
habilitadas. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 do l"evereiro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 102.-FAZENDA.-Em 18 de Fevereiro de 1836. 

Communicando ás Thesour.arias das Provineias ter-se expedido ordens nos 
Consules llrasileiros para que ccrtiliquem, se nos manifestos de embar
ca\OCS yem emendas, rusuras ou borrões. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, participa ao St·. Inspector 
da Thesouraria da Pmvincia de •... para sua intelligencia, e para 
o fazer constar ao lnspectorda respectiva Alfandcga, que se expe
dem nesta occasião ordens, para que os nossos Consules nos ma
nifestos das embarcações certillquem se nelles ha alguma emen
da, rasura ou borrão, e que rubriquem as folhas, quando elles 
contivel'em mais de uma ; rcmeltendo pelos Capitães das em
barcações as 2. as vias dos ditos manifestos, fechadas e sclladas 
com o sello do Consulado, c com direcção aos Inspectores 
das Alfandegas. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de ~,cvcreiro de 1836.
Manoe.l do Nascimento Castro e Silva. 

N .. 103.-JUSTIÇA.-Em 19 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Provinda do Rio Grande do Norte, sobre licenças concl'~ 
di das a Juizes Territoriaes pelos Presidentes das Relações. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. com 
data de 16 de Hezembro do anno passado, no qual expõe 
que, tendo negado ao Juiz de Direito da Comarca do Natal 
a licença que lhe requcrêra para ir curar-se a Pernambuco, 
lhe fôra depois por elle apresentada uma licença concedida 
pelo Presidente da Relação de Pernambuco para onde partira ; 
e que, entrando em duvida sobre a validade de tal licença, es
perava que o Govemo o esclarecesse a respeito: manda o 
Regente em Nome do Imperador o Senhor D. 11edro 11 decla· 
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rat' a V. ·Ex. que os PI'csidcntes das Relações podem conceder 
licenças por trinta dias aos Desembargadores c Juizes Terri
toriaes, na fórma do art. 2. o ~ 3. o do ltegimcnto de 3 de 
Janeiro de 183:3, disposições que não podem considerar-se 
revogadas pela doutrina do art. 5. o § 14 da te i de 3 de Ou
tubt'o de 1834., que sómente teve por fim dar aos Presidentes 
de Províncias a faculdade de conceder as mesmas licenças por 
espaço de trcs mezr.s. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Ilio de Janeiro em 19 
de Fevereiro de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. 
Presidente da Província do ltio Grande do Norte. 

N. 104.-Em Hl de Fc\'ereiro de 1836. 

Ao Mini:~tro dos Ncgocios Estrangeiros, sourc o Sargento Mót· João de Deus 
Rodrigues, Ajudante do General Marianno Armaza, Enearregado dos Ne
gocios de BoliYia; o qual Sargento Mó r fóra posto em custodia c depois 
em liberdade pelo Juiz de Paz do 2.0 districto de Santa Anna. 

111m. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. para sua in
telligencia as copias do Aviso de 17 do corrente dirigido ao 
Juiz de Paz do 2. o distl'icto da Freguczia de Santa Anna, e 
das respostas deste sobre o facto de ter sido levado á sua prc~ 
sença, de ter sido posto em custodia c depois em liberdade 
(como consta do Termo tambem junto por copia} o Sargento 
Mór João de Deus Rodrigues, Ajudante do General 1\Iarianno 
Armaza, Encarregado dos Negocios da Republica de BoJivia 
neste lmperio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 19 de Fevereiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Aõreo.-lllm. e Exm. Sr. Ministro 
dos Ncgocios Estrangeiros. 

N. 105.-FAZENDA. -Em 19 de Fevereiro de 1836. 

Portaria á Mesa de Diversas Rendas, sobre o imposto de siza da venda de 
Embarcaçoes Nacionaes. 

O Sr. Administrador da Mesa de Diversas Ucndas do Itio de 
Janeiro ordene ao Oficial encarregado do lançamento da siza 
da venda de Embarcações que, todas as vezes que lhe forem 
apresentados bilhetes para pagamento da meia si~a das Embarca-
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.ções Nacionaes que passão a Estrangeiras, não a lance sem 
primeiro a submetter ao seu conhecimento; e, achando pelas 
informações que tiver que não existe fraude, mandará receber o 
pagamento, e no caso contrario representará ao Thibunal do 
Thesouro para deliberar eomo ftii· conveniente. 

Rio de Janeiro em 19 do Fc·vcreiro de 18:16. -lJ..fanoel do 
Nascúnento Castro e Silva. 

N. 106.- Em 20 de Fcrereiro de 183(). 

Sobre pagamento de Direitos NoYos c \'Pihos dos Ofiit,'iaes de Justiça. 

Manoel do Nascimento Castro c Silvtl, Presidente do Tt·ibunal 
do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente o officio do 
Inspector da Thesouraria da Província do 1\io de Janeiro de 12 
do corrente, acomp1nhando o requerimento de Uno José dos 
Passos, que incluso reverte, em que pede a restituição dos Novos 
e Velhos Direitos do Officio de primeiro Tabel1Wo da Villa de 
S. João do Príncipe, responde ao sobredito Sr. Inspcclor que, 
posto aquelle pagamento pertença á Renda Provincial, comtudo, 
como a respectiva Assembléa Legislativa não tenlta ainda legis
lado a este respl'ito, se deverá regular pelo § 22 do 1\egimento 
dos Novos Direitos de 11 de Abril de 1661; advertindo que o 
Supplicante não provou a circumstancia de não ter tomado-posse 
}Jara dehar de pagar os referidos Direitos relativos ao tempo 
decorrido até a sua demissão. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Fevet·cil·o de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 107.-Em 20 de Fevereiro de 1836. 

Officio ao Presidente da Bahia, para fazer effectiva a responsabilidade de 
Empregados indigitados de omissão no cumprimento de seus deveres, 
cujos actos aliás pretendia o mesmo Presidente justificar. 

lllm. e Exm. Sr.- Não havendo sido legal o procedimento 
do Vice-Presidente dessa Província na execucão da ordem de 
12 de Maio do anno passado, que mandou 'razer effectiva a 
responsabilidade dos culpados pela omissão da Thesouraria em 
não suspender de assignante da Alfandega á Antonio José Ar
mando, que deixou de pagar os primeiros bilhetes de despachos 
a credito, por ter mandado ouvir por ordem sua o jndiciado 
ex-Contador Joaquim lgnacio da Silva Pereira, quo então servia 
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de lnspcctur da Thesouraria, quando essa audiencia lhe deveria 
ser dada ex-ollicio pelo Juiz da rorma<.:ão da culpa; e nem 
sendo conveniente c uttcndivcl o que este indiciado allcga em. 
sua defcza, que principal mente se funda em uma antiga pratica 
contraria aos Regulamentos das AlfL~ndegas, c antes ao Decreto 
de 30 de Outubro de 17d4 que se não póde dizer em esquecimento 
c desuso no anno ele 1834, tendo sido reimpn'sso, e publicado 
em 1831; cumpre qne Y. Ex.. faça dar clfectiva execução á 
sobredita ordem de_ 12 de Maio: o que cornmunico em resposta 
uo seu otJJcio de 25 do mez findo sob n.o 18. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Pulaeio do lHo de Janeiro em 20 de 
Fevereiro de 1836.- illanoel do Nascimento Caslro e Silva.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 108.-JCSTIÇA.-Em 21 de Fevereiro de 1836. 

Ao P1·esident~ do Pro; inda de Santa Catharina, reeommrndando a discipliua 
das· Guardas Nacionacs, e mandando prestar soccorros á ProYincia de 
S. Pedro. 

lllm. c Exm. Sr.- Podendo acontecer que a Província de 
S. Pedro do llio Grande do Sul, aonde não foi ainda possível 
restabelecer-se completamente a ordem c a tranquillidade pu
blica, não obstante as providencias que o Governo Imperial não 
tem cessado de expedir, venha a necessitar de alguns auxilias 
dessa Província; c sendo certo que as Guardas Nacionaes em 
nenhuma outm occasiào podem preencher melhor o fim para 
que farão CI'eadas do que nesta em que a continuação dos actos 
de resistencia e sedição em Porto Alegre pódc comprometter 
muito a integridade do Imperio; não podendo duvidar-se de 
que existe alli um partido que convém quanto antes extinguir, 
o qual abertamente se tem pronunciado pela separação da Pro
víncia: manda o Uegcnte em Nome do Imperador o Senhm· 
D. Pedro 11 que V. Ex. não só procut·e dar ás Guardas Na
cionaes dessa Província aquella disciplina c regularidade que 
em taes circumstancias são indispensaveis, mas tambem haja 
de soccorrer a Província do Rio Grande de S. Pedro com os 
destacamentos que lhe forem requisitados pelo respectivo Pre
sidente na fórma dos arts. 107, § 2. o, e J 08 da Lei de 18 de 
Agosto de 1831, confiando o mesmo Regente que V. Ex. exe
cutará esta ordem com a solicitude e energia que reclamão a 
importancia e gravidade do objecto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Fevereiro de 1836. -.Antonio Paulino Limpo de Abreo.
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 
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N. 109.-Em 22 de Fevereiro de 1836. 
o 

Ao Juiz de Direito da 3. 3 Vara do CiYcl, signHieando-lhc que não podia 
mandar passar mandado de penhora contra a Fazenda Nacwnal a fayor 
de Lourenço Antonio do Rego. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 o seu ofllcio de 11 do corrente mez, servindo de 

~ resposta ao Aviso que lhe foi expedido em data de 8, para 
·""'-,;-' informar com os motivos que tivera para mandar passar um 

· 111nandado de pcnhom contra a Fazenda Nacional a favor de 
Lourenço Antonio do Hcgo, recebi ordem pam declarar a Vm. 
que as razües que pondét·a não são sufllcientes para justificar 
o seu pi'Occdirncnlo, já pot·que nenhuma autoridade póde 
decretar a aliennção de bens Nacionaes senão o Poder Legis
lativo, n~-· : a do art. 15, ~ 15 da Constituição, sendo por
tanto co. o a este precf'ito o mandado de penhora que Vm. 
mandou· . ..•dir; já porque no prcsup;Josto de havcl' na I~ci, 
entre ouWt_ consignações, aqnclla que tem por fim o paga
mento de dividas alrazadas, não compete a Vm., mas ao Podct' 
Execulivo, decretar a applicac:ão dos rendimentos destinados pela 
Asscmbléa Geral aos vat·ios ramos da publica administração, 
na fórma do art. I 02, ~ 13 da Constituição, seguindo-se, na 
conformidade da rne:.ma Constituição, c nos tennos da Lei de 
15 de Outubro dn 1827, a responsabilidade do Ministro por 
qualquer abuso de poder, ou falta de ohscrvancia de Lei, que 
commetter; sendo manifestamente absurdo que uma autoridade 
Judiciaria pretenda dirigit• c forçar os acto" do Poder :Execu
tivo contt·a os pt·incipios da indepcndcncia dos diversos Poderes 
Politicos, e a despeito dos axiomas mais vulgares de Direito 
Publico Constitucional, abraçando-se uma doutrina que, longe 
de ter apoio na Legislação moderna, como fica demonstrado, 
he reprovada por muitos precedentes, segundo os quaes o Corpo 
Legislativo tem effecti vamente regulado por diversas vezes o 
pagamento de dividas atrazadas, como lhe tem parecido mais 
conyeniente ao bem do Estado, assim como não encontra exemplo 
algum na historia da Legislação antiga, ficando Vm. nesta in
telligencia, afim de que não se repitão f:1ctos tão pouco con
sentancos com o decóro da Magistralum, e com a regular 
administração da justiça. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Fevereiro de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Ahreo.-Sr. Juiz~e Direito da 3.a 
Vara do Civel. 
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N. t10._.FAZENDA.-Em 22 de Fevereiro de i83t1. 

Dando explicações ácerca dos carimbos remettidos para a punção do 
cobre nas Províncias de Goyaz e .Mato Grosso. 

111m. c Exm. s.·.-Como nesta o OCC3iião se remettem á The~ 
souraria d(~ssa Provincia exemplares do 1\egulamento expedido 
em 4 de Novembro de 1835 para a boa execução da Lei de 
6 de Outubro do referido anno, apenas me resta a responder 
ao officio de V. Ex. de 30 de Dezembro ultimo n. 0 70 que, 
dispondo o art. 8. 0 da Ld citada que na falta de moeda de ·· 
cobre cmittida no Rio de Janeiro sPja mar·cada e dada em troco 
pela quarta par·tc do seu valor a emitlida nessa Província, e 
na de Mato Grosso; claro he que dos carimbos que acompa
nhárão a ordem de 14 de ))ezcmbro sob n.o 62 só poderão 
tm· uso para punçar estas ultimas moedas, os de 20 e 10 réis, 
sendo o de 40 r{~is exclusivamente empregado na punção das 
.• 1oedas de 80 réis emittidas no Hio de Janeii'O, que por ven
tura possão circulllr nessa Pmvincia; não devendo ser aprovei
tadas as antigas moedas de 75 réis as quaes, sendo verdadeiras, 
serão depois de resgatadas inutilisadas. 

Palacio do Hio de Jancit·o em 22 de Fevereiro de 1836.-Ma
noel do Nascimento Castro e Silva.-Sr. Presidente da Pro-vin
cia de Goyaz. 

N. 111.-IMPERIO. -Em 23 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Provinda de S. Paulo, declarando que he extensiya aos 
Agentes de Correio a fiança exigida dos Thesoureiros das Administraçoes. 

lllm. e Exm. S1· .-Em resposta ao officio dessa Presidencia 
com data de 6 de Novembm do anno pas~ado, em qoe se so
licitão escliu·ecimcntos sobt·e a execuç.ão do Aviso circular de 
20 de Outubro do dito anno ser tambern el\tensiva aos Agentes 
do Correio dessa Província, que servem ao mesmo tempo de 
Administradores e Thesoureiros : manda o Regente em Nome 
do Imperador o Senhor Dom Pedro ll declarar a V. I~x. que 
deve continuar a exigir dos t'eferidos Agen~es as fianças de que 
trata o citado Aviso; convindo porém qur, no caso de haver 
difficuldadc em apresenta-las-, se tolere esta falta , at{~ que se 
deem as c.:mveniPntes providencias a respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Janeiro em 23 
de l!..,evereiro de 1836.-J os é I gnacio Rorges.-Sr. Presidente 
da Província de S. Paulo. 
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N. H2.- JUSTIÇA .-Em 23 de Fevereiro de 183ô. 

Ao Chefe de Policia, mandando qnc um contlcmnado a galés prrpetuas 
sina de algoz. 

Vm. porá á disposição do Presidente da Província do Rio de 
Janeii'O o condemnado a galés perpetuas, que tem servido de 
algoz, para ir á Villa da llal'ra Mansa fazer uma execução, ou 
outro em seu lugar, quando este se ache impossibilitado. 

Heus Guarde a Vm.-Paço em 23 de Fcvm·eiro de J83G.
..thtfJnio Paulino Limpo de Abreo.--Sr. Chefe de Policia. 

N. 113.- MARI~HA.-Em 24 de Fevereiro de 1836. 

Ao Quartel General, rommunicando ter-se determinado ao Commandante 
do Corpo de Artilharia de Marinha, que pretira a qualquer outro serviço 
do Corpo as requisições de praças para tripolarem as embarcações ar
madas. 

Determinando-se nesta data ao Commandante do Corpo de 
Artilharia da Marinha que, quando por esse Quartel General 
sejão requisitadas al.:.;umas prnças do dilo Corpo para tripolar 
embarcações armadas, prefira este serviço a qualquer outro, 
afim de não retat·dar a sallida de taes embarcações ; previno 
disso mesmo a Vm. para sua intelligcncia e governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 21 de Fevereiro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. l!"rancisco Bibiano de Castro. 

N. 11lt-.-FAZENDA.-Em 24 de Fevereiro de 1836. 

Portaria á 1\Iesa de D1yersas Rendas da Cortr, mandando apprehender as pipas 
de aguardente que fo•·em encontradas sem despacho, ou com elle, não sendo 
a data do mesmo dia. 

Constando que algumas pessoas, com despachos que fazem 
de uma pipa de aguardente, extravião os direitos de muitas, 
pela fraude de vasarcm o liquido e de novo encherem o mesmo 
casco, por ter este a marca de sahida do Trapiche : ordeno ao 
Sr. Administrador da Mesa de Diversas Rendas, que expeça as 
suas ordens para serem apprehendidas, do 1. o de Março do cor
t·cntc anno em diante, todas as pipas de aguardente que forem 
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encontradas sem despacho, ou com ellc, não sendo a sua data 
do mesmo dia em que forem encontradas ; devendo os vigias 
que as encontrar por o-visto-no mesmo despacho ; o que 
assim cumprirá. 

Rio de Janeiro em 24 de Fevereiro de 1836.-Manoel do 
Nasct"lnento Castro e Silva. 

N.l) 115.-Em 24 de Fevereiro de 1836. 

Sobre o desembarque de mercadorias em lugares onde não ha Alfandegas. 

lllm. e Exm. Sr.-Estando marcado no art. 212 do Uegu
lamento das Alfandegas do lmperio o modo por que as autorida
des locacs devem proceder a respeito das embarcações, que, em 
lugar·es onde não ha Alfandegas, desembarcarem mercadorias 
que ainda não tiverem pago direitos de consumo; e sendo as 
suas disposições o meio mais proficuo que por ora se póde em
pregar para pl'Cvinir o extr·avio, que por esta maneira costuma 
praticar-se; cumpre que V. Ex. recornmende ás respectivas 
autoridades locars a stricta obscrvancia do citado artigo ; e que 
ordene aos Juizes de Paz que, por occasião de passarem o cargo 
a outro, lhes trnnsmittão esta recomrnendação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Ui o de Janeiro em 24 de 
Fevereiro de 1h36.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Província de .... 

N. 116.-IMPERIO.-Ern 26 de Fevereiro de 1836. 

Ao· Presidente da Proyincia de Pernambuco sobre a nccumulação de cadeit•as 
do Collegio das Artes de Olinda com o emprego dQ .Juiz Municipal e de 
Orphãos; dhisão das cadeiras de inglez e francez do mesmo Collegio ; 
e entrada de um Lente do Curso Juridico depois da hora marcada pa.ra o 
ponto. 

111m. e Exm. sr-.-Tendo chegado a presença do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 um requeri
mento do Dr. Lourenço Trigo de Loureiro, queixando-se de que 
o Director interino do Curso J uridico dessa Pt·ovincia lhe queria 
tirar a ()adcira de francez incorporada ao Collegio das Artes, 
em que fôra pmvido pelo Governo Geral, c isto por julgar 
incompatível o exercício de tal cadeira com o de Juiz Mu-

Decisües 10 
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:nkipal e Orphãos da Cidade de Olinda, em que tambem ha
via proximamente sido provido pelo Governo Vrovincial, acom
panhando ao requerimento um ollicio daquelle Direclor inte
rino, que tem por objecto justificar a sua conducta, c pedir 
.solução á duvida em que fica sobr·e a incompatibilidade apon
tada: foi o mesmo Regente servido deliberar· que não pi'Ocede 
a duvida do Director, por isso que o exercício da cadeira he 
no mesmo districto e termo em que aquelle Professor exerce 
a magistratura para que f.oi nomeado: mas como tal duvida 
fosse suscitada por indicação de um dos Lentes em Collgre
gação, a qual continuou a fazer-se Juiz na rnateria, porque 
o Director entendeu assim sujeita· la, como confessa em seu of
ficio, d(~mittindo de si a jurisdicção e regalia que lhe dá o art. 
6. 0 do capitulo 2. 0 dos Estatutos, para a renunciar á Congre
gação, que aliás só he competente para a escolha e approvação 
dos compendios, como determina o art. 3.0 do mesmo capi
tulo citado; recommenda o mesmo Regente a V. Ex. que faça 
sentir áquelle Dircctor a falta que commelteu, em levar no 
juizo da Congregação uma materia, que, sendo loda da sua 
competencia, era por isso estranha áquelle cot·po, aliás com
petente pa.ra eutros muitos e variados casos descriptos em o.s 
ditos Estatutos. 

Ji:m additamento á esta duvida otfereceu tambem o Director 
-em o dito officio á decisão do Governo outra sobre o Bacharel 
Urbano Sabino Pessoa, substituto da cadeira de philosophia c 
geometria no mesmo Collegio das Artes, e actualmente pro
vido no lugar de Juiz Municipal e Orphãos da Villa de Goyana, 
sobre o qual, reconhecendo o Regente a -incompatibilidade dos 
dous exercícios, por se achar aquella Villa 14 leguas <}istanto 
do magisterio academico, impossível se torna o desempenho 
deste ultimo, quando as eventualidades o requererem ; e em 
consequencia ordena que V. Ex~ faça saber ao dito Bacharel 
Urbano Sabino Pessoa, que elle deve optar, entre os dous em
pregos que tem, a escolha do que lhe convém, respondendo 
no preciso prazo de 30 dias depois da intimação, para que, no 
caso de querer consenar o de magistratura, poder o Govern~ 
JWover o outro que fica vago. 

Quanto porém a uma terceira duvida, que o Director men
ciona em o dito seu officio, sobre o provimento da cadeira da 
1ingua ingleza na mesma pessoa do Pmfessor de fmncez, ou 
em dous difTerentes indivíduos, deliberou o l\egente que, á vista 
da letra dos Estatutos não pôde o Governo consentir· que clles 
sejào alte~·ados, provendo um Professor pam cada língua, sem 
(JUe o Podet· Lf•gislativo, sobre proposta do Poder Executivo, 
haja de dar a providencia que se requet·, em ''ista da difllcul
dade que se apresenta, o que terá lugar logo que se abrir a 
Assembléa Geral, continuando no entanto a falta, como já 
aconteceu com a cadeim de gf•ographia e histot•ia, a respeito 
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da qual o Dircclor, referindo o se\l provimento, pede igualmente 
solução, se deve ou não exigir esta preparatorio aos que se 
matricularem no futuro anno, porque teve exercício, quando o 
anno lectivo estava adiantado em mais de metade do tempo, 
solução aliás obvia, ponderando-se a iniquidade de se pedir 
um preparatorio, do qual só se offereceu meio ao estadante 
para se instruir tarde e fóra de tempo. 

Foi juntamente presente ao Regente outro officio do Dh·ector 
referindo o facto, de que, excedendo o Lente o quarto de hora 
que lhe he permittido demorar-se para subir lt cadeira, os 
estudantes devem ou não espera-lo para ouvir a lição: ao que 
o mesmo Regente manda responder que, sendo a falta impu
tavel ao Lente, por isso que não cumprio o seu dever, não póde 
ser reparada por aquelles que o cumprirão; devendo antes es
perar-se que o Lente~ que uma vez cahio. em semelhante 
falta, ponha todo o cuidado em não commetter outra. 

O que tudo de ordem do Regente communieo a V. Ex. para 
fazer executar as soluções aqui exaradas pelas pessoas a qut~m 
competir o seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 de 
l''evereiro de 1836.-José lgnacio Borges.- Sr. Presidente da 
Província de Pernambuco. 

N. 117."-JUSTIÇA.-Em 26 de Fevereiro de 1tl36. 

Ao Presidente da Província do Rio Grande do Norte, sobre o modo de 
-c6mpletar as Juntas de Paz nos Municípios onde nll.o houver pelo menos 
cinco ôistrictos. 

lllm. e Exm. St·. -Accuso a recepção do officio de V. Ex. 
com data de 11 de Janeiro, e em resposta tenho a communicar 
a V. Ex. que não obstante os motivos que V. Ex. pondéra, 
deve ser cumprida a disposição do Aviso que se lhe expcdio 
em 9 de Setembro do anno proximo passado relativamente ao 
modo de completar as Juntas de Paz naquelles :Municípios 
aonde não houver pelo menos cinco districtos de Juizes de 
Paz, visto como, e se vê quanto a providencia ordenada na
quelle Aviso se conforma com o que a respeito dos Conselhos 
de Jurados determina o art. 7. 0 do Codigo do Processo Cri
minal, a medida lembrada por V. Ex., além de não ter apoio 
na Legislação em vigor, parece manifestamente contraria á 
sua letra, pot· isso que a Lei sómcnte admitte os supplcnles 
dos Juizes de Paz, c lhes confere jurisdicção, nos easos de 
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impedimento dos proprictm·ios. O qu•) de ordem do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Jfedm 11, parti€ipo i1 
V. Ex. para sua intclligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Fevm·eit·o do 1836.-.:!ntonio Paulino Limpo de Abreo.
Sr. Presidente da Província do 1\io Grande do Norte. 

N. 118.-Em 26 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Espírito Santo, sobre duvida do .Juiz de Di· 
reito Presidente do .Jury da Cidade, e applicaçiio do ut. 281 do Codigo 
do Processo Criminal. 

111m. e Exm. Sr. -Accuso a recepção do olllcio de V. Ex. 
de 19 de Dezembm do ann~ proximo passado, expondo o em
baraço em que se achou o Juiz de Direito Presidente do Jury 
dessa Cidade, por não ter sido I'econhecida pelo Conselho de 
Jurados a suspeição dada pela maior parte dos Juizes de Facto 
que formárão o novo Jury de accusação á que fôra submettido 
o processo das Rés Firmiana, Raymunda, e Cypriana; e em 
resposta lenho a communicar a V. Ex. que, além de competir 
ao Juiz de Direito pelo art. 281 do Codigo do Processo Cri
minal, decidir sem recurso todas as questões de Direito inci
dentes de que dependerem as deliberações finaes em um ou 
em outro Jury, cumprindo aos Juizes de Facto obcdecm· á 
l .. ci que assim o determina ; acc1.~esce que, no caso occorrente, 
a decisão do Juiz de Direito, fundando-se por identidade de 
razão no que dispõe o art. 302 do referido Codigo, he muito 
conforme com os preceitos da Legislação em vigor, além de 
que, sendo permittido aos Jurados pelo art. 330, dar-se pot· 
suspeitos no J ury de accusação por causas declaradas na Lei. 
pertencia ao mesmo Jui~ de Direito decidir se a que se allegava 
estava ou não nas circumstancias de sm· attendida. O que tudo, 
de ordem do Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11, participo a V. Ex. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 de 
~'cvereiro de 1.836.- .~tntonio Paulino Limpo de Ahreo.- Sr. 
Presidente da Província do Espírito Santo. 
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N. 119.~ ~~AZENDA.- Em 26 de {i,cvereiro de 1836. 

Declarando que os cntpregados ProYinciacs não precisão ter 
assentamento na folha geral. 

Manoel do Nascimento Castro e i'ilva, Prcsidenb~ do Tribunal 
do Thesouro N<1cional, deliberou em sessão do mesmo Tribunal, 
para evitar duvidas que tem occorrido em algumas Thesou
rarias, declarar que os empregados Provinciaes não precisão 
de ter assentamento na folha geral mandada processar pelo § 
4. 0 do art. 27 da Lei de 4 de Outubro de 1831 na Contadoria 
Geral de Revisão. O que participa ao Sr. Inspector da The
souraria da Provincia de .... para sua intelligencia. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Fevereiro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 1:.10. -Em 26 de Fevereiro de 1836. 

A' ~lesa de Di\'ersas Rendas da Corte, para ter em ,·ista nos preços d9 mer
cado dos generos de exportação, as listas publicadas nos .periodicos. 

O Sr. Administ.rador da 1\Iesa de Diversas Rendas deste Mu
nicípio fique na intelligencia de que deverá ter em vista nos 
preços do mercado dos generos de exportação para a deducção 
dos direitos, as listas publicadas nos periodicos na semana an
tecedente, afim de por ellas corrigir qualquer notavel des
proporção prejudicial ás Rendas Nacionaes que encontrar nas 
listas dos Corretores, dando parte dessas differenças no prin
cipio de cada semana. 

Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1836.- Manoel do 
Nascimento Castro e Silt·a. 

N. 121.- Em 26 de Fevereiro de 1836. 

Para que o servico na Ponte da Mesa de Diversas Rendas principie 
uma hora ·antes da que está marcada no Hegulamento. 

O Sr. Administrador da :Mesa de Diversas Rendas m·dene que 
o serviço na Ponte principie uma hora antes da que está mar
cada no art. 35 do Regulamento; para cujo fim deverão os 
Conferentes achar-se alli <1 essa hora dada, dem@rando-sc até 

:/ 
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completar o embarque dos generos entrados naquellc dia, como 
está determinado pela Portaria de 5 de Janeiro do nnno pas
sado. 

Rio de Janeiro em 26 de Fevereiro de 1836.- Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

Portaria á que se refere a ordem acima. 

O Sr. Administradcr da :Mesa de Diversas Rendas fique Ma in
telligencia de que os generos despachados que entrão para a 
Ponte, devem ser impreterivelmente embarcados no mesmo, 
dia, quando as partes assim o requeirão, prorogando-se o ser
viço até que se conclua o embarq11e; mas, quando pela sua 
quantidade não possa vencer-se todo o embarque, prorogar-se-ha 
até as 5 horas da tarde. 

Rio em 5 de Janeiro de 1835.-Manoel do Nascimento Castro 
e Silt•a. 

N. 122 .. - BIPERIO. -Em 27 de Feve1·ciro de 1836. 

Circular ordenando aos Prl'sidcntcs das Províncias que fação reciprocamente 
remessa de dous exemplares de cada um dos actos legislativos das res
pectivas Assembléas. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo a Assemhléa Legislativa da Província 
de S. Paulo representado sobt·e a necessidade de se facilitar 
entre as Assembléas Legislativas das outras Províncias a con
currencia reciproca de suas luzes, communicando-se ácerca dos 
diffcrentes meios por que procnrão obter os melhoramentos pro
vinciaes, e levando ao conhecimento de todas o resultado de 
seus actos legislativos: o Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H ha por bem que os Presidentes das Pro
víncias do lmperio fação remcs.;a aos das outras Províncias de 
dous extlmplat·cs dos referidos actos legislativos que forem de
cretados pelas respectivas Assembléas, afim de se formarem as 
necessarias collecções. O que communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e execução na parte que lhe toca . 

..Oeus Guarde a V. Ex.- Palacio do Uio de Janeiro em 27 
de Fevereiro de 1836.- José lgnacio Borges.- Sr. Joaquim 
Jost Rodrigues Torres. 

Na mesma conformidade á todos os Presidentes de Provincia. 
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N. 123.- Em 29 de Fevereiro de 1836. . . 
Dando instrucçõcs ao noyo Inspector das Obrai Publicas do Município da 

Córte e declaraudo as obrigações á que fica· limitado o Tbesoureiro das 
mesmas obras. 

O RPgenle em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 
tem nomeado a Vm. para Inspeclor das Obras Publicas do Mu
nicípio da Côrtc á cargo do Governo, c nesta qualidade he Vm. 
strictamcntc responsa\'el: 1.0

, pela dirccção das obras em anda
mento, e das que se houverem de encetar; 2. o, pela economia 
e fiscalisação das dcspezas á fazer; 3. o, pela regularidade do ser
viço dos empregados c jornaleiros. 

11ara desempenho de tacs funcções deverá Vm. observar cons
tantemente o ~erviço dos mestres , apontadores e feitores, e par
ticipar as faltas que nelles encontrar, para serem despedidos, 
e despedir por seu arbít1·io os operarios de jornal e serventes; 
quando os achar imperitos e negligentes. 

O Thesoureiro actual deixa de continuar no emprego de apon
tador geral, por ser desnecessario, c fica limitado: t.o, á re
ceber no Thesouro a importancia das folhas, que serão pl'O
cessadas pelo :Fiel do armazem , que está encarregado desta es
cripturação, e fazet· o pagamento das despezas á quem com
petir, debaixo da immediata fiscalisação de Vm.; 2. 0

, á fazer a 
compra dos materiaes que Vm. lhe ordenar, precedendo examo 
sobre os preços, e maneira economica de fazer as couducc;ões. 

Para auxiliar a Vm. em todo o trabalho, o mesmo H.egentc 
tem nomeado o Tenente Luiz Carlos da Costa Lacé , pela con
ducta do qual he Vm. responsavel. 

A' requisição de qualquer dos Ministros do lmperio em cuja 
repartição houver de fazer-se alguma obra, deverá Vm. pres
tar-se e satisfazer o que por elle lhe fôr requisitado , guardadas 
as regras aqui estabelecidas, e as ordens que ú tal respeito re
ceber. 

Do Coronel de Engenheil'Os Manoel José de de OJiveira re
ceberá Vm. quaesquc1· instrumentos de opera~ão que haja em 
seu poder, assim como os desenhos c plantas das obras em cons
trucção; c do Thesoureiro o inventario dos matcriaes existentes, 
c a indicação dos seus deposites. 

Com as ferias prvcessadas no fim de cada semana dará Vm. 
uma informação do progresso das obms, mencionando as diffi
culdades que se offcrcccrem, para serem removidas. 

Deus Guarde a Ym.- Paço em 29 de Fevereiro de 1836. 
José lgnacio Borges. -Sr. Antonio João !tangei de Vascon
t:t>llos. 
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N. 124.-JUSTIÇA.-Em 29 de Fevereiro de 1836. 

Aa Presidente da Proyincia do Espírito Santo, declarando que naJ'he des
peza geral a dos Cornetas e Tambores da Guarda Nacional, mas sómente 
a dos Instructores. 

111m. e Exm. Sr.-Accusando o re~ebimento da Tahnlla da 
despeza com a Guarda Nacional dessa Provincia, que V. Ex. 
me remettcu com o seu officio de 1l do corrente em cumpri
mento do Aviso de 16 do mez passado, devo decJa•·ar á V. Ex. 
que a despeza com os Cornetas o Tarnbo1·es, que V. Ex. incluio 
na referida tabella, não póde considerar-se geral, mas sómente 
a dos Instructores. · 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 de 
Fevereil'O de 1836.-Antonio Paulino Limpo de .4breo.-Sr. Pre
sidente da Província do Espirito Santo. 

N. 125.-Em 29 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia de l\Jato Grosso, para tomar as nH'didas ner-('s
sarias para a manutenção da ordem, eom tanto que sejão legaes; e flUe 
os réos, de que trata o seu officio de 3 de Dezembro de 1835, den~m ser 
julgados no fôro do seu domicilio. 

111m. c Exm. Sr .-Accuso a recrpção do officio de V. Ex. 
datado de 3 de Dezembro do anno proximo passado, expondo 
que com a chegada a essa Província dos dous réos Felix Josó 
Jacintho de Carvalho e José Alves Ribeiro, que tinhão sido 
rcmettidos presos para esta Côrte, apparecêra nessa Cidade o 
papel anonymo e incendiado que V. Ex. transmitte sob n.o 4, 
receiando alguma tentativa dcsagradwel, que todavia afiança 
não chegará a levar-se a etreito durante o tempo da sua admi
nistração, para o que tem dado as providencias convenientes ; 
e em resposta tenho a communicar-lhe que V. Ex. d0ve tomar 
as medidas de prevenção c cautela que forem necessarias para 
manter a ordem e a t1·anquillidade publica, com tanto que scjão 
permittidas c autorisadas pelas leis, unico caso em que ellas 
podem merecer a approvação de um Governo Constitucional, 
cumprindo-me prevenir a V. Ex. que aquclles dons réos devem, 
na fórma do Codigo do Processo Criminal, ser ahi julgados no 
fôro do seu domicilio e delicto, tendo sido inconstitucional o 
procedimento de· manda-los para esta Côrte. 

Deus Guarde a V. 'Ex.-PaJacio do Rio de Janeiro em 29 de 
Fevereiro de 1836.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Pre
sidente da Provincia de Mato Grosso. 
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N. 126.-Em 29 de Fevereiro de 1836. 

Ao Presidente da Provincia de Mato Grosso, para tomm· todas as medidas 
de prevenção c cautela com tanto que scjão legaes. 

I IIm. c Ex.m. Sr. -Accuso a recepção do seu officio datado 
de 15 de DL•zembro do anno proximo passado, em que expõe 
que a occnnencia de pequenos movimentos desagt·adaveis, que 
tem tido lugat· nessa Cidade, o obrigára a dobmt· de actividade, 
c augmentar a força armada ordinaria, afim de precaver-se 
contra qualquer partido que tente insurgir-se, inlluido pelos dous 
rt;os Felix José Jacinlho de Curvalho c José Alves B.ibciro, que 
V. Ex. remcttêm presos para est1 Curte, c que om se t1chão 
nessa Província, estando unidos com os dil(lpidadorcs da lfazenda 
Puhlica João Luiz Airosa e Joaquim Fernandes Coelho, que se 
tem declarado furiosos anarchistas; c em resposta tenho a com
municar-lhe que cmnpre á V. Ex. tomar todas as medidas 
de prevenção e cautela, alim de que não s<>jão perturbadas a 
ordem e a tranquillidadc publica, com tanto que estas medidas 
sPjão permitlidas e autorisadas pelas Leis, caso unico em que 
dias podem produzir cffeito, c merecer a approv:1çüo do -Governo 
Jmpcrial. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do 1\io de Janeiro em 29 de 
Fevereim do 1836.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. 
Pr<>sidente da I)rovincia de Mato Grosso. 

N. 127 .-l\1AHINHA .-Em 29 de Fevereiro de 1836. 

Circular determinando que no principio de cada mcz, a contar do de Janeiro 
findo, se rcmctta uma relação circumstanciada de todas as despezas feitas 
no anterior por conta da Repartição da Marinha, um mapa dos jornalciriJs, 
" de toda a gente que se emprega no Arsenal {ja respectiva Proyincia, c 
111> serriço do mar. 

IHm. e Exm. Sr· .-Determinando o Regente em Nome do 
Imperador que do Arsenal da Marinha dessa Província, se 
remctta á esta Secretaria de Estado no principio de cada mez, 
a contar de Janeiro do conentc nnno C'm diante, uma relação 
circumslanciada de todas as despczas feitas no precedente mez 
por conta da llepartic:.ão da .Marinha : outrosim um mappa dos 
.i•'malciros do respectivo Arsenal, e de toda a gente, que per
tenrt~ ao mesmo, c se emprega no serviço do mar, classifican
do-se os indivíduos em cada oUicina pelo jornal que percebem ; 
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ilSsim o participo a V. E:c para seu conhecimento c expedição 
das convrnientcs ordens, a bem de cumprir-se a cilada deter
min:H·i"ío. 

Dctls Guarde a V. Ex.-Palncio do Hio uc Janeiro em 29 de 
Fevereiro de 183G.-Salvador José 1Jfaciel.- Sr. Presidente da 
Província uo J\Iaranhuo. 

-No mesmo sentido se escreveu ao3 Presidentes das outras 
Províncias. 

N. 128.-li'AZENDA .-Em 2!) de Fevereiro de 1836. 

Ordem á Thcsonr:uia da Bahia sobre o destino que dcyião ter as Apolices 
da divida insrripta, a respeito do que offidára em 14 do mcz findo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silra, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Na::ional, a quem foi presente o officio do 
Sr. lnspector da Thcsouraria da Província da nahia do 1ft. do mez 
findo sob n. o t), em que pede se lhe declare se pódc empregar 
no pagnnwnlo da divida fluetuantc as Apolicos da divida ins
crip!a, que lhe forão remcttidas~ c por ventura possão sobrar do 
destino a que forão applicadas; resolveu em sessão do Tribunal 
responder no mesmo Sr. Inspectol' que o seu ofncio necessita 
de ser mais explicado, pois que mal pódc comprel!cndcr-sr, que 
desconheça os unieos casos de sua emissão legal, e !nui principal
mcntc deixe de ter presente o § 2. 0 do art. 21 da Loi de 15 de 
Novernbro de 1827. 

Thcsouro Publico Nacional em 29 de FeYerciro de 1836. -
JJfanoel do Nascimento Castro e Siha. 

N. 120. -Em 29 de l"cverciro de 1836. 

Mandando que se nhonc aos Empregados da Alfandega os yencimcntos dos 
<:>mpregos que interinamente servirem em lugar dos respeetiyos propric
tarios. 

Mnnoel do ~ascimenlo Castro c Silva, l)resiJcnle do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, constando-lhe que alguns em
preg:H1os da Aifandega da Província de IJernambueo, tem servido 
no irupedjmenlo c falta dos 1-"eitorcs c de outros empregados, 
sem qnc percebessem os vencimentos desses lugares, ordena que 
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o Sr. Inspcctor da Tlwsouraria da sobredita Provincia informe 
a r0speilo, c a ser verdade tn<mdo abonnr-lltes os vencimentos 
dos lugares que interinamente scrvir<lo, como dclcnnina o art. 
10 do Hcgulamcnto de 20 de Setcmhro de 183í., c o Decreto e 
Tabella de 20 de Junho de 1835. 

Thesouro Nacional em 29 de Fevereiro de !83G.-Jlanucl do 
lYascimcnto Castro e Silva. 

N. 130.-Em 29 de Fevereiro de 1836. 

Dcdaranuo que o3 emolumentos de que trata o art. '20 da Lei de 3 t de 
Outubro ultimo, devem cnt•~mler-se súmcnte a respeito das Secretarias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista o oflleio de Sr. 
lnspeclor da Thcsouraria da Pmvineia do Espirito Santo de 2!) 
do mcz findo sob n. 0 11, em que pede se declare se os emolu
mentos do que tr:.1ta o art. 20 da Lei do 31 de Outubro ultimo 
devem ser cobrados tambcm pela Contadoria dclS Tlwsourarias 
das Províncias, responde que esse artigo deve entender-se só
mente a respeito düs S1~crctarias, a qLw se rel'ere. 

Tilesouro Vublico Nacional cnt 2U de Fevereiro de '1836.
.~lanoel do Nascimento Castro e Silva . 

.'i. 131.-Em :w ele Fevereiro de J.83G. 

Declara o destino que dc\'c ter uma porç:1o de moeda f<.llsil que fúra 
upprehendida. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Pi'cs!dent(~ do Tribunal 
do Thesouro Publico I\ acionai, em conformidade da dclihera<:fio 
tomada crn sPssão do Tribunal sobre o ofiicio do Sr. Inspeclor 
da Thesouraria da Pmvincia da Parahyha de 18 de Dezembro 
rlo armo passado sob n." 168, junto ao do respectivo Presidente 
de 22 do mesmo mcz; sob n." 107, pelo qual pede que se lhe 
declare se os 7: 766~370 de moeda falsa de cobre apprehcndida 
a Daniel Coftim, que pelo Jury foi condcmnado a perda da dita 
moeda, se deve hoje considel'ar propriedade Naeional, c, neste 
caso, se tem lugar p<:\ssn-Ios do Cofre de Deposito para a Caixa 
Geral du Thesonraria, aflm de em tempo competente serem 
punç.ados c metlidos em circufação, altcnla a perfeição de seu 

.... .; 
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cunho, ou qual o destino que se lhe deve dar; ultimamente, se 
perdas semelhantes devem pertencer sempre á Caixa Geral, uma 
vez que as Leis não tem prevenido umu receita t::1l: responde 
ao mesmo Sr. lnspector que a moeda apprchcndida por falsa e 
por tal julnada, por mais perfeita que esteja, não ha a dar outro 
destino que o de inulilisa-la por meio do córtc, c guarda-la parJ 
clella se dispôr quando fôr vendida aquella, de que trata o art. 
13 da Lei de 6 de Outubro de 1835; c, quanto á moeda julgada 
falsa c havida por perdida, sempre pertence á Fazenda Nacional, 
corn-o artigo de Receita Geral. 

Thesouro Publico Nacional em 29 de Fevereiro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 132.-IMPERIO.-Em o t.o de Março de 1836. 

Ao Pn•sidente da Provinda de 1\linas Geraes, resolvendo du\'idas sobre o 
rccrbimento e apura~ão das cedulas na eleição de Vereadores c Juizes 
de Paz. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente ao Regente em Nome do 
Impe1·ador o Senhor· Dom Pedm H o officio da Camara Municipal 
da Villa de S. Carlos de Jacuhy, datado de 13 de Janeiro ultimo, 
em que expõe as duvidas que se lhe offprecem sobre a eleição 
dos Vereadores c Juizes de Paz, a que tem de proceder-se 
nessa Provincia: manda o mesmo Regente declarar a V. Ex., 
para o fazer constar á dita Camara, que as duvidas por e1la 
propostas facilmente se dissolvem : vorqunnto a disposição do 
l)ecreto de 5 de Setembro de 1832, concilia-se com o disposto 
nos arts. 2. 0

, 7. 0 c seguintes da Lei do 1. 0 de Outubro de 1828, 
pmccdendo-se á eleição dos Vereadores pela maneira ordenada 
nesses artigos até o ponto de se haverem recebido na Mesa das 
Assemh1éas Parochiaes todas as listas dos votantes, e proseguin
do-se depois na mesma Mesa, na conformidade do Decreto de 5 
de Setembro de 1832, â apuração dessas listas recebidas, para 
se remrttcr á respectiva Camara Municipal a acta dessa apuração, 
em lugar das proprias listas que d'antes se lhe cnviavão nos 
termos do art. 10 da citada Lei. 

Deus Gu::trde a V. Ex.-Palacio do llio de Janeiro em o L o 

de 1\larço de 1836.-José lgnacio Borges. -Sr·. Presidente da 
Província de Minas Geracs. 
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N. 133.·-Il'AZENDA.-Em o t.o de Março de 1836. 

Determinando que se não cnmprão na Thesoumr·ia da Pro\'incia de S. 
Pedro, ordens do intruso Presidente Marciano Pereira Hibeiro. 

Manoel do Naseimento Castt·o c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, ordena que na Thcsouraria da 
l' rovincia do lU o Grande do Sul se cumprão as ordens do Pre
sidente legalmente nomeado pelo Governo central, rcpellindo 
todas as que lhe !'orem dirigidas pelo intruso Presidente l\Iar
ciano Pereira Hibeiro, ou qualquer outra autoridade illrgitima. 
O que o respectivo Sr. lnspector cumprirá debaixo de sua 
responsabilidade, c dos mais .Membros da dita Thcsouraria, fi
cando na intc11igcncia de que não serão levadas em conta quaes
quct· despezas não autorisadns por autoridade legal. 

Thcsouro Publico Nacional em o 1. 0 de l\Iat'<'O de 1836.-
j}[anoel do Nascimento Castro e Silv'.l. · 

N. 13l,..- JUSTIÇA.- Em 2 de Março de 183G. 

Ao Presidente da Proyincia do Ceará, esclarecendo a dmida do Juiz de Di
reito do lcó sobre os processos dos réos soltos em virtude de ordem de 
Habeas Corpus. 

Pedindo o Juiz de Dit·cito da Comarca do lcó, em oflicio 
de 14 de Outubt·o ultimo, esclarecimentos sobre o seguimento 
dos processos dos réos soltos em virtude de ordem de Habeas 
Corpus, por serem diversas as opiniões c praticas a respeito, opi
nando uns que no tempo conveniente devem subir os mesmos 
processos ao Tl'ibunal do Jury, para serem julgados, outros, 
porém, querendo que fiquem terminados; cumpre que V. J~x. 
fM;a declarar ao sobredito Juiz de Direito que, posto que tenllão 
vogado as duas opiniões enunciadas no seu officio, he certo 
comtudo que ora a primeim he a mais geral c constantemente 
seguida, tendo-se com ella conformado o Gm cmo <1 vista das 
disposições do Cocligo do Processo Criminal á respeito da ordem. 
de Habeas Corpus; porque, não havendo entre cllas alguma 
que determine se mande dar baixa na culpa daquelles qtw forem 
soltos em virtude da dita ordem, ou que contra cllcs mais se 
não pl'Occda, claro h c que o processo c a decisão deste recurso 
cxtraordinario, que apenas tem por fim soccorrer ao opprimido 
por uma prisão ou constmgimento que se julgou illegal, não 
obsta a que tenha o seu devido seguimento, nos termos do 
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referido Codigo, o processo de accusação e julgamento contra 
o paciente, quando j;:i lwja uma culpa formada; vindo neste 
caso a ser a ordem de soltura em conscquencia de I-lJbcas 
Corpus como um salvo condueto para solto se poder livrar. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palaeio do Hio de Janeiro em 2 de 
::\lan~o de '!836.-Antonio Paulino Limpo de .1úrco.-Sr. Pre
sidente da I~rovincia do Ceará. 

N. 131>.-FAZENDA.-Em 2 de l\Iarço de 183G. 

l\Jandanrlo restituir nos Empregados nomrados para a Alfandcga do f:carú a 
importancia do dcsronto de 5 °/o, que se lhes fez em faYor da Recrita 
Proyinrial. 

Illrn. c Exm~ Sr.-Constando ao Governo que os Emprt'[~ados 
da Alfandega dessa Provincia nomeados interinamente por V. 
J~x. em vil'tude da Circular de 18 de Novembro de 183 'i tem 
sido obrigados ao desconto de ;:) o/o de sells ordenados, que re
vertem em favor da Hceeita l)rovineial, pm· ctleito de Lei tambem 
}>rovincinl de 17 de Maio do anno Hnào; queira V. Ex. in
formar-me ü respeito; c, a ser certo, fazer restituir á taes crn
pregados scmelhnnte desconto, pois que seus ordenados legars 
não podem soíTrcr mingoa por e1Tcito de Legislação I)rovincial 
de encontro á Legislação Geral, devendo tal disposição sómente 
abranger Emprrgados Provinciacs, a quem V. J~x. tem ele dar 
o Diploma, corno determina a mesma Lei, em cujo caso não 
estãa aqnellcs :Empregados (jUe tem de receber o seu Diploma 
do Governo Geral, como hc expresso no Hrgulamcnto de 25 
de Abril de 1832, c sem pagamento de direito a]gum, como 
determina o Additamento ao citado Hcgulamcnto sanccionndo 
pela llesolu~.:ão de 3 de Setembro de 1833, niío podendo cha
mar-se Diploma a nomeação interina de V. Ex., que equivale 
a urna proposta dependente da approvação do mt~smo Governo 
Geral. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em :! de 
Março de 18:36.-Manoel do Nascimento Castrn c Silva.-Sr. 
!)residente da Provincia do Ccarú. 
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N. 136.- JUSTIÇA.-Em 3 de Março de 183(3. 

.~o Juiz de Paz de Jacai·épugu:í, para fazer cumprir o art. 212 do 
llcgulameuto das Alfandet:;::..:. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li 
manda remetter a V rn. a inclusa copia do art. 212 do Hcgula
rncnto das Alfandegas do lmperio, mandado executar pelo De
creto de 20 de Setembro de 1834., para que Vm., inteirado da 
sua disposição, ponha a maiot· vigilancia em evitar que no seu 
districto se desembarquem merendarias que não tenhão ainda 
pago os direitos de consumo em algumas das Alfandcgas do 
Imperio; e cutupra ttido maL~ que no citado artigo se acha mar
cado, transrnillindo esta ordem ao Juiz que o dever substituir, 
afim de ter s0rnpre slricta observancia. 

Deus Guarde a Vm.-Paço ütn 3 de Março de 1836.
Antonio Paulino Limpo de .J.breo. 

Na mesma conformidade aos Juizes de Paz da Guaratiba, c 
da Lagoa de Rodrigo de Freitas. 

N. 13'7. -Em 3 de Março de 1836. 

Ao Presidente da P1·oyincia do Rio Grande do Sul, iobre as copias das 
Scntcn~as tlc pena ultima, c sohrc a eacuçilo da sentença dada contra 
o preto i\larianno e~rrayo do Barllo ele Jaguary. 

Illm. c Exm. Sr.-LP-vatHlo á presença do Regente em Nome 
flo Imperador o Senhor D. Pedro li, com o officio que o Juiz 
l\Iunicipal da Cidade de Pelotas, servindo de Juiz de Direito, 
me dirigio na data de 30 de Dezembro ultimo, a Gcrtidão da 
sentença que condemnou ú pena ultima o preto Marianno escravo 
do nanio de JBguary: resoh'PU o mesmo Regente que se d(; 
efTectiva execução á referida sentença, por não julgar conve
niente usar para com o sobredito réo da prcrogativa concedida 
pelo art. 101, ~ 8. 0 da Constituição. O que communico a V. 
Ex para o fazer constar ao mencionado Juiz, advertindo-o que 
as copias de tacs sentenças devem ser escriptas pelo seu proprio 
punho, como determina o art. 3. 0 da Lei de 11 de Süternbm 
de 1826. 

Deus Guarde a V. J;~x.-Palucio do lHo de Jancim em 3 
de Março de 1836.-Antom'o Paulino Limpo de Abreo.-Sr·. 
Prcsid<mte da Província do ltio Grande do Sul. 

v 
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N. 138. -MARINHA.-Em 3 de Março de 1836. 

Equiparando o vencimento do Medico do Hospital da Marinha da Província 
da Bahia ao dos 1.05 Cirurgiões do numero empregados no da Côrte, 
quando se acharem effcctiyamentc encarregados do tratamento 1\Icdico
Cirurgico no dito Hospital. 

Illm. c Exm. St·.-Accusando a recepção do officio sob n. o 

5 com data de 30 de Janeiro proximo lindo, que V. Ex. di
rigim á esta Secretaria d' Estado, c a que acompanhou o reque
rimento do Dr. João Baptista dos Anjos, 1\Icdieo do Hospital 
da Marinha dessa Cidade, tenho de significar-lhe para sua in
telligcncia c execução que o Regente em Nome do Imperador, 
conformando-se com a infot·maçào dada sobre tal requerimento 
pelo Cirmgião Mór da Armnda, ha por bem que ao suppli
eante se abone (em quanto se achar cfleclivamente etH~at't'cgado 
do tratamento l\ledico-Cil'urgico dos doentes do referido Hos
pital) além da gratifica'{àO mensal de 25~000, que jii percelw, 
a quantia de 2~·~500, lambem mensal, ficando assim o venci
mento do mesmo supplicante equiparado ao dos primeiros Ci
rurgiões do numero empregados no Hospital da ~Iarinha desta 
Córlc. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 3 de 
Março de 1836.-Salvador José .tl.aciel.-St'. Presidente da 
Província da Bahia. 

N. 139.- IMPERlü.-Em 4 de Março de 1836. 

Ao Vice-Presidente da Pro·vincia da Bahia, pl'oYidcnciando sobre as faltas 
que se derão na designaç.ão da época para a apuração geral doi votos 
em uma eleição de Senador, e na mesma apuração. 

111m. e Exrn. Sr.-Tendo sido presente ao Regente em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro 11 o oflicío da Camara Mu
nicipal da Capital dessa Proviucia, datado de 27 de Janeiro 
dcsto anno, acompanhando a lista tríplice dos eleitos pdra 
Senadol' da mesma Província, pela vaga que deixou o fallecido 
Visconde de Cayrú, assim corno a acta geral da apura~·ão que 
se fez, houve lugar de conhecer-se que naquell<! apuração se 
não guardi.Írflo os preceitos que rccommendão as leis em vigor: 
1.0

, porque o § 1. o do Cap. 8. o das Instrucções de 26 de Março 
de 1ti21. expressamente declara que tal apuraçfw se fará depois 
de recebidos todos os ollicios <:os Collegios Eleitoracs da res
pectiva Província, o que se não praticou, porque a mesma 
acta menciona a falta de quatro destes Collegios, sem que se 
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lt:I!I\'I~S:)P, C'rnpn·g-ado o n~mC'dio fJilP. dá o ~ g.o do Cap. 9.\l a 
l:ll n·:~pPitn; 2.", po1'que determinando o % 1. 0 da Hesulução 
de~ :w de .lullto tle 1 t-)28 que os t•resilleHtcs das Provincias~ 
lendo nttenc:ão ús dístnncias, marquem a é1wcu da apuração 
gPral dentro de seis mrzcs depois de recebido o Decreto da 
eonvocnção, aconteceu que, ou se não _marcou a época deter
minada, ou no caso de se haver feito, não se teve a attcnção 
reeommcndada quanto ús di-3tancias; rois que, sendo recebida. 
a ordem para a eleição em 26 de Setembro do anno passado, 
só serião vencidos os seis mczes em 26 do presente, e não em 
26 de Janeiro proximo passado, resultando de tudo isto que não 
tivesse dl"eito a escolha c nomeação do Senador, que se mandou 
eleger, pela demonstrada falta de quatro Collcgios: e em conse
qnencia ordena o mesmo Regente que V. Ex., fazendo conhecer 
ú Carnara Municipal as faltas commetti.das, faça examinar se 
forão recebidas, depois da data da apuração que se fez, as 
eleiçi'ics dos Collegios que então faltárão, e em tal caso mande 
pl'ocedcr á nova apura~:ão com todas cllas, c enviat· a lista 
triplico que clla produzir; c no caso contrario participe ao 
Governo o que houver occorrido, para se dar a providencia qun 
fôr consentunea com os principiOs constitueionaes c leis em 
ligo r. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em t,. de 
Março de f8:~6. -José I gnacio Borges. --Sr. Vice-Presidente 
tb Província da Bahia. 

N. 110. -FAZENDA.-Em t,. de Março de 183G. 

~obre a falta de empregados nn 'l'hcsourari<t da Provincia do Piaul1y para 
a tomada de contas dos cxactorcs da Fazenda Publica. 

:\Lmoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri~~ 
LmJal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente o officio 
do Sr. Inspector da Thesouraria da Província do Piauhy, de 
14. de Dezembro do anno passado n. 0 79, junto ao oficio do 
respectivo Presidente de 15 do mesmo mez n. 0 358, pelo .qual 
parlicipa que, não sendo possível' com os actuaes Empregados~ 
já bastante sobrecarregados, tomarem-se as contas dos Exactores 
da I•'azenda Publica, tendo solicitado por Editaes o compare
cimento de indivíduos que, mediante uma gratificação, venhão 
prestar- se a este serviço, resolução que sujeito a approvação 
do Tribuual do Thcsouro, bem como a idéa de se gratificar 
aos Empregados ua Thcsouraria que queirão nas horas vagas 
t1ar-s~ â ~slc trabalho; responde ao Sr. lnspeclor que a res-

Decii.âr,r; 12 
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peito da tomada de taes contas se observem as Instrucções man· 
dadas executar por Decreto de 8 de 1\faio de 1790 c 26 de 
Julho de 1802 á que se refere o art. 88 da Lei de t,. de Ou
tubro de 1831; c, quando por falta de Empregados tenha de 
chamar-se pessoas de fóra, que não tenhão outro algum ven
cimento da Fazenda Publica, se lhes arbitre o duplo das gra
tiflcações marcadas nas referidas instrucçõcs. 

Thcsouro Publico Nacional em 4 de l\farco de 1836.-
Manoel do Nascimento Castro e Silva. · 

N. 141.-JUSTIÇA.-Em 5 de Março do 1826. 

Ao Presidente da Provinda de Minas Geraes, declarando que as relações 
dos processos devem ser assignadas pelo Juiz de Direito. 

lllm. e Exm. Sr.-Accusando o recebimento da relação dos 
processos submettidos ao conhecimento do Jury da Villa de 
S. José na sua primeira Sessão do corrente anno, que V. Ex.. 
me remettcu com o seu o!Iicio de 23 do mez passaào, tenho 
de ponderar á V. Ex. que tacs relações devem vir assignadas 
pelo respectivo Juiz de Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Março de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-SI·. Pre
sidente da Província de .Minas Geraes. 

N. 14.2.-FAZENDA.-Em 5de Março de 1836. 

Ordenando a transferencia da Thcsouraria da Provincia de S. Pedro da 
Sul para o lugar que o legitimo Presidente da Proyincia julgar mais con
Yenicnte. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do TribÜnal 
do Thesouro Publico Nacional, remette ao Sl'. Inspector da The
soural'ia da Província do Rio Grande do Sul, para sua devida 
execução~ a inclusa copia authentica do Decreto de 3 do corrente, 
que manda que a dita Thesouraria se transfira immediatamentc 
para o lugar que o legitimo Presidente da referida P rovincia 
julgar mais conveniente; e ordena que, no caso de que a trans
ferencia não possa cffectuar-se de prompto, o dito Sr, lnspector, 
fazendo desde logo cessar todo o expediente da Thesouraria, e, 
depois de intimados os respectivos Empregados para que scr_n 
demora se dirijão ao ponto da Província, em que estiver o legL-
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timo Prcsidcnle, vá apresentar-se t\ primeira autoridade legal 
dtt Provinda, afim de com os mais empregados da Thcsou
raria passur a ter o exercício que mais conveniente fôr ao ser
viço: o que o dito St·. Inspector cumprirá, ficando na intelligen
cia de que serão havidos por nullos todos os actos que a Thc
soural'ia praticar na Cidade de Porto Alegre, em quanto alli 
não fôr rcstabelccida a ordem legal; c por clles rcsponsavcis 
os seus membros, que serão obrigados a rcpôr as sommas que 
despendcrcm. 

Thcsouro Publico Nacional em 5 de 'Março de 1836. -
bfanocl do N ascimcnto Castro c Silva. 

N. 14.3.- JUSTIÇA.- Em 7 de .Março de 1836. 

Ao Chefe da Policia, estahdcccndo a escriptura~ão regular dos dinheiros 
da arrematação de serviços dos Africanos hues. 

Scndr> necessario que os dinheiros provenientes da arrema
tação dos Africanos, illicitamente introduzidos no lmpcrio depois 
da Lei de 7 de Novembro de 1831, sejão postos em boa guarda 
c segurança, c escripturados com mcthodo c regularidade: o 
Ucgcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li ha 
por bem determinar o seguinte : 1.0 Haverá um cofre de trcs 
chaves, em que serão recolhidos e guat·dados aquellcs dinheiros, 
c um Jivro de receita e dcspeza, assim como os mais que fo
rem indispcnsaveis, aonde serão cscripturadas as quantias que 
se receberem. 2. o Havet·á um Thesoureiro para receber estas 
quantias, o qual será nomeado pelo Juiz de Orphãos, ou pelo 
Juiz a quem o Governo tiver encarregado a distribuiçi.io dos 
Africanos, c que deverá ser pessoa chan c abonada. 3.0 Ha
verá um Escrivão a quem competirá fazer carga ao Thesou
reiro de todas as quantias que este receber, c passar os mandados, 
para se satisfazerem as despezas que forem autorisadas e de
terminadas pelo respectivo Jui~, sem o que não sahirá dinheiro 
algum do Cofre, excepto por ordem especial do Ministro da 
Justiça, communicada ao Juiz. Este Escl"ivi.\o poden1 ser o 
mesmo que servir na distribuição dos Africanos. 4. 0 O Juiz, 
Thesoureiro, c Escrivão serão os clavicularios do Cofre. 5. o 

O Thcsoureiro c o Escrivão vencerão das arrematações quo 
se fizerem dous c meio por cento cada um pelo seu trabalho. 
6. 0 O Juiz tomará contas ao Thesoureiro de trcs em tres mezes, 
e antes de findar este prazo todas as vezes que o julgar ne
ccssarlo. 7. o As dcspezas com o Cofre c os Livros de que trata 
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o n. Lo. serão feitas á <msla do produelo das arrcmalaç/ics. 
8.0 O Juiz dará ns inslrucçõcs convcnicutcs para se f'uzcr a 
escripturação dos livros, os quacs scrfto por cllc rubrícndos 
gratuitamente. O que tudo participo a Vm. para sua intelli~ 
geneia c execução. 

Deus Gunrde a Vm.- Paço em 7 de 1\Iarço c1c 1836.
Antonio Paulino L~mpo de Aóreo.-Sr. Chefe de Policia. 

N. 144.-Em 8 de Março de 1836. 

Ao Juiz Municipal, declarando-lhe qtie â ahsohição do rompra1lor dn Afrí~ 
cano :tpprchcndido c mandado entregar, não podia decidir se o Africólllo 
era ou nlio Jibcrlo. · 

Accuso a recopçtfo do seu officio de 7 do corrente mcz, rm 
fJUC Vm. expõe os motivos em que sa fundára para man1lar 
enlrcgat· ~1 Manoel Joaquim de Azevedo um Africano que lhe 
fura apprchcndido em razão de suppôr-sc introduzido por con
lrabando contra a I. .. ci de 7 de Novembro de 1831; c em r<'s
posta tenho a communicar-lhc que a sentença do Jury, absolvendo 
o dito Azevcd@, nada podia decidir a respeito de ser ou nfio 
Jibcrto o Africano, visto que esta questão, sendo diversa c pu
ramente civil, devia ser tratada e decidida n'outro Juizo, cum
prindo que o mesmo Afl'icano fosse, cntrelahto, conservado em 
deposito; subsistindo em . vigor, apesar da sentença do Jury, 
que unicamente pronunciára sobre a não criminalidadc do 
comprador, os motivos por qúc fôrn. desapossado do referido 
Africano em consequencia da denuncia, e subseqncnlc apprc
hrmsão; ficando Ym. nesta intelligcncia, para proceder como mr 
de just.iça, neste c n'outros casos que diariamente se otferc~~cm. 

Deus Guarde a Vm.- Paç.o em 8 de Março de 1836.
Antonio Pattlino limpo de Aúreo. 

N. 145.-Em 9 do Março de 1836. 

Ao Presidente da Província de Minas Go1·acs sobre a intPiligenci<.i do::
ai·tigos 160 e 257 do Codigo du Processo Crimiual. 

111m. c Exm. Sr.-- O Hcgcnte, ú quem foi presente o offieio 
de V. Ex. de H. do mez proximo passado, expondo a duvida 
que tem occorrido sobre a intelligcncia da ultíma parte do 
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artigo WO, c do artigo 2G7 do Codigo do Procc:;so Criminal: 
manda, <'111 No111e do lmpcmdor o S(~nllor Uom Pedro 11, ckclilrilr 
a V. Ex.: 1 .0

, que das dispt,si~Cít'S dos arts. 1ü0 c 257 do 
referi<lo Ct~digo HJUito clararnenlc se deduz qnc para formaçilo 
da culpa c julgamento dos ddietos L1o competente hc o Juiz 
flo domicilio do indiciado COlHO o do lugar do dclicto, c qnc 
por conseguinte perante um ou oub·o Juizo p!lde sr~r dada 
a fJIH~ixa ou denuncia de crime publico ou particular, assim 
pelo olfendid.o como pelo rt'spectivo Promotor denlro do seu 
Termo, nos casos em que lhe eompde dcnuneiar; 2. 0

, que, 
dada n queixa ou denuncia, e formada a culpa no .Juizo do 
donJicilio ou do lugar do delicio, nos casos em que o julga
mento pertence ao .I ury, ou os róos cstejão presos ou se achem 
soltos, dc,·crão seguir-se os lermos dos arts. 228 e seguintes, fa. 
zenoo-sc a remessa dos proces:ws ao Juiz de Paz da Cabeça 
do Termo, para serem nprcsenlados ao J niz com ns mnis dili
g·cneias ahi ordenadas; 3. 0

, que, seguidos c observados estes 
termos lcgaes, preventa a jurisdieção pela formação da culpa, 
não tem lugar n reclamação pela remessa para o Foro do do
miei! i o do réo, qu~ndo a culpa lhe fOra formada no foro do 
delicio. 

Deus (~uanln a V. Ex.-Pa1acio do Hio de .Taneiru ('In !J de 
1\larço de 181G.-A.ntonio f'au!ino Limpo de 11Urco.-Sr. Presi
dente da Província de Minas Gcracs. 

N. 146.-- Em D de 1\Iarço de 183G. 

Ao Comm:mdnntc Superior interino dns r.uardns Na<'iouacs, J'('ÍlPraudo a 
prohillit;<1o de Homearrm-sc para luspcctores uc <._luartcirclo Guardas Na 
ciolwcs do scniço aclh o. 

O llegente rm Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
manda participar a Vm. em resposta ao sen oflieio datado de 
honlcm, que nesta data cxpcdio-se Portaria á Camara Muni
cipal desta Cidade, para proeeuer a respeito da Proposta que 
fez o Juil de Paz do 1. 0 dislrielo de S. Josó, do Guarda Na
cional do serviço aclivo, Manoel Fernandes de Castro, par a I ns
peelot· do G. o Quarteirão do seu districto, na fórma das ordens 
e inslrucçücs do Governo, segundo as qnacs nem os .J uizcs de 
Paz devem propôt· nem a Camara Municipal approvar p:1ra o 
eargo de lnspcctorcs de Quarteirão pessoas pertencentes ·ao ser
\iço ordinario da Guarda Naeional ; c Aviso ao referido J niz 
rlc Paz, declarando-lhe quo havia feito mal em proptir p<H'il 
I nspcctor um Guarda Nacional do scrvif~O ordinario, quando 
d<wía estar ao facto das ordens do t~ovcrno que determin<lo o 
contrario, o que se torna tanto mais nccc;;sario de cumprir-se 
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rigormamcHtc nas aduacs circumslandas, quanto l1c cc1 f o fcr 
nu~ mcntado consideravelmente o serviço da referida Guarda 
Nacional. 

Deu!' Guarde a Vm.- Paço em 9 de l\Tarço de 1836.
Antonio Paulúw Limpo de A.órco.-Sr. Commandante Superior 
interino da Guarda Nacional. 

N. 147.- Em 9 de 1\Iarço de 183G. 

A' Cnmara 1\Iunicipnl, reiterando n prohibiçiio de serem nomrn!los 
Inspeclorcs de Quarteirão Guardas Nacionacs do senil;o acti\o, 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li pela Secretaria de Estado dos Nego cios da Justiça m
melter á Camara l\Iunicipal desta Cidade o officio incluso do 
Commandante Superior interino das Guardas Nacionaes, datado 
de hontern, ncompanhado do que lhe dirigio o Commandante 
interino do 2. 0 Batalhão da referida Guarda, c mais papeis a 
clle juntos, pelos quaes consta ter o Juiz de Paz do 1. o dis
tricto da ~'rcguczia de S. José nomeado para lnspedor do G. o 

Quarteirão daquclle districto ao Guarda Nacional do serviço 
aetivo Manoel Fernandes de Castro : e ha por bem o mesmo 
Urgente que a sobredita Camara l\Iunicipnl, inteirada do facto 
que se expõe, proceda á tal respeito na fúrma das ordens que 
se lhe tem expedido, segundo as quacs nem os Juizes de Paz 
devem propôr, nem as Cúmaras .Municipnes approvar para os 
cargos de lnspccLorcs de Quarteirão pessoas pertencentes ao 
serviço activo da Guarda Nacional. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 9 de Março de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de Abreo. 

N. 148.- MARINHA.- Em 9 de l\Iarço de 1836. 

Annexando ao commando das Ban~as de Soccorro n dirceção d<• Pharol ela 
Ilha Hnza, designnmlo o vencimento do mesmo !~nearrcgado, e dando outrus 
p•ovidencias para que sejão rapidos e tfficazes os soccorros que se hou
verem de prestar. 

Tendo nesta data sido nomeado o Capitão de Fragata José 
Joaquim Raposo, para tomar não só o com mando das narcas de 
Soccorro, mas ainda a dirccção do Pharol da Ilha Haza com os 
vencimentos de embarcado; cumpre que Vm. por esse Quarlcl 
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nencral faça constar ao t.o Tt~ncnlc Francisco Vi<'ira Leitão, 
que o Hcgentc em Nome do Imperador houve por bem dis
pensn-lo de tal com missão; e expct:n as convenientes ordens, 
tanto para que a guJrni{~ão das mesmas narcas sPja fornetída 
pela FragJta Príncipe Imperial, que deverá fundear em lugar 
idoneo para melhor ver os signacs, como para que o Cornman
dantc desta se preste ás requisi\'Ões do dito Capitão de )_i'ragata, 
nfim de serem os soccorros rapidos e cfficazes, c o da Náo 
Pedro Se9undo ás que lhe fizer o da lTragata, quando fôr 
ncecssario multiplicar os referidos soccorros. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço em 9 de :Março de 1836.
Salvador José .~faciel.- Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 149.- Em 9 de Ma1·ço de 1836. 

Mandando abonar mna g1·atificnção de quatro mil réis mensacs áquelle das 
enfermeiros do Hospital da Marinha, que fôl' pelo Dircctor encarregado da 
arrecadação do facto dos doentes. 

Havendo-se por A viso desta data mandado abonar áqucllc 
dos enfermeiros do Hospital rla Marinha, que fôr pelo res
pectivo Director encarregado da arrecadação do facto dos doen
tes , uma g1'atificação de quatro mil réis mensacs, previno disso 
mesmo a Vm. para sua intclligencia c governo. 

Deus Guatde a Vm.- Paço em 9 de Março de 1836.
Salvador José Jl aciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 150.- JUSTIÇA.- Em 10 de Março de 1836. 

Circulm· aos Juizes de Paz do Município da Côrte, sobre serem ou não aud 
torisados os Juizes de Paz para receberem querellas c denuncia por crimes 
que nilo forão commcttidos nos seus uistrictos, nem contra pessoas nelles 
rcsiden tes. 

Tendo-se suscitado algumas duvidas entre diversos Juizes de 
Paz, em conscqueucia de se considerarem alguns delles auto
risadas para receberem querellas e denuncias por crimes que 
não forão commcttidos nos seus districtos, nem contra pessoas 
nos mesmos residentes; e, sendo necessario oecorrcr aos incon
venientes que disto podem resultar contrn o direito das partes, 
c cordr:!1 a boa c regular administração da justiça, cumpr~ que 
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Vm. tifp.to n:.r inlPiligr.neia dr~ que tdo lhe enmpete l'Pedwr as 
rPI(~ridas qunrellas e denunci11s, excepto quando o seu llistríeto 
lür o da culpa, uos lennos em que ~e tldiue o art. 1GO, ~ :1." 
do Codigo do Processo Criminal, i~o he, ou quando nelle 
li ver sido commcllido o delido, ou quando nelle n•sidir o 
róo, sendo it\C.OLltt'stanl qut>, não h;:rvendo no Codigo um só 
artigo que nestes easos Jhe de jurisdicção cumulativa, esta 
cireumstancia hasta ria, na fórma de direito, para provm· que 
ella devêra limitar-se ao seu dislricto, conforme fica decla
rado. accrescenclo além disto as disposições da Parte 2. a, Tit. 
2. 0

, Ca ). 3. 0 do mencionado Codigo, que tornão mai:; cvi
deutc esta limitação em quanto cstal:wleeem con1o cxcep~·fío 
que finna a l'<'gra em contrario, que o Juiz de Paz m.ais vi
zinho sómentc pôde ser competente no caso de serem suspeitos 
o Juiz de Paz c todos os supplcntcs de outro districto. O quo 
l1Hlo, <lo onlem <lo Hcgentc t~m Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro 11, lhe partidpo para sua inlclligcncia c exe·~ 
cuc;iio. 

Ocns nuardc a Vm.- Paço em 10 de l\Iarço de 183G.--
Antonio Paufino Limpo de Abreo.-- Sr. Juiz de Püz do ... 

N. 151.-~IAIUNIL\..-Em 10 de Março de 183fi. 

Eleraudo a :30 o numero de Escriviíes Extrannmerarlos, c a 40 o (}c Dis" 
lJcnseiros, emquauto as cit·cumstantiat; o exigirem. 

O Regente em Nome do Imperador, tomando em considera~ 
ção o que Vm. rcprescntúra no seu ofllcio de hontcm, ha por 
bem qne, não só o nu mero de vinte qualro Escrivães J~x
tranumerarios da Armada srja elevado á trintn, comprehcn
didos neste accrcsr.imo os que já forão nomeados para as em
bareaçõcs que ultimamente seguirão para o IUo ((rande do 
Sul; mas ainda o de trinta c dous Dispcnscil'os, que actualmenle 
existem, seja tambcm elevado a quarenta, emquanto as cir
rumstand~;s o exigirem. O que participo a Vm. para sua 
intclligencia c execução. 

Deus {~uardc a Vm. -Paço em 10 de Março de 1836.
Sall:ador I os é JJ1acid. -Sr. Joaquim .Antonio Caminha. 
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N. 152.--Em 11 de 1\Iarço de 1836. 

'Mandando crear no Quartel General da Marinha um lhro de registro de 
todos os Oflidaes, oudtJ se notem todas as Commissocs de que forem 
encarrl'gados, c modo por !)Ue as drscmpcnhitrfio, além das partes de doente 
e mllt'ils notas de que abaho se trata. 

Convindo havet' nesse Quartel General um livro, que con
tenha os nomes de todos os Officiaes da Marinha ( um ou 
dous crn cada rolha), aonde se lancem as partes de doente, o 
dia da apresentação, as desculpas e pretextos, com que pro
curem evadir-se á qualquer incumbcncia, com declaração do 
motivo c tlata; bem como de tudo que denote negligencia no 
serviço; c igualnwntc de todos os fados que lhes forem hon
rosos e indi!JUt~m zelo pela gloria da Naçilo, dcsPjo de manter 
a disciplina e boa ordem na administraçiJD, c economia do 
respeetivo navio e de qualquer objccto da Fazenda Nacional; 
assim o parlieipo a Vm. para sua intc!lif\·cncia, c prompta 
execução. 

Deus (~uartln a Vrn.-Paço em 11 1lc .\\Iarço ilc 1836.
Salrwlor José Jlfacicl.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 1:53.-Em 1l de Mar(o de ts:;ü. 

Mandando organisnr quanto nntcs o livro l\Iestrc dos omriars da Armada. 

Cumprindo que nessa 1 ntcndencia se organis~. quanto antes,. 
o livro 'l\!eslre uos Officiacs da Armada; assim o participo a 
Vm. para sna intclligcncia c pontual cxncut;ã0 . 

.Deus Guartln a Vm.-Paço em H de J\Iarço de 1836.
Salvador José .Maciel.-Sr. Joaf!uim Antonio Caminha. 

N. 1iH.-FAZE~DA.-Em 11 de l\Jr~t·ço de 1836. 

F.xplica t•m q1w rasos trm lugar o lançamento para a eobranç.a do 
impOti!o so!Jrc lojas tlrnominadn •lo Baueo. 

Manorl do Nasdmcn!.o Castro c Silva, Vrcsidcnltl <lo Tribu
nal do 1'hcsouro Nacional, <i quem foi prcsentn o otncio do 
Sr. Inspcl'lor da Thcsouraria da Provinda do Hio de Jan~it·o 
de 26 do mcz lindo, acornpanhando o do Cnl\eclor da VJlla 

Decisõrs 13 

\) 



de S. Juãn Ja Burra, l'!ll que pede se llw declare: 1.", S\' 

deve eollectur pelo imposto de 12'tPSOO ns loj:1s ele Padeiro:;~ 
Marceneiros, l'V(~.; 2. 0

, se uma casa conlerttlo vnrios ohj<'clo•; 
deve ser collectada por cada urn dellcs; declara, em conl'onni-
dade de deliberação tomada em sessão do Tribunal, quanto ao 
primeiro quesito, que são sujeitas ao pagamento do imposto 
do Banco as Padaria5, por serem incontestavelmente compre
hcndidas na gcneriea disposição do § 2. 0 do Alvar<i do 20 
de Outubro de 1812; c bem assim as lojas dt~ l\larcerH~iro, A 1-
faiate, Ferreiro, Serralheiro, o outras semelhantes, quando nrio 
forem simples officinas, em que se fação obras encommen ~ 
dadas, mas tiverC'm de sobrcsJlcnte expostas á venda: (', 
quanto ao segundo, que dcverú informar quaes as providencias 
déHlas a tal respeito. 

Thcsouro Publico Nacional <'m 11 de Março de 183G,
"Afanoel do 1\'ascimento Castro c Silva. 

N. 10:i.-~JUSTIÇA.-1~rn 12 de Março de 183G. 

Ao Prrsidentr da ProYincia llt• ~~anta Catharina, úecrca do :;,:a tido da pa
laHa ~Iagistrados, solvrtHlo tlnYidus apresentadas pelo Juiz de Uireilo da 
Comarca do Sul, á cerca das dispo:;içCies dos arts. 1 GO c '2J7 do Codigo 
do Processo Criminal. 

Illrn. c Eun. Sr.-Ern soluçi2o ús duvidas apresentadas pelo 
Jniz de Direito da Comarca do Sul em seu ollkio de 1'7 do 
mcz passado, nwnda o Hegente em Nome do Imperador de
clarai' a V. Ex., para o fazer constar ao mesmo Juiz, qmmlo 
á t.a duvilLl, que os Juizes Municipars e de Paz süo sem duvi
da comprchendidos <h'h<üxo da denominação de-Magistrados-, 
tanto a respeito do disposto no art. 2:1 do Codigo do l1roccsso 
Ct·iminal, como a respeito de quaesquer outrc1s disposições Le
gislativas que a Magistrados se relirão: por isso que, c.n ge
neralidade, se entendem pM .Magistrados lodos aquelles Em
pregados que tem jnrisdieção c poder de administrnr justiça; 
e, quanto á 2. a, que das disposições dos arts. 160 c 257 do 
Codigo do Processo Criminal muito claramente se deduz que 
para a f<H·mação da culpa e julgamento dos dclictos tão com
petente he o Juizo do domicilio do indiciado, como o do lugar 
do delicto; c. que por conseguinte perante um ou outro Juizo 
pódc ser dada. a queixa on denuncia de crime publico ou par
ticular, assim pc\o om~ndido como pelo respectivo I)romotor 
dentro do seu v~rmo, nos casos em que lhe compele denunciar; 
que, dada a qw~ixn ou denuncia, c formada a culpa no Juizo 
tio domit•.iiio, ou do lugar do delirto, nos casos em quo o jul-· 
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gamonto pcrlcnc1} ao J ury, ou os réus estejão presos ou se 
achem soltos, deverão seg'ltir-se os termos dos arts. 228 c se
guintes, fazendo-se a remessa dos fH'OCC3Sos ao Juiz de Paz 
da Cabeça do Termo, para serem apresentados ao Jury com 
as mais dilig(mcias ahi ordenadas, c que, seguidos e observa
dos estes termos legaes, preventa a jurisdicç<io pela formação 
da culpa, não tem lugar a rcclamaçào pela remessa para o 
furo do domie.ilio do réo, quando a culpa lhe mra formada 
no rôro do dclicto. 

Deus (~uard0 a V. Ex.-Palacio do lUo de Janeiro em 12 
de ~Iarço de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 13G.-FAZE~DA .-Em H" de l\Jarço de 1836. 

Circular sobre a maneira de .se arrecadarem os cmollllucntos das certidões. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pre:-~i<lente do Tri
bunal do Tltesouro l 1 ublico Nacional, dcelara ao Sr. Inspector 
da ThcsourarL1 da Província de., .. que os emolumentos das 
eerlidües de que trata o art. 20 da Lei de 31 do Outubro ul
timo sob n .0 US, devem ser cobrados na f'órrna do art. 22 da 
de !,. do Outubro de 1831, na razão de B'20 rs. pol' pagina 
<'scripta, e de 200 rs. de busca por armo, não incluindo aqucllc 
'<'Hl que se passa a certidão. 

Thesouro Publico Nacional em 1 i de Março de 1830.
.Manocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 1iS7.-JUSTIÇA.-Em 15 de Març,o de 1836. 

Ao Commandante Geral do Col'po de Permanentes, mandando rondar 
a Freguezia da Lagóa todos os Domingos c Dias Santos. 

O Regente em Nome do Imperador ordena que Vm. iaça 
rondar a Frcguezia da Lagôa de Ilodrigo de I~'rcilas todos os 
Domingos c Dias Santos por uma patrulha de cavallaria do 
Corpo do seu commando. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 15 de Março de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo,- Sr. Commandante Geral 
do Corpo de Permanentes. 

-No mesmo sentido se oflidou ao Commandantc t5upcnor da 
Guarda Nacional. 
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N. 158.-Em 15 de Março de 18~T6. 

Ao Juiz de Paz dl't Lagôa, decidindo dmidas a respeito do ConselhO' 
de Qualificação. 

Em resposta ao seu ofllcio de 10 do corrente, dando·p<u·te de 
que não, tendo ainda procedido a conselho de qualificação da 
Guarda Nacional por muitos afazeres do Juizo, cntnwa agora: 
em duvida se adrnittiria os cidadãos que fazião parte da com
panhia que acaba de ser dissolvida, c se devia ou não pt"oceder 
ao dito Conselho, visto existir uma Secção de Cav:Jilaria, c se 
deve formar uma nova companhia de Infantaria: tenho a de
clarar-lhe: 1. o, que, á vista do art. 16 da Lei de 18 de Agosto 
de 1831, não póde ter lugar senão no mez de Janeiro de cada 
anno o Conselho de qualificação; e, sendo muito de estranhar 
que Vrn. uão procedesse ao mesmo conselho no tempo mnr
cado, deve declarar circumstanciadarncnte os motivos que para 
isso teve; 2. o, que, tendo o Governo dissolvido por Deercto de 
26 de Fevereiro proximo passado a companhia de Inf'anltlria 
da Freguezia da Lagôa, evidente he, nos termos do artigo 4. ~» 
da referida Lei, que ainda quando podcsse proceder-se agora 
a Conselho de qualificação, não poderia este comprehender a 
mesma companhia que sómentc podel'á ser reorganisada, pas
sando um anno tlepois de verificada a sua dissolução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 15 de Março de 1836. -
António Paulino Lúnpo de Abreo. -Sr. Juiz de Paz da Lagôa~ 

N. 159.-MARINHA.-Em 10 de :Março de 1836. 

Exigindo, a contar de Janeiro do presente anuo , uma relaçllo- circuns
tanciada de todas as despezas feitas no mez antecedente. 

Hemetta V m. ü esta Secretaria de Estado no prineipio de cada 
mez (a contar de Janeiro do presente anno) uma rclaç.ão 
eircumstanciada de todas as despezas feitas no mez ante
cedente. 

Deus ~uarde a Vm.- Paço em 15 de Març.o de 1836. 
Salvador José Macid.-Sr. Joa(juim Antonio Caminha. 
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N. 160.-JUSTIÇA. -Em 16 de Março de J836. 

Circular aos Jui7:cs de Paz do l\lunidpio da Cf)rtc, para julgarem ti!Hios os 
detidos cujas penas não cxcedct·em ús marcadas no art. 12, ~ 7.0 do Codigo 
do Processo, sem outl'a5 ex.cppções que não sl'jâo as dos artli. 321 c 325. 

Tendo sido abolida a fórrna de processo prescripta na Lei 
de 20 de Setembro de 1830 para os crimes de abuso da liber
dade de exprimir o pensamento, depois que o Codigo do Pro
cesso Criminal, tendo dcmgado todas as disposirõcs anteriores 
que regulavão a fórma dos processos, apenas exccpluou pelo 
art. 32't- os processos mnrcados na Lei da responsabilidade dos 
l\Iinistros de Estado, c Conselheiros de Estado, c na do Su
premo Tribunnl de Justiça, assim como as do fôro Militar em 
causas meramente militares, e as do fôn• Ecclcsiastico em 
causas puramente cspirituacs; ficando conseguintcmentc todas 
as outras causas sujeitas c subordinadas ás regras de processo 
estabelecidas no mesmo Codigo; c determinando o art. 12, ~ 
7.o que os Juizes de Paz são competentes para julgar todos os 
crimes a que não esteja imposta pena maior que a multa até 
cem mil réis, prisão, degredo ou d·~sterro até seis mczes com 
multa correspondente á metade deste tempo ou sem ella, c 
tres mczcs de casa de correcção , ou otncinas publicas, onde 
as houver com a unica excepção marcada no art. 325 ares
peito dos prcvilegiados pela Constituição; assim co~r:o para 
formar culpa, e remelter o processo nos casos de não lhe com
petir o julgamento, na fórma do § 4. o do mesmo artigo , e 
do art. 228, devendo entender-se formada a culpa com a pro
nuncia do réo, quando para clla houver materia e prova, como 
he expresso no art. 144, sendo evidente que esta doutrina , 
além de fundar-se na intelligencia obvia e litteral da Lei, tem 
mais a seu favor a sancção da pratica geralmente seguida em 
quasi todos os Juizos, e o consenso dos Tribunacs, accrescendo 
não se oppôt, antes ser muito conforme á Constituição, que 
no art. 15 t. nem consagra a regra geral c exclusiva de serem 
decididas todas as causas por Jurados, mas só aquellas que os 
Codigos determinassem, entre ns quaes, pelas razões que ficão 
ponderadas, não podem comprehender-se as de abuso de liber
dade de exprimir o pensamento, cuja pena não exceder as 
do art. 12, §, 7. 0

; nem tão pouco exige que o preparo do processo 
c a formação da culpa compita originariamente aos Jurados, 
reconhecendo-se claramente que as disposições dos arts. 252 e 
271 até 274 do Codigo não podem ser applicaveis, nem ter 
referencia senão ás causas , que, por excederem á alçada dos 
Juizes de Paz, tiverem sido submettidas ao conhecimento c de
cisão dos Jurados: o Hcgentc em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 ha por bem, na fôrma do art. 102, § 12 da Cons
tituição, ordenar a V m., como Instrucções, que deverá observar: 
Lo, que lhe cowpete julgar todos os delictos, cujas penas não 
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excederem ás que se achão nwrcadas no art. 12, § 7. 0 do Co
digo do Processo Criminal, sem outras cxccpçõcs que não sejão 
as que fazem os arts. B2't- c 325; 2. 0

, que nos casos em que 
não lhe competir o julgamento final, deverá formar culpa, e 
pronunciar ou não segundo a prova que houv0r; c proceder 
ulteriormente na fórma do art. 1lt-4 c seguintes, c do eitado 
art. 325. O que tudo lhe participo para sua intclligcncia c 
execução. 

Deus Guarde a Ym. -Paço em 16 de l\Iarço de 1836.
Antom'o Paulino Limpo de Abrco.- Sr. Juiz de Paz de ..... 

N. 161.- Em 16 de l\brço de 1836. 

Ao f.omman(hwte geral do Corpo de Permanentes, sobre os Urbanos 
audidos ao Corpo segundo o Decreto de 4 de Fevereiro. 

O Regente em Nome do Imperadoe o Senhoe D. P<'dro li, 
ha por bem que Vm. convide nté duzentas pessoas, ainda que 
sejão casadas, para fica rem addidas ao Corpo de seu com
mando com a denominnç;1o de~ Urbanos-, na fónna do art. 
1. o do Decreto de 4. de Fevereiro do corrente anno, tomando 
os seus nomes, c os districtos em que morão, c exigindo que 
apresentem attcstação de conducta dos respectivos Juizes de 
Paz, tendo em consideração as praças do mrsmo Corpo que 
preferirem o serviço designado aos referidos Urbanos conforme 
o disposto no art. 2. o do sobredito Decreto. O Governo es
pera do zelo e actividadc com que Vm. se presta a bem do 
serviço publico, o prompto desempenho desta diligencia, c que 
á proporção do que fOr obtendo a tal respeito, dará de tudo 
circumstanciada conta p()r esta Secretaria de Estado; preve
nindo-o de que o vencimento dos Urbanos deverá abonar-se 
desde o dia em que começarem a fazer o serviço que lhes 
pertence em cada um dos districtos, que lhes fôr marcado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de de Março de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.- St-. Commandantc Geral 
do Corpo de Municipaes Permanentes. 



- 103 

N. 162.-l\L\RINHA.-Em 16 de 1\lar~.o de 1836. 

Detcrminullllo que os Offieiacs do Detalhe dos n:nios da Armada, acompa-
nhados dos respe1 ti vos Cirurgiões, assistão á Pntrega dos mantimentos que 
se tlestiunrcm para os seus Navio:;, assiguando com o Facultativo cucar
reg:Hto do C\ame o competente termo, depois de ter c:-;aminado c reco- · 
nhecido sua boa qualidauc. 

Propondo o Intendente da Marinha interino, em seu officio 
de 8 deste mez, que, para a devida execução do art. 69 do 
Cap. 2. o do Hegimcnto Provisional de 17 de Junho de 1796, 
os Officiaes de Detalhe dos navios da Armada, acompanhados 
dos respectivos Cirurgiões, compareçi'ío nos Armazens da 3. a 

Secção nas occasiões, ern que se houve!' de entregar manti
mentos, afim de examinarem se elles são de boa qualidade, 
c sem avaria, c assignern com o Facultativo, encarregado de 
taes exames por parte da Intendencia, o termo indispensavcl 
na conformidade do Capitulo uni co da parte 3. a do Systema 
de Escriptnração, mandado observar pelo Decreto de 5 de 
.Maio de 1834: ha o Regente em Nome do lrnp~:;rador por 
bem, conformando-se com a sobredita proposta, que por esse 
Quartel General se cxpeção as convenientes ordens para a ve
rificação da mesma. E por quanto pó de acontecer que em 
alguma das embarcações não haja Official de Detalhe, e em 
outras Cirurgião, deverá nesse caso, afim de satisfazer-se a 
disposição da Lei, concorrer o Commandante de tal embar
cação, c o Facultativo do navio chefe. O que participo a Vm. 
para sua intclligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 16 de Mnrço de 1836.
Salvador José ltfaciel.- Sr. ·Francisco 1libiano de Castro. 

-Na mesma data se officiou ao Intendente da Marinha com
municando as disposições acima. 

N. 163.-JUSTIÇA.-Em 17 de :Mar<:o de 1836. 

Ao Presidente da Proyinria do Rio de Janeiro, sobre dcspczas com 
Africanos hoçaes. 

lllm. c Exm. Sr.-O R<'gcntc em Nome do Imperador o 
Senhor IJ. Pedro 11, a quem foi presente o officio de V. 
Ex. datado de H- do corrente, em que consulta 3obre o des
tino <!UC devo dar a um Africano boçal enconlrado na Villa 
de Paraty, assim como ácerca dos meios de oecorrer ás des
pezas que se fizerem com a conducção de quaesqner Africanos 
boçacs que possão ser aprchcndidos lüra do Município da f.a~ 

\j 
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pita I, para onde tcnhão de ser trazidos: manda em resposta 
declarar a V. Ex.: t.o, que V. Ex. póde, querendo, pcrmittir 
a arrematação dos serviços dos A frirn nos Jivrcs fôra do l\Iu
nicipio da Capital, á vista dos %§ 1. o c 11 das Instrucções que 
acompanhárão o Decreto de tU de Novembro do anno pm
ximo passado, todas as vezes que julgar este arbítrio conve
niente; 2. 0

, que as despezas que a Fazenda Publica faz com 
tacs Africanos d('vem deduzir-se, sPgundo a disposição do art. 
9.<) da Lei de 7 de Novembro de 1831, do producto das multas 
impostas em virtude da mesma Lei, e pela disposição do § 
9.0 das referidas lnstrucções do producto da arrematação dos 
serviços na falta de multas; 3. 0

, que no caso de não haver 
quem seja responsavel pelas multas, nem de verificar-se a 
prestação dos serviços dos Africanos, pot· causas que possão 
occorrcr, deverão considcrM-se dcspezas evcntuacs as que com 
elles se fizerem, pagando-se por conta da consignação que 
para ellas estiver arbitrada, como se tem aqui praticado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do llio de Janeiro em 17 
de l\Iarço de 1836.-Antom'o Paulino Limpo de Abreo. -Sr. 
})residente da Província do lHo de Janeiro. 

N. 16! ... -Em 17 de Março de 183G. 

Ao Chefe de Policia, para cncat'l'cgar o Juiz Munieipal com prcfcrencia 
das diligentias que se compreheudercm na alçada do dito Juiz. 

Competindo no Juiz Municipal exercitar cumulativamente a 
jurisdicçuo policial na fórma do art. 35, § 3. o do Codigo do 
l1 roces:'o Criminal; cumpre que Vm., todas as vezes que julgar 
isto mais util ao serviço, o encarregue com preferencia da
quellas diligencias, que, segundo a disposição do referido m·
tigo, se comprehenderem na alçada daquellc Juiz. O que lhe 
participo para sua i ntclligencia e execução. 

Deus Guarde a V m.- Paço em 17 de Março de 1836.
Antonio Paulino Lt'mpo da Abreo.-Sr. Chefe de Policia. 

N. 165. -Em 17 de Março de 1836. 

Ao Chefe de Policia, para fazer cessar o abuso da cxistencia de casas 
de jogo em diwrsos districtos do l\Iunicipio. 

Constando que com o maior cscandalo existem estabelecidas 
em diversos districtos deste Município casas de jogo contra a 
expressa disposição do art. 281 do Codigo Penal; e tendo-se 
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]mr A viso com a data de hoje recommendado este objecto ao 
Pmmotor Publico do Município, a quem compete pelo art. 
~n, § t.o do Codigo do Processo Criminal denunciar este crime, 
e promover a accusação dos delinquentes: o Regente em Nome 
do Imperador o Senhor D. l'edro 11 ha por bem que Vm. 
empregue pela sua parte todo o zelo e actividade para qu6 
fessc um abuso tão nocivo á publica tranquillidade, e tão 
rapaz de perverter com ruína das familias á mocidade incauta. 
O que lhe participo para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 17 de Março de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Ahreo.-Sr, Juiz de Direito Chefo 
da Policia. 

N. 166.-MARINUA.-Em 17 de Março de 1836. 

Mandando abonar ao Pharoleiro da Ilha Rasa, mais cinco mil réis 
mensacs além do soldo que ora percebe. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que expozera 
o Capitão de Fragata Com mandante das Barcas de Soccorro, 
no officio que acompanhou o seu de hontem, relativamente ao 
hom estado, em que se acha o Pharol da Ilha Rasa, asseve
rando sm· elle devido aos cuidados do Pharoleiro, bem como 
não corresponder o actual vencimento do mesmo ao serviço, 
que alli presta; ha por bem, que a este se abone a quantia 
de cinco mil réis mensaes, além do soldo, que ora percebe. 
O que .participo a Vm. para sua intelligencia, e para o fazer 
constar ao mencionado Commandante. 

neus Guarde a Vm.- Paço em 17 de Março de 1836.
Salvador José Jltaciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

·-Na mesma data se officiou ao Intendente da Marinha. 

N. 167.-FAZENDA.-Em 17 de Março de 1836. 

Ordem á Thesouraria da Bahia explicando o sentido da ordem de 27 de 
Agosto de 1835 que trata dos vencimentos dos empregados que vlio in
t~riuamente servir outros empregos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
hunal do Thesouro Publico Nacional , em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do Tribunal sobre officio da 
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Thesouraria da Rahia de 22 de Fevereiro proximo passado n. 0 

56, acompanhando os dous requerimentos de Joscfino da Silva 
Moraes, 3. 0 Escripturario da rc5pcctiva Contadoria, c Antonio 
da Silveira Rastos Varella, Amanuense avuJso da extincta Junta 
da Fazenda, pedindo, o p1·imeiro o pagamento do excesso de 
ordenado de 2. o Escripturario ao de 3. o, por tê -lo, cx~rcido in
terinamente, e n segundo a dilferença do m·dcnado do lugar 
de Escrivão do sello c annexos, que supprio tambem interi
namente, sobre o que percebe como avu~so addido á mesma The
sourarla; declara ao Sr. lnspector della que os supplicanlcs 
não tem direito áquelles excessos por nfio se acharem no caso 
da ordem de 27 de Agosto de 1835, qHe cllcs apontão a seu 
favor, porque, quanto ao primeiro, sendo 3. o Escriplurario da 
Contadoria hc obrigado a escrever nella aquillo de que o en
carregar o Contador, e a coadjuvar os outros emprcg~dO>S. 
quando estiver menos occupado, na confJrmidade do Hcgula
mento de 26 de Abril de :1832, por não ser privativo de um 
2. o Escripturario o trabalho de que esteve cncmTt'gado; e 
quanto ao segundo, porque sendo empregado addido, Jw Lam
bem obrigado a servir no que convier, sem direito a exigir 
maior ordenado a pretexto de qualquer serviço de que fót' in· 
cumbido. 

Thesonro Publico Nacional em 17 de Marc:o de 1R36.
Manoel do Nas cimento Castr(); c Silva. 

N. 168.-MARINHA.-Em f8 <le Mar~o de 1836. 

Mandando que do Pharol da Ilha Rasa se destaque um Pharoleiro habify 
para o de Cabo Frio, pcrc.ebendo mais a gratificação de seis mil réis mell
sacs. 

Hcquisitanilo o Major encarregado do Pharol de Gabo Ftio. 
que do da Ilha Uasa se destaque um Pharoleiro habil, o qual 
v;,\ servir naquelle por tres mezcs, c instruil' os que alli se 
Bmprcgão, no modo de preparar, limpar e conservar a,; dif
fcrcnt<>s peças do candieiro; cumpre que Vm. expeça as or
dens nccessarias, a bem de satisfazer-se á semelhante requi
sição, fieand0 na jntelligencia de que o nomeado deverá, 
em quanto durar esta incumbcncia, perceber mais a gratificação 
de seis mil réis mensacs. 

Deus Guardo a Ym. -Paço em 18 de Março de 1836. -
Salvador José ftfaciel.-Sr. Francisco Bibiano de Cuslro. 
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N. IG9.-JUSTIÇA.-Em 19 de Março de 183G. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, declarando, de confor
midade com o Aviso de 26 de Janeiro, em que condições pótle dar-se 
vaga, por mudança de domicilio, dos O:Jiciacs da Guarda Nacional. 

Tellldo levado ao conhecimento do Regente em Nome do Im
perador o Senhor Dom Pedro li o seu officio com data de 
18 do corrente mcz acompanhando o do .Major Comrnandantc 
interino do 2 . ..., lhtalhão da Guarda Nacional, em que parti
cipa que mandám proceder á eleição de um Capitão para a 4.a 
Companhia, cujo Posto se achava vago por estar residindo ha 
mczes fóra do Município o Cidadão Anacleto Venancio Valde
taro que em Novembro do anno proximo passado fôra nomeado 
para o referido posto de qtw não tomlira posse, c que reca
hindo a nova eleição de Capitão no Alferes d:1 Companhia 
Manoel l\Iuria de Brito Villar, l'Ôrli mister eleger-se outro Al
feres., o que se verificám no Guarda Nacional do serviço or
dinario José V cntum BoscoJlo, solicitando em consequencia 
disto a expedição das convenienV~s ordens para dar-se jura
m ~nto e posse aos novamente eleitos na fórma do art. 5. 0 do 
Decreto de 14. de Julho de 1834; estou autorisndo para res
ponder-lhe, que o GovemG não reconhece a validade da nova 
eltição, a que se procedeu, não podendo nos termos da Lei 
considerar-se vag0 o Posto de Capitão da 4. a Companhia como 
presuppôz e entendeu o 1\Iajor Commandante interino do Ba
talhão; po1·quanto bem que o art. 16 do Decreto de 25 de 
Outubro de 1832 determine que o Official ou Official inferior 
que mudar de M unicipio deixa vago o seu Posto, h e evidente 
que o Juiz de Paz respectivo deve notar á margem do Livro 
da matricula geral esta alteração proveniente da mudança do 
Município, e que ao Conselho de Qualificação compete a de
claração de estar vago o Posto pelo motivo indicado, como 
tudo he expresso no art. 17 da Lei de 18 de Agosto de 1831, 
vindo a ser incontestavcl que sem preceder aquella nota, c 
posterior· declaração, não pôde o Governo reputar o Posto vago, 
nem o Official desligado do serviço, como se tem tolerado~ re
sultando disto o escandaloso abuso de se figurarem mudados 
sómente pelo tempo que he preciso para serem substituídos 
todos os que pretendem subtrahü·-se ao serviço da Guarda 
Nacional, os quaes logo que tem conseguido o seu fim, não 
duvidão apres(>ntat-se no mesmo lugar; abuso este que muito 
diminuirá se a Lei f,\1' litteralmente observada na Fórma que 
fica exposta, por quanto sendo neste caso essencial para dar-se 
baixa ao Official a intervenção da autoridade do Juiz de Paz, 
e a decisão do Conselho de Qualificação, não será facil conse
gui-la debaixo de primícias falsas como tem acontecido até 
agora por depender da simples vontade c allcgação dos intcrcs-
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~ados em illudir a Lei, os quacs, se se provar terem faltado 
a verdade, podem e devem ser constrangidos c castigados com o 
fôr de justiça, sendo estas as jurídicas razões em que se fundou 
o Aviso, constante da copia inclusa, expedido ao seu ante
cessor em data de 26 de Janeiro do corrente arwo, o qual já 
tinha resolvido a hypothese de que se trata, c que lhe remctto 
para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 19 de Março de 183G.
Antonio Paulino Limpo de Abreo. -Sr. Com mandante Superior 
da Guarda Nacional. 

N. 170.-MAIUNHA.-Em 21 de Março de 183G. 

Determinando que nas Guias das obras feitas nas Otiicinas do Arsenal, que 
se remcttcm para os Armazcns, se faça tamllcm declaração do peso do 
metal nellas empregado. 

Convindo que as Guias das obras feitas nas Oficinas do Ar
senal, e remettidas para os Armazcns, contenhão tumhem o 
peso do metal nellas empregado, com declaração (no caso de 
serem folhas de metal) de quantas se consumirão, e da respec
tiva qualidade; assim o participo a Vm. para sua inlc1ligencia 
e execução, prevenindo-o de que deverá mandar no fim de 
cada mez por um dos Ajudantes dessa Inspccç,ão conferir a 
quantidade dos metaes e generos consumidos nas mencionadas 
obras, com a que foi recebida para ellas; n bem de poder 
ajuizar se as quebras que houvcrão, são ou não razoavcis; do 
que dará conta á esta Secretaria de Estado, cmittindo a sua 
opinião a tal respeito. 

Deus Guarde a Vrn.- Paço em 21 de Março. de 1836. -
Salvador José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 171.-Em 21 de Março de 1836. 

Determinando que a l7eria dos jornaleiros do Arscnnl da Marinha SI"'JI\ 
impreterivelmente remcttida á Contadol'iD nu dia 3 de cada mez, fts no" e 
horas da manhã. 

Expeça Vm. as convenientes ordens, para que a ~·cria dos 
jornaleiros desse Arsenal, srja imprcterivelmento remetlida á 
Contadoria da Marinha no dia 3 de cada mcz; ás nove horas da 
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manhã, devendo, no caso de ser tal dia impedido; verifictH'-se 
a remessa no primeiro que o não sPja. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 21 de Março de 1836.
Salvador I osé ~~laciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 172.-Em 21 de 1\Jarço de 1836. 

Dando provideneias para a fi se ali saç.ão e entrega dos ohjectos pedido!! 
para as Otndnas do Arsenal da l\larinha. 

Convindo que a entn·ga dos ob,lPctos neccssarios para as Of
ficinas do Arsenal da Marinha se verifique em presença do Aju
dante da Inspecção, que tiver assignado o competente pedido, 
no qual certificará a recepção de taes obj1~etos com as seguintes 
palavras .-Assisli a entrega-fi1·mando depois com a sua ru
brica ; previno disto mcs1no a Vm. para sua intelligcncia c go
verno. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 21_ de Março de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 173.-Em 21 de Março de 1836. 

Mandando que o Patrão, c quatro marinheiros das Barcas de Soccorro, 
continuem no serviço das mesmas, com os vencimentos que percebião, 
.sendo as rações abonadas pela Fragata Principe Imperial. 

A' vista do que representára o Capitão de Fragata, Com
mandante das Barcas de Soccorro, no officio que acompanhou 
o seu de 18 do corrente; cumpre que V m. expeça as convenientes 
ordens, para que o Patrão e quatro marinheiros das ditas Barcas 
continuem, como propozcra aquelle Commandante, no serviço 
das mesmas, com os vencimentos que pcrcebião, menos as ra
ções, que devem ser abonadas pela Fragata Principe Imperial; 
ficando na intclligencia de que ora se mandão fornecer alguns 
retlexcs de sobresalentc para o Pharol da Ilha Rasa, conforme 
requisitára o referido Capitão de Fragata. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 21 de Março de 1836.
Salvador José .Uaciel.-Sr. l'rancisco Bibiano de Castro. 

-Deu-se conhecimento desta disposição á lnlcndcncia c Con
tadoria. 
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N. 174.-F.AZENDA.-Em 21 de Março de t826. 

Circular mandando considerar Empregados de Rrpartições rxtinctas os das 
Pagadorias das Tropas abolidas pelo Decreto de 7 de Março de Hi34. 

1\fanoel do Nascimento Castro c Silva, Prcsident~ do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional em conseqtH•ncüJ. do Aviso da 
Secretaria de Estado dos Negocio:; da Guerra de 29 do mt·z 
passado, ordena que nas Thcsouearias das Provincias se con
siderem corno Empregados de Repartições extinctas, os Em
pregados das Pagadorias das Tropas, abolidas pelo Decreto de 
7 de Março de 183' .. ; e se lance em conta do Ministerio da 
Fawnda, na fórma do art. 33 da Lei de 24. de Outubro de 1832, 
a dcspeza dos ordenados daquelle3 qnc pelos sc·us Titulas ti
verem direito á sua continuação, deixando de levar-se a conta 
do l\Iinisterio da Guerra, quando pot· ventum isso se tcnlla 
praticado. O que participo ao Sr. Inspcctor da Thesouraria 
da Província de .... para sua intelliGencia e devida execução. 

Thcsouro Publico Nacional em 21 de l\Iar<;o de 1836.-ilfanoeA 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 175.- Em 21 de Março do 183G. 

Portaria á Alfanrlrga a respeito das cautelas nos despachos de rccxportaç.iio, 
substituindo a fiança por letras endossadas com ditl'crrntcs vencimentos. 

Não sendo ainda bastante para a boa fiscalisação dos Direitos 
Nacionaes, as providencias dadas nus Portarias de 12 de Fc
vereit·o ultimo, e 30 de Junho do a uno passado, de se cxigit· 
fiança nos despachas de reexportação aos Direitos de consumo 
e expediente, até se apresentar certificado de haverem entrado 
na Alfandega do seu destino as mercadorias reexportadas para 
dentro do lmperio, ou para fóra delle com escala por alguns 
de seus portos: o Sr. Inspector da Alfandega fique na intcl
ligencia de que, em lugar das fianças, se exigirão d'ora em 
diante, em todos os despachos de reexportação e baldeação, 
assignados, ou letras endossadas por um assignantc (as quaes 
terão a mesma força dos assignados, com os seguintes venci
mentos: de tres rnezes, se a t'eexportação e baldeação fôr de 
um porto para outro da Costa Oriental, ou Septcntrional do 
Brasil; de seis mczes, sendo de uma para outra das ditas Costas, 
ou para os portos estrangeiros do Sul do Brasil, c A frica O~.;ci
dcntal; de um anno, s~~ para a Europa e Afl'ica Oricnt.Jl, c 
portos estrangeiros ao Este do nrasil, e Costa Occiclcnta~ da 
America ; e de dous annos para os porlos da Asia. Estes as-
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signados~ ou letras, ficarão em poder do Thcsoureiro da Alran
dl'ga par.:~ os cobrar no seu ycncimento, se os Despacb(mtes, 
<JU seus endossadores, não apresentarem dentro do:i ditos prazos 
o certílicado da Alfamh'ga importadora, r~conhecido pelo Agente 
Consular Brasileiro ahi residente, ou, na sua falta, pela com
}Jctente autoridade do paiz, levando-se a imporlancia recebida 
ao livro dos direitos. 

As partes que preferirem as letras c assigna<lf.s e depositar en1 
dinheiro a impo~·tanciu dos direitos e expediente, se lhes admit-
1irü, perdendo o deposito, se dentro dos l)l'azos mencionados 
não apresentarem o cPrli1icado exigido. 

O que assim cumprirá. 
Uio de Janeiro em 21 de Marco dü 1836.-Manocl do Nas-

âmcn lo Castro e Sih·a. · 

N. 176.- Em 21 de Março de :1836. 

Approyand-o a cseripturação adopta.da para os assignado!; da Alfandrga. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribuna) 
do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do mesmo 
Tribunal, em vista do oficio do lnspector da Thcsouraria da 
Provjneia da Bahia de f(} de Dezembro do anno passado, sob 
n.o 270, appmvar a deliberação, que tomou a respeito da cs
cripturação dos assignados da A}fandega, de lançar em nrna só 
addição de Receita ou Despeza os que se vencerem no mesmo 
dia ; o que bc conrorme com o que já se ncha em pratiea no 
Thcsouro Nacional, yisto ser a~saz trabv.lhoso lançar-se em addi
ções separadas cada um assignado, além de dcsnecessm·io, havendo 
as relações auxiliares da Alfandega. O que participa ao dito 
Sr. lnspector para sua intclligencia. 

Thcsouro Publico Nacional em 21 de l\Iarço de 1836.-.Vanoel 
t1o Nascimento Castro e Silva. 

N. 177.-Em 21 de Março de 1836. 

Sobre o transporte de moeda de ouro on prata estrangeira de uns 
para outros portos do Imperio em Embarcações estrangeiras. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade da deliberação 
tomada em sessão do Tribuna] sobre officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província do Maranhão, de 24 de Dezembro 
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tlo anno passado sob n .0 80, pelo qual submctte ú appro,·ação 
do Tribunal a resolução que tomára de prohibit· o transporte 
de moeda de ouro ou prata estrangeira, de uns para outros 
portos do lmpcrio, em Embarcações estrangeiras; pela razão, 
que depois de despachada para consumo faz o objccto de com
rnercio de cabotagem vedado aos estrangeiros: approva a sobre
dita resolução, c assim o participa ao mesmo Sr. lnspectm· para 
sua intelligcncia. 

Thesoum Publico Nacional em 21· de Março de 1836.-Manoel 
do Nascimento Caslro e Sil'Va. 

N. 178.-JUSTIÇA.-Em 22 de Março de 1836. 

Ao Presidente da ProYincia da Bahia, fazendo constar ao Promotor Publico 
que a elle compete, sem recorrer ao Governo, denunciar os crimes de 
responsabilidade. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente ao Regente em Nome 
do Imperador o Senhor D. Pedro li o officio datado de 24. do 
mez antecedente que V. Ex. dirigio pela Repartição dos Ne
gocios da Fazenda, acompanhando a copia de outro que lhe 
endereçára o Promotor Publico desse Município, dando conta 
do resultado que tivera o processo que intentára pelo contra
bando do Pá o Brasil embarcado no Brigue lnglcz li ebe; o mesmo 
Regente ha por bem que V. Ex., ouvindo ao Desembargadot· 
Consel'Vador da Nação Britannica, informe circumstanciadarnentc 
sobre este objecto, fazendo sentir ao Promotor Publico que a 
elle compete, e lhe cumpre nos termos do art. 74, § 2.0 do 
Codigo do Processo Criminal, denunciar os crimes de respon
sabilidade sem dependencia do recorrer ao Governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Março de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Pre
sidente da Província da Bahia. 

N. 179.-JUSTIÇA. -Em 22 de Março de 1836. 

Ao Juiz de Paz do Engenho Yelho , sobre o dever de excluir da matricula 
dos Guardas Nacionaes os cidadãos que estÍ\'et:em nas circumstancias ex
~ificatlas na Lei. 

Tendo sido presente ao Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11 o officio por Vm. dirigido ao Juiz de Direito 
Chefe da Policia em data de 14 do corrente ntez, no qual Vm. 
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participa que o Co.nselho de Qualificação dessa Freguezia re
solvêra não riscar do Livro da .Matricula geral dos Guardas 
\acionaes individuo algum sem qup, o requeresse, cumpre-me 
dcdarar-lhe. que semelhante I;esolução , al~m de ser exprcssa
rncnte co·ntrnria á Lei de 18 de Agosto de 1831 no art. 16 , que 
não concede um direito ou privilegio, màs impõe ao Conselho 
de Qualifivação a obrigaçãe de excluir da matricula os cidadãos 
qu~ estiverem nas circumstancias aJli especificadas, indica outra 
row.:a, e he que Vm. não teve o cuidado de notar á margem 
du tivro da Matricula geral, como determina o art. 17 da re
ferida Lei, todas os alterações que podessem influir para que 
nlguns cidadãos dessa Freguezia não devessem mais pertencér 
~Guarda Nacional, não ~ndo de-crer que no curso do um anno 
inteiro, ninguem estivesse por· motivo algllm no caso de perder 
a qualidade de Guarda Nacional, cumprindo que Vm. fique na 
ir.telligencia do que lhe communicQ para não reincidir em erros 
qt:e muito f}l'PJ'?diciaes se tornão ao pu~Hco se1·viço, e para 
pr;;r~ncher com zelér os <téVeres do cargo'~que exerce. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Março de 1836. -
kntani• Paulino Limpo de Abreo.-- Sr. Juiz de Paz do 2. 0 dis
(ricto do Engenho Velho, PedroCyriaéo Pad1eco. 

N. J80.- FAZENDA.-· Em 22. de Março de 1836. 

Esti·anhJln~<>:\e~S:Se J»'OC~did.o ao pagamentd d~ ufu~,_.divida inscripta no 
auxil~ar .dA :{J'I'avitrêi-a cán'~ de ter:Bi4~f'$ti'J)lb~ ittseiifita no Grande Uvro 
da. 'Divida Publica. · · · · 

Manoel do Nascimento Castro e Silva , Presidente do Tri
banal. do Thesouro r•ublico Nacional, em consequencia de te·
jH'es~Itação da Contadoria Geral do 1.0 do corrente a respeito 
da ! nsÇf.fpção n.• ·1 ; feita na The~(>uraria da Província do Es
pirif& ~pto , pela qual se nuo deêfara a época , em qu~ foi 
vencido~ifotdenado de que se diz proveniente aquella divida, 
e o empre.g.q_ .. ~a qne he relativo; c bem assim por declarar o 
vencimento· do juro desde Janeiro de 1827, quando devêra se1· 
de 2t-deJaneiro,de 1832, data da Inscripção em diante, como 
jü foi ordenado pela Lei de 10 de Outubro de 18:33. art. 1.0

: 

ordena que o Sr. Inspector da mesma Thesouraria informe se 
na conta que se fez para ter lugat· o pagamento desta divida 
se incluio tambem ojuro relativo áquelie periodo intermediaria. 
O que o mesmo Sr. Inspector cumprirá, ficando na intelligenci'a 
cb que he muito de estranhar que se tivesse procedido ao pu-

Decisões 15 
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gamento desta divida sem que estivesse tambcm inscripta no 
Grande Livro da divida publica do Thesouro , segundo as dis
posições dos arts. 6. o, 8. o e 13 da Lei de 15 de Novembro de 
1827. 

Thcsouro Publico Nacional em 22 de Março de 1836.- Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 181.- Em 2~de·Março de 1836. 

Permittindo em vista das circumstar.cias em que se acha a Cidade de Porto 
Alegre que descarreguem m Alfandega do Rio Grande e S. José do Norte 
as embarcações estrangeiras que se destinarem áquclla Cidade ; e dando 
outras proyidencias a seu respeito. 

:Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pre~identfl do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, tendo em vista as circumstancias 
em que se acha a Cidade de Porto Alegre, podendo acontecer 
qnc algumas embarcações, como o bergantim lnglcz Sir William 
Healhcote dos Negociantes Britannicos Durham Price t.'it Com
panhia, sahidas dos portos estrangeiros com carregamento des
tinado á dita Cidade, queirão dcscarregnr na Alfandega do IUo 
Grande e S. José do Norte, ou seguir para outro Porto do Brasil, 
logo quo lhes conste o estado daquella Cidade; e, convindo re
mover qualquer estorvo que na Alfandega do Rio Grande e S. 
José do Norte se lhes possa oppôr por causa da mudança do 
destino: ordena que a dita Alfandega do Hio Grande e S. José 
do Norte admitta a descarregar as embarcações dos ditos Ne
gociantes Britannicos, e quaesquer outras que o quizerem fazer, 
ou as deixe livremente sahir com toda a carga que SQ destinava 
para Porto AlPgre, ainda mesmo que já tenhão dado entrada 
para descarga inteira na dita Alfandega, com tanto que ainda 
não a tenhão principiado; porque nesse caso só poderão sahir 
pngando os direitos de reexportação, ou baldeação, c o respec
tivo expediente, ou os de consumo c expediente , querendo 
leva-los com carta de guia: o que o Sr. Inspcctor da Thesouraria 
da Província do lHo Grande do Sul cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Março de 1836. - J~a
noel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 182.-Em 21 de Março de 1836. 

Ordem á Thesouraria da Província de Minas, declarando que o art. 1.o do 
Regulamento de 31 de Março de 1831 só he applicavel aos conectados que 
pagão dízimos nos semestres immediatamente posteriores aos annos da 
colheita. 

Mano~l do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nílcional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal de acordo com o parecer do Pro
curador ~"'isca!, responde ao oficio do Sr. Inspcctor da Thcsou
raria da Província de Minas Geraes de 19 de Fevereiro ultimo 
sob n. o 12, que os conectados, de que trata o dito seu officio, 
não estão no caso do art. 4. o do Regulamento de 31 de Março 
de 1832, parn lhes poder ser applicado o beneficio dcllc só re
lativo aos pagamentos feitos nos semestres immedü.rnente pos
teriores ao anno da colheita; e por isso não podem ser defe
ridos, ainda que a demora não estivesse de sua parte. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Marco de 1836.-lllanoel 
do Nascimento Castro e Silva. · 

N. 183.- JUSTIÇA. -Em 23 de Março de 1836. 

Ao Presidente da Prorincia de Pernambuco, sobre a prcstaç!ío de força 
armada aos J uizcs de Paz por intcrmedio do Chefe de Policia. 

Illm. c Exm. Sr. -Levei ao conhecimento do Ucgcnlc em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li o oficio que me di
rigia o Juiz de Paz do 1. o districto do Collcgio dessa Cidade, 
José Tavare:i Gomes da l?onseca, com a data do Lo do corrcnt<•, 
no qual, fm~endo ver os inconvenientes que poderão srguir-se da 
ordem, que V. Ex. expedira, para se não prestar força armada 
aos Juizes de Paz senão por intermedio do Chefe de Policia, 
a quem dcvião requisita-la, pedia providencias ao Gorcrno I m
perial, visto que V. Ex. se nPgára a revogar aquella ordem, 
apezar das razões por clle ponderadas em dous olfieios que lhe 
dirigira, solicitando a sua revogação: c manda o mesmo Regente 
declarar a V. Ex. para o fazer constar ao referido Juiz de Paz 
em resposta ao seu citado officio, que o Governo nenhuma i Ilega
lidade encontra na ordem de V. Ex. a respeito do emprego da 
força armada; e que, quanto á convenicncia ou inconveniencia 
della, V. Ex., que he o responsavel pela tranquillidade publica 
da Província que foi coníiada á sua administração, está mais ha
bilitado do que qualquer outra autoridade para conhecer e ap-
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plicm· os meios mais efficnzes e apropriados de mantê-la, cum
prindo que as autoridades que lhe são subordinadas o auxiliem 
e obcdcção como devem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Rio de Janeiro em 23 de 
Março de 1836. -Antonio Paulino Lúnpo de A.breo.- Sr. Pn~
sidcnte da Provincia de Pernambuco. 

N. 18';.. -Em 23 de Março de 1836. 

Ao Commant!ante Superior interino da Guarda Nacional, sobre inegniari
dades praticadas pelo conselho de qualificaçilo da Freguczia do Engenho 
Velho. 

Levei ao conhecim!~nto do Regente em Nome do Imperatlor 
o Senhor D. Pedro H o seu officio de 15 do corrente mcz, 
acompanh<lndo o elo :Major Commandante interino do 5. o Da
talhão da Guarda Nücional, em que, pedindo a respeito ê:.lS con
vet1ientes providencius, representa ácerca das irregularidades e 
abusos praticados peto conselho de qualHicar;ão da Frcguczia do 
J~~1gcnho Velho na sua ultima reunião, já ~1 or t;~r pilssndo para 
a Cavallaria em simples Guarda Nacional o 2. o Sargento da 6. 11 

companhia do referido Batalhão, já por ter cxcluido da Guarda 
Nacional cidndãos nns circumstancias de servirem, sem fuzer a 
nccessaria pürticiraçilo ao Cornmandanto do Corpo; o em res
posta tenho n communicur-lhe, quanto ao 1. a objccto, quo sendo 
manifestamente illeg:~l e nulb a passugem do 2.u St:.rgento para 
a Cava\iaria, pois que ao conselho dc qu<liifica\ãO nuo compete, 
na fónnu da Lei, mais do que qunliliear c simplesmente os 
GuJrdas Nacionaes, pertencendo ao Governo a attribuição de 
designar a arma em que devem servir, como se concluo dos 
arts. !1-3 e 47 da Lei de 18 de Agosto de 183i, devo aqucllo 
Sargento continuar a ser considerado no posto c na arma em 
que estava, c ser compellido a servii· como tal; c !JUanto ao 
outro objceto, que he mislcr que os Com mandantes dos Cor·pos 
satisfação ás informações exigid&s em AYiso de 11 de ·Fevereiro 
para se poder tornar com perfeito conhecimento do causa uma 
rnedidà apropriada e geral, o que não pódn ter lugar á vista 
das respostas que acompanhárão o seu oílicio de 11 deste 
mez, prevenindo-o de que entretanto passo a determinar ao 
Juiz de Paz do 2. 0 districto do Engenho Velho que lhe remettJ 
a relação nominal c motivada dos Guardus Nacionaes que forão 
excluídos do serviço pelo conselho de qualilit;ação. 

Deus Guarde a Vm. - Pc:1co em 23 de Marco de 1836. -
Antonio Paulino Limpo de .4breo.-Sr. Comniandantc Supe
rior interino da Guarda Nacional. 
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N. 18~.- Em 23 de l\Iarço de 1836. 

Ao Presidente da Província de S. Paulo providenciando sobre a remessa 
dos degradados par11 a colonia de Guarapuaya, 

lllm. c E1:m. Sr. -O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro JJ, manda rcmetter a V. Ex. o requerimento 
incluso do Coronel Francisco Alves Ferreira do Amaral afim de 
V. Ex:. informar sobre o que expõe o supplicante ácerca do 
Decreto que commutou em degredo perpetuo para a colonia 
do Guarapuava a pena de morte em que foi condemnado o 
seu escravo de nome Francisco, prevenindo a V. Ex. que em 
todo o caso este réo não deve ser remcttido para aquella colo
nia, sem que estPjào jú dispostos todos os meios necessarios 
para fazer conservar em perfeita segurança este, ou quaesquer 
outros degradados para alli destinados. 

Deus Guarde a V. Ex:.-P ala cio do lU o de J anciro em 23 
de I;!arço de 1836.-Anlonio Paulino Limpo de A.breo. -Sr. 
Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 186.-I~m 23 de Março de 1836. 

Ao Ministro dos Negocias Estrangeiros, a respeito da prisão do 
negociante Iu;;lez Tross. 

lllm. c E1:m. S!·.-Pelu informação inclusa do Juiz de Di
reito Chefe da Policia conhecerá V. Ex. que o motivo de ter 
sido preso no dia de hontem o negociante lnglcz M. Tross foi 
o de ter desobedecido á notificação que rccebêra para compa
recer corno testemunha em um processo perante o Tribunal 
dos Jurados, assim como que o mesmo Juiz de Direito decla
râra ao Juiz de Paz respectivo que o remcttesse para ser jul
gado pelo Conservador da Nação Britannicü. Neste facto par~
ce-me não tel' havido violação do Tratado, por isso que a 
formação da culpa, em virtude da qual se expede ordem de 
prisão, competo exclusivamente pelo Codigo do Processo Cri
minal aos Juizes de Paz, de cuja jurisdicção não estão isentas 
nem ainda as pessoas privilegiadas pela Constituição Politica 
do Estado, como hc expresso no art. 326, c por isso creio que os 
subditos lnglezcs não podem pretender um privilegio muis amplo. 

Deus Guarde a V. E~c-Paço em 23 de Março de 1836.
Antonio Paulino Lúnpo de Abreo.-Sr. José Ignacio llorgcs. 
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N. 187.-MAIUNHA.-Em 23 de Março de 1836. 

Ordenando que os Commandantes das embarcações da Armada, entreguem 
no Quartel General , as suas Derrotas , e a dos OnJciaes das respectivas 
Guarniçoes, para serem examinadas na Academia da Marinha. 

Expeça Vm. as ordens necessarias para que os Comman
dantes das embarcações da Armada, que entrárão hontem neste 
Porto, e os das que chegarem d'ora em diante, entreguem nesse 
Quartel General, não só as suas Derrotas, como as dos Om
ciaes das respectivas Guarnições, afim de serem logo remcttidas 
para a Academia da Marinha, e alli examinadas, na confor
midade do disposto em Aviso desta data. 

Deus Guardo a Vm. -Paço em 23 de Março de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castm. 

N. 188.-JUSTIÇA.-Em 24 de Março de 1836. 

Ao Commandante Superior interino das Guardas Nacionn"s, declarando que 
os Guardas postos na reserva por decisao do Jury de revista podem ser 
posteriormente pelo conselho de qualificaçli.o qualificados no serviço ordi
nario, podendo porém us< r dos recursos que as Leis lhes facultao. 

Em resposta ao seu officio datado de 22 do corrente me.z 
acompanhando as informações e requerimento de Laurindo Hi
bt:>il'o, Zeferino Ribeiro, e José Luiz Barbosa, Guardas Nacionaes 
do Batalhão do Campo Grande, a que se lhe mandou proceder, 
c em que se queixavão de ter sido chamados para o seniço or
dinario da mesma Guarda quando pertencião á reserva por de
cisão do Jur·y de re-vista, se me oft'ercce communicar a Vm. para 
sua intclligencia, que o requerimento dos supplicantcs teve por 
despacho, que visto reconhecer-se pelas sobreditas informações 
que ellcs tinhão sido qualificados no srrviço ortlin~rio pelo res
pectivo conselho de qualificação posteriormente á decisão do J ury 
de revista, sendo além disto certo que aquella decisão não podia 
ísent:.-Ios perpetuamente, e que a qualificação tem lugar todos 
os annos, e póde ser feita como parecer de justiça ao conselho, 
sem embar·go das decisões anteriores do Jury de revista, não es
tavão os supplicantes no caso de serem deferidos como pi·eten
dião, podendo porém usar dos meios que a Lei lhes faculta. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 24. de Março de 1836.-An
tonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. Commandante Superior 
interino das Guardas Nacionaes. 
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N. 189.-Em 24 de Março de 1836. 

Ao Presidente da Provint~ia de Rio Grande do Sul, sobre a posse tomada 
fóra da Capital da Provincia, e o que cumpre fazer no caso de duvidas 
da autoridade a quem compete dá-la. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Re· 
gente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedm 11 o 
seu officio com a data. de 2 do corrente mez, em que V. Ex.,. 
respondendo ao meu Aviso de 8 de Fevereiro, expõe que as 
verdadeiras causas por quo deixára de ir tomar posse em Porto 
Alegre, preferindo toma-la perante a Camara Municipal da 
Cidade do lHo Grande, consistirão já na manifesta coacção em 
que V. Ex. se acharia em Porto Alegre, om consequencia do 
estado vertiginoso em que se conserva essa Cidade, já no risco 
quo infallivclmcntc corria a sua vida, tendo toda a razão para 
suppôr que o partido feroz que alli domina, e que gl'itu por 
sangue c o derrama sem escmpulo algum, havia de deliberar 
fazer a V. Ex. o mesmo que resolvera a respeito do Coronel 
Bento Manoel Ribeir(), cujo assassinato fól'a decidido logo que 
ellc se pronunciára a favor da causa da Legalidade; accres· 
contando todas as razões que confirmão a V. Ex. na idéa de 
que a Asscmbléa Legislativa Provincial nunca f6ra sincera nem 
leal na vontade de conferir a posse á V. Ex., ainda depois de 
ter chegado ahi a amnistia; constando a V. Ex. que se lhe 
preparava uma opposição para fazê-lo cahir, quando mesmo 
se verificasse a referida posse, ; e concluindo que no caso do 
Governo Imperial não approvar o arbitrio de V. Ex. em tornar 
aquella posse na Cidade do Rio Grande, convirá nomear-lhe 
succcssor para tirar aos anarchistas todo o pretexto á oppo· 
sição quo ora fazem, posto que Y. Et. esteja persuadido de 
que nada será bastante par a que elles desistão de seus planos. 
Cumpre-me responder a V. Ex. que o Governo Imperial tendo 
dado as provas mais evidentes da confiança que deposita em 
V. Ex., sabendo V. Ex. muito bem qne todas as medidas 
que tem tomado para a pacificação dessa Provinda tem ido 
de acordo com a opinião de V. Ex. ou seja quando lançou 
mão da amnistiu, ou seja quando tem recorrido ao emprego da 
força na fórma das posteriores reclamações de V. Ex. que achan
do-se no theatro dos acontecimentos, e com immediato contacto 
com as necessidades da PI'Ovincia, está mais habilitado para 
conhecer c avaliar as causas, assim como os meios mais pro
prios c efficazcs de restabelecer a paz c a ordem publica tão 
profundamente alteradas, não póde deixar de sustentar como 
até agora tem feito, a posse que V. Ex. tomou perante a 
Camara Municipal da Cidade do H.io Grande, entendendo que 
o exercicio das funcçõcs de um seu Delegado não pôde ser 
retanlado e menos impedido pela autoridade, a quem compete 
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unicamente dar-lhe posse logo que lhe he apresentado o ti
tulo da nomeação, e que duvidando fazê-lo perde com seme
lhante falta esse direito par·a ser devolvido ao mesmo Governo, 
a quem em tal caso pertence declarar quem de,'e exercê-lo, 
afim de não ser embaraçado na marcha das suas attribuiç.ões 
constitucionaes, que lhe forão conferidas a bem do Estado. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palac!o do Hio de Janeiro em 24 
de Março de 1836.-Antonio Paulúw Limpo de Abreo.-Sr. 
Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 190.-Em 26 de .Março de 1836. 

Ao Juiz de Paz do '2° districto de Santa Anna, declarando o direito que 
tem 115 pessoas presas nn C!Ha de jogo para reclamar<'m a execuç~ do 
art. ~11 do Codigo do ProcemJo Criminal. 

Accuso a recepção do seu officio cum a data de hoje, em 
que Vm. consulta se as pessoas que no dia 211. forão fJresr.s em 
tJngrantc dclicto em uma cnsa dç jogo sita no Campo da 
Honra, podem rcelamar em seu favor· a exccuçUo do art. 211 
de Codigo do P roccsso Criminal~ c em resposta tenho a com
municar-lhe que me parece indubitavel o direito que para isto 
as assiste, á vista da generalidade com que está concebido o 
mesmo artigo, e da disposição do nrt. 112, que marca dons 
unico-s ct~sos exccpcionaes em que não tem lugar recurso das 
sentenças do .Juiz de Paz. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 26 de Março de 1836.-An
tonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz d0 Paz do 2. 0 districto 
de Santa Anna. 

N. 19l.-FAZENDA.-Em 26 de Março de 1836. 

Ao Administrador da Mesa de Diversas Rendas solvendo diver3as duvidas 
a respeito dos impostos que se cobrlío por aquella Hepartiçao. 

O Sr. Administrado!' da Mesa de Diversas Hendas Nacion;::.es, 
em solução ás duvidas constantes do seu ofilcio ele 7 do cor
rente, fique na intelligencia: t.o, que a disposis·ão do art. 9. 0

, 

§ G. o da .Lei de 3l de Ontubro de 1835, com prchcnde todos 
os gPncros de producção brasileira que se exportarem, para 
pül' cllcs se pagarem os sete por cento~ com a unica excepção 
dos couros do Rio Grande elo Sul; 2. o, que pela disposição 
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do art. 10 ficão sendo pcrmittidos em generalidade os assignados 
no pagamento dos direitos de exportação, qunndo a impor
tancia delles em cada despacho fôr superior a 200:t!IOOO; 3. 0

, que 
o sello dos documentos c passaportes deverá continuar a set· 
cobrado nas administrações de diversas Rendas; sendo }~orém 
a taxa na razão dupla, na conformidade do art. 9. 0

, ~ 4. 0
; 

4. 0
, que o despacho de assucar, em quanto aos 7 o/o, deve 

ser feito como o de qualquer outro gencro; c em quanto á quota 
do dizimo de producção do Município, que conforme a sobre
dita Lei fica subsistindo, se furá o de3pacho como até agora; 
5. o, que deve continuar a apresentação das guias para conhe
cimento da origem dos generos não produzidos no .Município; 
c outrosim que tenhão pago o dizimo por inteiro até o ultimo 
do anno financeiro de 1835-1836, afim de não soffret'em os 
cinco por cento addicionaes no despacho do exporlação para 
fóra do lmperio. 

Itio de Janeiro em 27 de Março de 1836 .-.lJfanocl do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. 192.-JUSTIÇA.-Em 28 do 1\farço de 1836. 

Ao Presidente. da ProYincia de Santa Catharina, proyidcnciando sobre a 
Guarda Nacional que tem de marchar para a ProYincia de S. Pedro. 

lllm. e Exm. Sr.-Accuso o recebimento do officio que V. 
Ex. me dirigi o com a data do 1. o do corrente mez, e ficando 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro JI, a 
quem o fiz presente, inteirado do seu contendo, bem como 
da correspondencia de V. Ex. com a Assembléa Legislativa 
da Provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul, c com o Vice
Presidente da mesma Provincia, e da que tivera lugar entre o 
Commandante das Torres, c o do 2.° Corpo de Artilharia que 
se acha na Villa da Laguna, Jlara onde V. Ex. fizera mar
char, tudo constante das copias que acompanhárão o seu citado 
officio, manda remcttcr a V. Ex. a copia inclusa do Decreto 
que autorisa para organisar eomo julgar conveniente a (~oarda 
Nacional que deve marchar em des1acamento para aqoc1Ia Pro
vincia de S. Pedm, e para nomear os respectivos Officiacs, 
facilitando a V. Ex. pol' este modo os meios de conseguir o~ 
fins que o Governo se propõe de redu::::ir quanto antes a refe
rida Província á obediencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 28 
de Março de 1836.-A.ntonio Paulino Lúnpo de Abreo.-Sr. 
Presidente da Província de Santa Catharina. 

DecislJes 16 

\i 
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N i!J.J.-FAZEND.\.-Em 28 uc Março de 183G. 

~.lan(lanrlo qnc os C:ollrctorcs recolhão í1 Thesouraria no fim de Junho 
futuro os Iiuos da arrecadação dos dizimos. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Tllesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector 
da Thesouraria da Provinda de l\Iinas Gen~es expeça as con
venientes ordens, afim de que impreterivelmente no fim de Junho 
futum os n'spcctivos Collcctores encerrem os livros da arreca
dnção dos dizimos que até então pertencem ú Henda Geral, 
c os rcmctlüo á Thcsouraria immediatamentc para se lhes lo
rnnrem contas: o quo o mesmo Sr. lnspector cumpriní, ha
vendo-se-lhes por muito recommendado a fiscalbação de taes 
conlns com toda a brevidade. 

Thcsouro Publieo Nacional em 28 de Março de 183G.-1Jfa
noel do N ascimcnto Castro e Silva. 

N. 194.-l\L\.RIJ."JL\.-Em 2g de Março de 1836. 

nesolventlo que sobre os vencimentos dos Inferiores c mais praçag refor
madas do Corpo da Artilharia da l\lal'inha se observe o que estiver di;;
posto em Lei, e nas Pro,isõc~ de reforma, quando estas forem anteriores 
a Lei. 

Em resposta ao seu officio de 11 do coerente, a que acom
panhou o do Contador da Marinha intcriuo, pedindo a soluçfío 
de varios quesitos sobre os vencimentos dos Inferiores, c mais 
praç<:s reformadas do Corpo de Artilharia da Marinha; tl·nho 
de significar-lhe que, na abonaçfío de taes ''cncimcntos, só dc
verú observar-se o que se acha disposto por Lei, cumprindo-se 
todavia o determinado nas Provisões de reforma, quando cllas 
forem anteriores á· mesma Lri. 

DPus Gunrde a Vn1.-Paço em 2!) de l\larço de 1836.-Sal
·vador José lJiaciel.-Sr·. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 195.-FAZE~DA.-Em 29 de Março de 183G. 

Mandando arrecadar e cscripturar como Renda Geral o producto das 
muitas das Alfandcgas. 

l\Janocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, deliberou em sessão do mesmo 
Tribunal, em vista da informação da Contadoria Geral de 
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Revisão a respeito do . llabncetu da Thesouraria de S. llaulo 
do mez de Dezembro, no qutll se declara em uma nota que 
as ·multas das Alfandcgas se devcrião considerar como Henda 
Provincial em conscqucncia da Portaria do Presidente da Pro
Yincia do 18 do mesmo mez, que o Sr. Inspector da Thcsou
raria faça arrecadar c escripturar corno !lenda Geral as multas 
de que trata o Hcgulamcnto das Alfandegas, pois que, sendo 
a Henda destas Geral na conformidade do art. 78, § 1."' da Lei 
de 24 de Outubm de 1832, art. 3 I, § 1. o da de 8 de Outu
bm de 1833, art. 36 da de 3 de Outubro de 1834., c decla
rando mui expressamente o Uegulamento de 20 de Setembro 
de 183't-, art. 2l9, que as multas das AUandcgas fazem parte 
do rendimento dellas, c o nrt. 11 n.o 18 da Lei de 31 de Ou
tubro ultimo as comprehendeu na Hcnda Geral ; he fóru de 
duvida que a intelligcncia dada pelo Presidente na dita Porta
ria de 11 do Abril não póde prevalecer como opposk'l ás Leis 
citadas, c mui principalmente ao art. 12 do Acto Addicional; 
portanto devem arrecadar-se c escripturat·-se como Hendu Geral 
as multas de que trata o Hcgulamento das Alfandcga:i. O que 
o dito Sr. lnspectot· assim cumprirú. 

Thcsouro Publico Nacional em 2!) de 1\Iarço de 1836.-lJ.fa~ 
noel do Nascimento Castro e Silt:a. · 

N. 196.-Em 2:> de Março de 1833. 

l)ortaria no Admiuistrador da Hrcebrdoria do Municipiu a r0~pJitv d.t 
a nlliação para pagmncuto <.!os legados de usu!'rut:to. 

O Sr. Administrador da Rccebedoria do l\lunicipio da Côrl.e, 
em solução á sua rcprL~sontação de 23 do corrente, tique na in
telligcncia de que quanto ao3lcgados de usufructo de bens moveis, 
semoventes e de raiz, se deverá fazer a avaliação perante os 
respectivos Juizes das contas das Testamentarias, por meio de 
louvados nomeados por parte dos lcgatarios c da li'azcnda Na· 
nacional ; c, quanto aos legados de dinllciro liquido, se faça a 
avaliação pela importancia dos juros ll·gaes; salvo quando o 
dinheiro já cstivcs3e a juros dado pelo testador, c lenha de cou
servar-sc da mesma fórma, em virtude de cuntracto ou deter
minação do mesmo testador, por maior ou menor juro; porqtll~ 
em tal caso deverá regular a cstipulat:üo, se nào for notoria~ 
mente simulada em detrimento da l~aznnda Nacional. 

lHo de Janeiro em 2~ ue M~rçü de 103!3. -lU unucl do IV USfi"' 

menta Castro e Silva. 

\) 
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N. 197.-JUSTIÇA.-Em 30 de Março 1836. 

Ao Presidente da Provinda S. Paulo, sobre despezas com a Guarda 
Nacional que se derem c(}nsiderar geraes. 

, lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador a 
Sr·. Dom Pedro 11 a quem fiz presente o oficio do V. Ex. da
tado de 17 do corrente, e o o1·çamento que o acornpanfwu da 
~espeza com a Guarda Nacional dessa Província para o anno 
fm.anceiro de 1836 a 1837, no qual V. Ex. não só fez induiL· 
a Impor·tancia necessaria para as gmtificações aos lnstructores 
na conformidade do Aviso de 9 de Dezembro do anno passado, 
como a que se faz mister para soldos aos cornetas, e outras 
despezas mais do expediente da referida Guarda, por não ter 
a Asscmbléa I.egislativa dessa Provincia votado quantia alguma 
pa.ra taes dcspezas: manda declarar a V. Ex. que, na confor
r~Idade do Decreto de 23 de Novembro de 1835, o Governo 
so considera despeza geral a que he relativa aos lnstructorcs 
da Gt~arda Nacional, e que, no c&so de concordar nisso a As
sembl.~a Geral, procurará que a consignação que se arbitrar para 
~~se fim srja para applicar-se desde logo nessa Província, na 
1orrna que V. Ex. indica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 30 de 
Março de '18:36.-Antonio Paul'ino Limpo de Ahreo.-Sr. Pre
sidente da Província de S. Paulo. 

N. 198.-Em 30 de Março de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional. declarando a competen
cia do Conselho de disciplina, quando a perda de posto tem de verifi
car-se em pena da transgress1lo de um dever imposto pela Lei ; n1lo 
obstante os Avisos de lG de Agosto c 9 de Setembro de 18i3. 

Accus:mdo a recepção do oficio do seu antecessor de 29 do 
corrente mcz com outro do Major Commandante interino do 
2. o Batalhão da Guarda Nacional, em que expõe que os mo
tivos por que mandára pmceder á eleição do Capitão da 4. a 

Companhia, consistirão, além do já allegado, da mudança de 
domicilio, em estar ausente por mais de um mez sem licença 
o cidadão Anacleto Venaneio Va!dctaro, que primeiramente 
fôra eleito par·a aquelle posto, e em não se tet· apresentado 
fardado e prompto no espaço de quatro mezes, termos em 
que deve- julgar~sc ter perdido o posto, como determinão o 
art. 16 do Decreto de 25 de Outubro de 1832, e o art. 57 
da. Lei de 18 de Agosto do.1831, tenho a communicar-lhe, 
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uo resposta, que com quanto sejão incon(cstaveisos preceitos Ie
-:blativos que forão citados, todavia a maneira de applica-los 

; factos occorrentes não póde ser outra se não por meio do 
t.nuselho de qualificação nos casos de que o cidadão deva 
!l;•ixnr de pertencer á guarda por motivos que não envolvão 
, ncninaJidade, como he expresso no art. 17 da Lei apontada 
~··zr, ultimo lugar, ou por meio do Conselho de disciplina, nos 
•usos em que a perda d(1 posto lhe tenha de ser declarada 
t:t'!no pena por transgressão de algum devet· imposto por Lei, 
í>. :10 acontece na hypothese de que se trata, em que o ci
dndão Anacleto Venancío Valdetaro se ausentou sem licença, 
c não se fardou no tempo em que era obrigado, cumprindo 
{.m consequencia que o referido Majol' Commandante interino 
r~roceda nesta conformidade, não havendo outro modo legal 
(" justo de haver-se por vago um posto electivo da Guarda 
Nacional, não obstante os Avisos de 16 de Agosto e 9 de 

tnmbro de 1833, que parecem ter resohido o contrario ; 
:pílt' quanto, além de não conterem urna disposição geral, ho 
w:mifesto, á vista do art. 97 da Lei de 18 de Agosto de 1831, 
{ 1 'JJ a compctencia dos Conselhos de disciplina deve compre-
hender não só os casos especificados nos arts. 85 e seguintes 
da Ld, que tralão das penas que devem impôr-se nos delictos 
alli designados, mas tambem todos os outros em que os Guardas 
~i::cionaes não devem ser processados no fôro eommum. O que, 
(h~ ordem do Regente em Nome do Impet'ildor o Senhor D. 
P~·dro Il, lhe participo para sua intdligencia e execução. 

Deus Gum·dc a Vm.-Paço em 30 de Março de 1836.
A~!tonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Commandante Superio1· 
,1:.1 Guarda Nacional. 

N. 199.-Em 30 de Março de 1836. 

Commandante Superior da Guarda Nacional, a respeito do auxílio da 
Guarda Nacional aos Juizes de Paz da Côrte, e das rondas. 

Levei ao conhecimento do Regente em Nome da Imperador 
n Senhor D. Pedro 11 o oficio de ~eu antecessor datado de 
1P do corrente mez, acompanhado do mappa do serviço or
tlinario da Guarda Nacional, pelo qual se vê que nenhuma 
n";ucção he possível fazer-se nas guardas, e rondas diarias: 

manda o mesmo Regente communicar a Vm. em resposta 
nq :JC!Ie oficio, que vão repetir-se ordens aos Juizes de Paz 
,;<·sta Corte para requisitarem com preferencia ao Corpo de 
Permanentes a força de que necessitarem para as suas diligencias, 

\,i 

) 1 
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excepto rtos casós que não admittcm esta demora, na fórma 
indicada no referido officio, cumprindo quanto <.\s duvidas pm
postas pelo Commandante do Batalhão de Artilharia, em ofi
cio que tambem acompanhou aqucllc do seu antecessor, de 
não. poder dai' cumprimento á ordem que tivera para fazer 
rondar a Cidade por patrulhas do sobredito Batalhão, porque 
cada companhia dellc abrange uma Freguczia cujo districto 
torna-se impossível ser rondado por uma só patrulha, quo 
V m. detalhe o serviço das rondas de maneira que as praças 
de Artilharia possão auxiliar as dos outros Cotpos no mesmo 
serviço, rondando aqucllas a mesma Freguezia juntamente com 
estas, para o que marrará districlos em cada uma das Fre
guezias quando tiverem de rondar patrulhas de Artilharia com 
out1·as de Infantaria. 

Deus Guarde a Vm.-J>aço em 30 de Março de 1836.
Antonio PauUno Limpo de Abreo.-Sr. Commandanto SU(Jerior 
da Guarda Nacional. 

N. 200.-Em 30 de Março de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1. 0 distrieto do Sacramento, desapprovando que annuisse 
á reclamação do Consul da Russia sobl'e a entrega de dous estrangeiros 
11resos por uma patrulha da Guarda Nacional. 

Accuso a recepção do seu ollicio de 16 do corrente mez 
com a parte da prisão de dous estrangeiros na noite de 14. 
T>Or uma patrulha da 2.a companhia do 1. 0 Batalhão da Guarda 
1\"acional, e com a reclamação de soltura que lhe dírigio o 

· Consul Geral de Sua l\1agestade o Imperador da Russia, c a 
que Vm. annuio; c em resposta estou autorisado para com
nmniear-lhc que V m. não devia estar por a dita reclamação, 
a que faltiío todos os requisitos de fiança nos termos dos arts. 
102 c seguintes do C:odigo do Processo Criminal; e que lhe 
cumpria proceder immcdíalamenle contra os referidos cstran·. 
geiros como fosse de direito, para não se subtrahircm ao j nsto 
castigo que podesscm merecer, retirando-se para bordo da Cor
''cta Hussiana, como consta quo fizerão, c para ohriga -los a 
respeitar corno devem as Leis do paiz; ficando Vm. nesta in
tclligcncia para assim o executar em quacsqucr outros casos 
que possão occorrer. 

Dons Guarde a Vm.-Paro em 30 de Março de 1836.
Antonio Paulino Limpo de :4breo.-Sr. Juiz de Paz do t.o 
districlo do Sacramento. 
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N. 201.-MARINHA.-·Em 30 de Março do 1836. · 

Mandando abonar ração de porão aos opcrarios que trabalhão nos 
Armazens da Armação. 

Convindo que aos operarias que trabalhão nos Armazcns 
da Armação se abone raçfío do porão, aos pedreiros desde 25 
do mez passado, c aos carpintcims desde 14 do corrente; quo 
ao destacamento do Corpo de Artilharia da Marinha, embar
cado na Escuna ltaparica, para o lHo Grande do Sul, se dê 
35 espingardas, com o competente correame, e 700 cartnxos 
embalados; que na respectiva Secção sejão entregues á dispo·Q 
sição do Commandante da Escuna Jactdpe, afim de irôm na 
mesma para aquella Provihcia, doze pedreiros, sendo uove de 
calibre um, dons de nove onças, c um de oito ditas; c que 
se forneção 200 tiros de metralha de calibre doze, a bem de 
serem para alli remettidos: assim o participo a Vm. para 
sua intelligencia c execução. 
. Deus Guarde a Vm.-Paço em 30 de l\Iarço de 1836.
Salvador José ~Iaciel.-Sr. Joaquim Anton.io Caminha. 

N. 202.-FAZENDA.-Em 30 de Març.o de 1836. 

Cil·culat mandando observar o disposto nas Portarias de 12 de Fevereiro, c 
2 t de Março do corrente, expedidas á Alfandega da Côrte sobre despa
chos de reexportação c baldeação. 

Manoel do Nascimento Castro c Silvn, Pmsidcntc do Tribo• 
nal do Thcsouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector 
da Thesouraria da Provincia de .... faça observar na res
pectiva Alfandega o disposto nas Portarias, por copia inclusas, 
expedidas á Alfandega desta Côrte em 21 do corrente a res
peito dos despachos de reexportação c baldeação. O quo cumprirá. 

Thesoum Publico Nacional em 30 de .Março de 183G.
JJ1anoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 203.-D:JPERIO.-Em 2 de Abril de 1836. 

Fnzendo conyilc para um aeto de Ct)rtc, c declarando que não se farão 
mais convites para actos semelhantes. 

111m. c Exm. Sr.-Sua l\Iagestadc o Impcradm· o Senhor 
D. Pedro li dirige-se á Imperial Capella no dia 7 do corrente 
ao meio dia, para assistü· ao Tc-Dcum que se ha de celebrar 
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pelo feliz anniversario de sua elevação ao Throno do Jkasil ; 
e ha por bem o Regente em Nome do mesmo Augusto Senhm· 
que V. Ex. o acompanhe á aquelle acto, bem como no do 
cortejo que dep0is delle terá lugar no Paço da Cidade: par
ticipando finalmente a V. Ex. que d'ora em diante se não ex
pedirão mais circulares á Côrte por esta Secretaria de Estado 
dos Negocios do Imperio para funcções semelhantes, por se 
achar publicada a tabclla dos dias em que ella deve reunir-se. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 2 de Abril de 1836.
José Ignacio Borges.-Sr ..•. 

N. 20&-.-Em 2 de Abril de 1836. 

Ao Director da Academia das Bellas Artes, declarando que a um Lent.e 
Substituto devem ser abonadas as faltas que der por causa do servic,;o 
da Guarda Nacional. 

Em resposta ao officio de Vm. de 14 do mez passado, manda 
o Uegente em Nome do Imperador o SenhQt" H. Pedl'O li de
clarllr-lhe que nos dias em que o Lente Substituto da Acade
mia das Bellas Artes Job Justino de Alcantara estiver empre
gado no serviço da Guarda Nacional, Vm. o deve considerar 
como legitimamente impedido de satisfazer as obrigações que 
lhe pertencem na mesma Academia. 

Deus Guarde a Vm.-Paç.o em 2 de Abril de 1836.
José Jgnacio Borges.-Sr. Felix Emilio Tonnay. 

N. 205.-Em 2 de Abril de 1836. 

Ao Inspector de saude do Porto, prescrevendo a maneira por que ha de 
ser feita a visita dos navios, sendo o empregado della acompanhado do 
Official do Correio encarregado de trazer as malas para terra. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
altendendo ao que Vm. pondera em seu officio de 1f&. de Janeiro 
passado: h a por bem que, visto como se acha combinada a 
visita da Policia com a da Saude, cesse a residencia que sema
nalmente fazia na Fortaleza de Villcgaignon o facultativo que 
alternava, bem como que seja despedido o que interinamente 
está servindo, cumprindo que ambas aquellas visitas pHtão do 
cacs do largo do Paço ao nascer do Sol, acompanhadas pelo 



- 12n-

rlicial do Correio, encarregado de receber as malas das embar
cJções que entrarem, conservando-se para isso o respectivo es
i'.:.tler na amarntção fronteira ao Arsenal de Guerra, c ficando o 
p:,.trão c remadores arranjados em alguma casa vaga daquelle 
,i:.Y.·•enal, objecto este sobre o qual se faz na presente data a 
!11•eessaria requisição ao Ministerio dos Negocios da Guerra. 

Deus Guarde a Vrn.- Paco em 2 de Abril de 1836. -José 
r~1 nacio Borgcs.-Sr. Estevão Alves de l\lagàlhãcs. 

N. 206.-JUSTIÇA.-Em 2 do Abril de 1836. 

\•; Juiz Municipal da Cidade da Vil"toria, Juiz de Direito interino, respon
dendo a Yinte um quesitos apresentados em seu oficio de 27 de Fevereiro 
sobre alguns artigos do Codigo do Processo Criminal. 

Levei ao conhecimento do Hegcntc em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H o officio de Vm. datado de 27 de Fevereiro 
~;,;,ssado, no qual, offereccndo vinte um quesitos sobre duvidas 
que lhe occo1Tcm na cxceução de alguns artigos do Codigo do 
í.~rocesso Criminal, pede sobre ellcs esclarecimentos afim de 
fl<lder regular-se na sessão do Jury, que, na qualid:Jde de Juiz 
fk Direito interino, deve proximamente convocar, e o mesmo 
i tegente manda dccla rar-lhe: quanto ao 1. o quesito, que, para 

Jurado ser dispensado, não basta que compareça, mas hc 
111~ccssario que sirva efTectivamcnte n'uma sessão pcriodica, não 
só porque he isto o que indica o art. 289 do Codigo do Pmccsso 
r:ns palavras- não servirão em outra em quanto não tiverem 
SPrvido todos os alistados-, mas tambem porque fôm incohc
nnte ser dispensado de duas sessões periodicas em razão de uma 
e;Jusa que póde ter deixado de existir. Quanto ao 2. 0

, que, 
quando nos autos do Jury se precisar de distribuição e conta, 
\kverão estas ser feitas pelo respectivo Contadot' c Distribuidor, 
~~~n· não estar enumerada entre as attribuições dos Juizes de 
J;,reito, ~ de distribuir c contar os Feitos. Quanto ao 3. o, que, 
nf10 havendo disposição alguma que exclua o Distribuidor e 
i 'nntador de pmcurar nos audilorios, está ellc no caso de sct· 
Hdrnittido a fazê-lo. Quanto ao 4. o, que os processos crimes, que 
i>'ndião nos diversos Juizos ao tempo da publicação do Codigo 
referido, devem ter o destino que designárão os arts. 36 e 37 das 
I ustmcções de 13 de Dezembro de 1832, a saber: que os pl·o
nssos de execuções criminacs deverão p:1ssar para o respectivo 
E~ct·ivão das execuções, c que os livros de querellas e rócs de 
t ulpados, pam os Cartorios dos Escrivães dos Juizes de Paz dos 
rlistrietos, para desempenho do que lhes incumbe o art, 12 do 

Dccisõrs 17 
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mesmo Codigo. Quanto ao 5. 0
, que o Escrivão das execuções 

criminaes o he tambem das cíveis, como bem se deduz do 
art. 12 da Disposição Provisoria, respeitando-se porém os direitos 
dos proprietarios ou serventuarios vitalícios que tiverem mercê 
de Officios de Escrivães de execuções, na fórma do art. 39 do 
Codigo do Processo, em quanto o Corpo Legislativo outra cousa 
não declarar. Quanto ao O. o, que por primeiro dia de sessão 
do Jury se deve contar aquelle em que começar o exercício 
effectivo de suas funcções, como se conclue das disposições dos 
arts. 314 e 323 do referido Codig<9. Quanto ao 7. o, que a 
declaração de ficar perempta a acção criminal nos casos do 
art. 241 deverá ser feita pelo Juiz de Direito, na conformidade 
das disposições deste mesmo artigo e do 285. Quanto ao 8. 0

, 

que, dada perante o J ury a questão de prescripção por qualquer 
modo que seja suscitada, deverá ser decidida lambem pelo Juiz 
de Direito nos termos do art. 281. Quanto ao 9. 0

, que no pro
cesso do Jury se deverá lavrar termo nüo só da verificação das 
cedulas, mas tambem de uma especificada declaração d,e todos 
os actos e formulas essenciaes de que trata o Codigo do Pro
~esso Criminal na Parte 2.a, Tit. 4. 0

, Cap. 1. 0
, Sec(_,'. 3.a e fa..a e 

Cap. 2. 0 Quanto ao 10.0
, que não póde ser admitlido o quei

xoso á accusação do réo quando não tenha comparecido á 
chamada, e officie o Promotor á revelia na fórma da Lei ; por
que neste caso tem perdido o direi-to de accusar, na confor
midade do art. 241, e por se não ter estabelecido na Lei meio 
ou recurso algum para ser admittido o mesmo queixoso depois 
de se haver pronunciado a dita perda de direito. Quanto ao 
11.0

, que tcil) lug()r a disposição do art. 307 do referido Codigo, 
porque se verifica a bypothese delle, sendo a accusação feita 
pelo Promotor Publico. Quanto ;:.o 12. o, que do juram eu lo em 
um e outro Jury se deverá lavrar termo, e convirá que seja 
assignado por todos que o tiverem prestado, não se deduzindo 
porém al'gumento de nullidade da falta de assignatura de uns 
ou de todos os Jurados, quando no termo estiverem bem desig
nados pelos seus nomes, e nellc se certificar que prestárão o 
juramento na conformidade dos arls. 242, 259 e 278. Quanto 
ao 13. o, que, em todos os casos em que seja preciso deferir o 
juramento a qualquer Jurado para os actos do 1.0 ou 2.° Con
selho, sempre deverá ser feilo pelo J.uiz de Direito, por ser elle 
a quem a Lei incumbe, c porque h e a respeito do J ury o seu 
llresidente encarregado de dirigir a organisaçâo do processo, e 
todas as diligencias nccessarias para o desempenho das funcções 
do mesmo Jur·y, conforme os arts. 46, 238, 242, 243, 248, 249, 
254, 258, 259, 275, 278, 281, 285, & c. Quanto ao 14. o, que, 
procedendo-se na conformidade da declaração antecedente, não 
pôde dar-se o caso figurado neste quesito. Quanto ao 15. 0

, que, 
se deve observar o disposto no art. 2! .. 1 do Codigo do Processo. 
Quanto ao 10. o, quf', supposto se possa deduzir das disposições 
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dos arts .. 13~. e seguintes, e 152 do mesmo Codigo que a pro· 
ducção de documentos por parte do autor só tem lugar nos 
a,:tos conducentes á formação da culpa, comtudo cumpre admit~ 
li-los tanto ao autor como ao reo, para coroborar a accusação 
ou a defesa, para melhor administração da Justiça, visto que, 
ah:m de não haver expressa prohibição em alguns dos artigos do 
Codigo referido, dá-se a do art. 266 que suppõe a apresentação 
e offerecimento de documentos no segundo Conselho de Jurados. 
Quanto ao 17.0

, que os Jurados se podem d~r por suspeitos 
ainda que pela& partes não sejão recusados, quando para isso 
tinwem motivos legaes que deverão declarai', como se deduz 
da combinação do disposto no art. 163 do Codigo Criminal com 
o Llrt. 61 do Codigo do Processo; e que, no caso de serem muitas 
Js suspeições de maneira que não reste numero de Jurados 
sufficiente e necessario, se deverá deferir para outra sessão 
prriodica, pois que a Lei não tem providenciado este caso, e a 
eHe se não podem bem applicar as disposições dos arts. 315 e 
320 do Codigo do Processo Criminal. Quanto ao 18.0

, que tem 
tambem lugar a disposição do art. 307, como fica declarado ao 
quesito 11. 0 Quanto ao 19.0

, que os presos sentenciados á prisão 
eom trabalho, á galés, e prisão simples, são sujeitos á inspecção 
c aotorídade do Juiz de Direito, a quem está encarregada a 
policül' das prisões, sem que por isso fiquem isentos da juris
dicção dos Juizes de Paz para os casos da sua competencia. 
Quanto ao 20. 0

, que, a respeito dos processos dos pronunciados 
em crime de morte ou outro qualquer crime grave, que esti
-rcrem ausentes ou occultos, ou não tiverem sido notificados, 
não póde dar-se motivo algum á duvidas quando se ,tiverem em 
-vbta e se observarem cumpridamente as disposições dos arts. 
:~28. 229, 233, 240, 241, 254 e 25~ do Codigo do Processo. 
Quanto ao 21. 0

, finalmente, se os Promotores tem salarios ou 
não pelo que praticão nas accusações ex-officio, que a decisão 
desta duvida está atrecla ao Corpo Legislativo, sendo ~ntretanto 
f\ opinião do Governo que os emolumentos, que competem ao 
Jtromotor, devem contar-se pelo Regimento dos Salarios de 13 
de Outubro de 1754, excepto nos delictos de abuso de exprimir 
os pensamentos, em que deve ter lugar a este respeito a dis
posíção do art. 86 da Lei de 20 de Setembro de 1830. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 2 
de Abril de 1836. -Antonio Paulino Limpo de Abreo.
~l'. Juiz Municipal da Cidade da Victoria e Juiz de Direito 
interino. 

,j 
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N. 207.-l\JARINHA.-Em 2 de Abril de 1836. 

Dec~ar_ando que os Officiaes embarcados, e no e_xercicio d~s seus pos~os, tem 
d1rmto, até a data do desarmamento dos na nos, não so aos v<>nctmentos 
de embarcado, como á gratificaçil.o de Mestres da Escola a bordo, quando 
tambem exercerem este lugar. 

O Regente em Nome do Imperador, conformando-se com 
o que em officio de 31 do mcz proximo findo Vm. informára 
sobre o requerimento do t.o Tenente da Armada Hafael Mendes 
de :Moraes e Valle ; h a por L em que o mesmo seja pago, não 
só dos vencimentos de embarcado até a data do desarmamento 
da :Fragata Imperatriz, em que elle veio da Pruvincia do Pará, 
exercendo as funcções do seu posto; mas ainda da gratificação, 
que lhe pertence, como Mestre, que foi, da Escola a bordo da 
mencionada Fragata. O que participo a Vm. para sua intel
ligcncia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2 de Abril de 1836.- Sal
'f.)ador José llfaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 208. - FAZENDA. -Em 2 de Abril de 1836. 

Mandando reformar a segunda parte de uma Portar~a expedida pela The
souraria da Provinda elo Rio de Janeiro ao Collector da Villa de S. João 
da Barra, relativamente ao imposto do 12$800 sobre lojas, annazcns c 
tavernas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr Inspector 
da Thesouraria da Província do lHo de Janeiro reforme a 2. a 

parte da sua Portaria de 26 de ·Fevereiro ultimo, dirigida ao 
Collector das Ucndas Nacionaes da Villa de S. João da Barra, 
relativamente ao imposto de 12:t!J8ü0 sob1·e lojas, armazcns e 
tavernas, porque tal determinação não está de accordo, nem 
com a letra do § 2. o do Alvará de 20 de Outubro de 1812, que 
a cllc sujeita cada loja, armazem, ou tavema, em que se venda 
qualquer qualidade de fazenda c generos seccos ou molhados, 
e exclue por esta maneira generica as distincções lembradas 
pelo dito Inspector; nem com o que geral e constantemente 
se tem praticado no lançamento e cobrança do mesmo imposto, 
considerando-se uma só loja ou armazem, ainda que tenha á 
Vl~nda differentes generos e fazendas, quando está na mesma 
casa, sem separação de serventia, balcão e administração. O 
que o Sr. Inspector cumprirá. 

Thesouro Publieo Nacional em 2 de Abril de 1836.- Jlanoel 
do Nas cimento Castro e Silva. 
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N. 209.- Em 2 de Abril de 1836. 

Tratando da intelligencia do § 1.0 do art. fl.0 da Lei de 31 de Outubro de 
1835, relativamente a pequenas embarcações que dos portos do interior das 
Jlrovincias conduzem ccrcacs e outros gcncl'os para o mercado das Cidades. 

Manoel do Nascimento Castm e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, em conformidade da deliberação 
tomada em sessão do Tribunal sobre o officio da Thesouraria 
da Província da Bahia de 2 de Março ultimo, em que exige escla
recimentos ácerca da intelligcncia do § Lo do art. 9. 0 da Lei 
de 31 de Outubro do anno passado relativamente ás pequenas 
embarcações, que dos portos do interior da Província conduzem 
ccreacs, e outros gcneros para o mercado da cidade; responde 
ao Sr. Insp ·ctor da mesma Thesouraria, que a disposição lit
teral da Lei he bastante clara, assim para se não estender a 
essas embarcações, como para comprehcnder todas as que na
vegão barra fóra para portos da mesma ou divers& Província; 
c que não obstante será presente á Assembléa Geral em occa
sião opportuna o que pondera a respeito dos inconvenientes 
de tão generica disposição. 

Thesouro Publico Nacional em 2 de Abril de 1836,-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 210.-Em 2 de Abril de 1836. 

Ordem á Thesouraria das Alagôas sobre o modo c lugar d~ cobrança tanto 
dos direitos de exportação como dos dizimos do assucar c do algodão. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri ... 
bunal do Thcsouro Publico Nacional, deliberou em sessão do 
mesmo Tribunal, em conformidade do par·eccr do Conselheiro 
Procumdo1· Fiscal, sobre o objecto do offido da Thesouraria 
da Província das AJagôas de 15 de Fevereiro ultimo n.0 11, 
responder ao Sr. lnspcctor della, que tanto os direitos de ex
portação, como os dizimos do assucar e algodão se hão de no 
anno financeiro de 1836-1837 continuar a cobrar do mesmo 
modo, c nas mesmas estações em que actualmcnte se cobrão, 
e no acto da exportação; fazendo-se a separação do que fica 
pertencendo a renda Provincial. na fórma do art. 9. o, § 6. 0 da 
Lei de 31 de Outubro de 1835, em quanto as respectivas As
sembléas Provinciaes não estabelecerem a nova fórma de arre
cadar a parte da quota dos dízimos, que lhes ficão tocando. 
O que participo ao mesmo Sr. Inspector para sua intclligencia. 

Thcsouro Publico Nacional em 2 de Abril de 1836.-Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 
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N. 211.-JUSTIÇA.- Em 3 de Abril de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1.0 districto do Sacramento, estranhando-lhe o haver 
despronunciado o proprietario, capitão e contra-mestre do brigue Orion. 

Sendo presente ao Regente em Numc do Imperador o Senhor 
D. Pedro H~ com officio do Promotor Publico deste Município, 
com a data de 31 do mez antecedente, a copia da sentença 
pela qual V m. despronunciou o proprietario, capitão e contra
mestre do brigue on·on, e reconhecendo-se que Vm. em lugar 
de prevalecer-se, corno corpo de delicto, da sentença da Com
missão Mixta Brasileira e Ingleza, que em data de 18 de Ja
neiro deste anno condernnou aquelle brigue como boa presa 
com todos os seus pertences e carga, c declarou livres e eman
cipados os africanos que trazia a seu bordo, provando-se que 
o seu fim era importa-los como escravos nos portos do Brasil, 
passára a quet·er destruir as solidas e jurídicas razões em que 
se firrnára -esta sentença proferida em Juizo competente, com 
audiencia das partes interessadas, com pleno e perfeito conhe
cimento de causa, e com imparcial c recta applicação do di
reito estabelecido, substituindo e impugnando razões por sua 
natureza in ;ontestaveis, com argumentos frívolos, contradictorios 
c absurdos, sem reflectir que, supposto não possa disputar-se 
a Vm. a attribuição que tinha na qnalidade de Juiz, de decla
rar se os referidos proprietario, capitão e contt·a-mestre esta vão 
ou não comprehendidos nas disposiçõs penaes da Lei de 7 de 
Novembro de .1831, era comtudo obrigado a respeitar em toda 
a sua plenitude a força de um caso julgado, sendo certo que 
a Commissão .Mixta ho um Tribunal , de que as Leis não 
admittem recurso algum, e cuja decisão na hypolhese, de que 
se trata, se tornára irrevogavel : manda o mesmo Regente 
desapprovar e estranhar o seu procedimento, prevenindo-o de 
que nesta data se tem ordenado ao Promotor Publico deste 
Município, que interponha da sua sentença o recurso que fôt• 
proprio e competente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3 de Abril de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz do 1. o districto do 
Sacramento. 

N. 212.-Em 6 de Abril de 1836. 

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, sobre dous Africanos 
conferidos ao Commissario Juiz Britannico Jorge Jackson. 

!llm. c Exm. Sr.-Tendo-se conferido ao Commissario Juiz 
Uritannico da Commissão Mixta sobre o trafico dos escravos, Jorge 
Jackson, uma Africana n. 0 177 de nome :Maria Luiza, e um 
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Africano n." 22 de nome Bernardo, na distribuição que se fez 
dos que forão apprebendidos a bordo do brigue Orion; e resi
dindo o referido Jackson no lugar de S. Domingos dessa cidade, 
onde o Curador dos mesmos Africanos aqui nomeado nilo póde 
exercer autoridade alguma: ordena o Regente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro H que V. Ex. expeça as con
venientes ordens, para que os dous sobreditos Africanos sejão 
po~tos debaixo da immediata inspecção do Promotor Publico 
desse Município, em quanto por outro modo se não providencía 
a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 6 de 
Abril de 1836.-Antonio Paulino Limpo de A breo. -Sr. Pre
sidente da Província do lHo de Janeiro. 

N. 213.-Em 6 de Abril de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, sobre o modo de 
obrigar os Guardas que se recusão a servir de cabos. 

Em solução ao officio n. o !>84 que Vm. me dirigio em t,. do 
corrente, acompanhando a representação que lhe enviára o Com
mandante interino da 1. a Legião, queixi.lndo-se de não haver 
ainda este anuo sido instalado o conselho de qualificação na 
Freguezia da Lagôa, e bem assim pedindo ser instruido do 
procedimento que deve ter para com os Guardas Nacionaes que 
se rccusão a servir de Cabos, respondo, quanto á. primeira parte, 
com a copia inclusa do Aviso que a semelhante respeito se 
rcmetteu em 15 do mez passado ao Juiz de Paz daquella Frc
guczia, por onde conhecerá que á vista lia Lei só no mez de 
Jar.cim de cada anno podem ter lugar semelhantes conselhos; 
c, quanto á segunda, que ao Com mandante do Corpo compete 
proceder contra os desobedientes, na fórma do art. 8ft- da Lei 
de 18 dn Agosto de 1831, por isso que pelo art. 12 da Heso
lução de 25 de Outubro de 1832 são da nomeação dos Com man
dantes de Companhia, podendo os justamente impossibilitados 
usar do recurso que lhes facultd o art. 75 da sobredita Lei. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Abril de 1836.- Antonio 
Paulino Limpo de rifireo. -Sr. Commandante Superior da 
Guarda Nacional. 
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N. 214.-MARINHA.-Em 6 de Abril de 1836. 

Mandando remctter, no principio de cada mez, á Secretaria de Estado , 
um extracto do ponto dos empregados civis das diversas Estaçoes da 
lntendencia. 

Fique Vm. na intelligcncia de que no principio de cada 
mez deverá remetter á esta Secretaria de Estado um extracto 
do ponto dos empregados civis das diversas Estações des'ia In
tendencia, que tiverão faltas no decurso do mez antecedente. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 6 de Abril de 1836. -
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 215.- Em 6 de Abril de 1836. 

Mandando admittir nas diversas officinas do Arsenal o numero possível de 
aprendizes, que sejiio livres, e fixando o vencimento que lhes deve , 
ser abonado. 

Expedindo-se nesta data as convenientes ordens, para que 
nas diversas officinas do Arsenal da Marinha se admitta o 
numero possível de aprendizes, que deverão ser livres, abo
nando·-se logo aos das otficinas de ferreiro e serralheiro o ,jornal 
de cento e vinte réis, e UQS das outras officinas o de oitenta r~is; 
previno disso mesmo a V m. para sua intelligencia e governo. 

Deus Guarde a Vm. -Pnço em 6 de Abril de 1836.
Salvador José ~Iaciel.--Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 216.-Em 6 de Abril de 1836. 

Mandando enviar, no principio de cada mez, á Secretaria de Estado, uma 
declaraçao dos pagamentos feitos pela Jntendencia no mez precedente. 

Envie Vm. á esta Secretaria de Estado, no principio de 
cada mez, un1a declaração dos pagamentos feitos por essa In
tendencia no mez precedente, distinguindo-so o do pessoal das 
ferias por .officios, e os mais pot· classes ; e designando-se in
dividualmente os nàvios armados, desarmados, ou em qualquer 
destino dentro do porto. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 6 de Abril de 1836.
Salvador José 1Jfaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 217 .-IMPERIO.- Em 8 de Abril de 1836. 

Ao Commandante da Fortaleza de Villegaignon, providenciando para que os 
nayios nacionaes não saião barra fóra sem levarem as malas do Correio. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H 
ha por bem que Vm. recommende aos Officiaes, que visitão 
as embarcações nacionaes á sabida deste porto, que exami
nem se as ditas embarcações tem recebido mala do Correio; 
que no caso negativo, exijão o bilhete do Administrador delle, 
e averiguem se este contém a declaração de a não conduzirem, 
por não haver; cumprindo que, na falta desta declaração seja 
a embarcação retida, em correcção da falta no cumprimento 
das ordens a respeito. 

Deus Guarde a Vm. --llaço em 8 de Abril de 1836. __.. 
José Iqnacio Borges.- Sr. Com mandante da Fortaleza de Vil~ 
Jegaignon. 

N. 218.-MARINHA.-Em 8, de de Abril de 1836. 

Determinando que os recrutas remettidos para o Corpo de Artilharia de 
Marinha Yenhão separados dos que se destinarem para o Exercito. 

111m. c Exm. Sr.- Accusando a recepção do officio de V. 
Ex. sob n. 0 2, com data de 16 do mez proximo findo, tenho 
de significar-lhe que a remessa dos cento e quarenta recrutas 
para o Corpo de Artilharia de Marinha, que na distribuição 
couberão á essa Província, em conformidade do Aviso circular 
de 4 do mez proximo findo, deve ser feita separadamente da 
dos recrutas para o Exercito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 8 
de Abril de 1836.- Salvador José A-Iaciel.·-Sr. Presidente 
da Província de Minas. 

N. 219.- Em 8 de Abril de 1836. 

Mandando que o Contador perceba durante a serventia interina do 
lugar de Intendente o ordenado deste lugar. 

O Regente em Nome do Imperador, conformando-se com 
o parecer do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, emittido em officio de 24 do mez findo, ha por bem 
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que Vm. perceba, durante a serventia interina do lugar de In~ 
tendente da Marinha, o ordenado correspondente ao mesmo 
fugar. O que participo a Vm. para sua jntelligencia e exe-
cução. · 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de Abril de 1836. -
Salvador José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 220.- Em 8 de Abril de 1836. 

E"l.evando a cincoenta mil rt~is mensaes o vencimento do Machinista 
da Barca de Vapor Correio lJrasikiru. 

O Regente em Nome do I mw'raclor, á vista elo que infor
mára o encarregado do expediente do Quartel General da Ma
rinha, em officio de 16 elo mez proximo pret<:rito, sobre o re
querimento de 'Villiam H ice, MadiÍnista da Barra de Vapor 
Correio Bra~iteiro , ha por bem que o act1wl vencimento 
do supplicante seja elevado á cineoenta mil réis mensaes. O 
que participo a Vm. para sua intelligcncia e execuç.iio. 
_Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 cte Abril de 1836.
Saltrador José J}faâel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 221.-JUSTIÇA.-Em ü de Abril de 183G. 

Ao Vice-Presidente da Provincia da Parabyba, solvendo as duvidas sobre 
pontos da Administração da Justiça, propostas pelo Juiz de Paz do Pilar 
em otncio de lG de Feycreiro. 

111m. e Exm. Sr.-Sobre as duvidas proposti. - Juiz de Paz 
da Villa do Pilar em seu. officio de 16 de J.1eve~,~.ro ultimo, 
resolveu o Hegentc em Nome do L1perador, quanto á La, que 
a assignatura do queixoso, exigida nas queixas c denuncias pelo 
art. 78 do Codigo do Processo Criminal, fica satisfeita pela do 
juramento prestado perante o Juiz antes de se começar na for
mação da culpa; quanto á 2.a, que convem continuar a pratica 
de ter voto nas decisões das Juntas de Paz o seu Presidente; 
porque assim mais geral e constantemente se tem praticado, 
e assim tem julgado legal os Tribunaes e o Governo; e quanto 
á 3. a ultima, que, no processo actual organi~ado pelo novo 
Codigo Criminal, não he esscneial o auto de. corpo de deliclo, 
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podendo sem cllc inlí'nlar-se a queixa c denuncia, c formar-se. 
a culpa, corno se deduz dos arts. 78, 79, J 4.0, 20!:> c 206. O 
que communico a V. Ex., para que o faça constar ao sobredito 
Juiz de Paz. 

Deus Guarde a V. :Ex.-Palaeio do Rio de Janeiro em 9 de 
Abril do 1S:1ü.-Antonio Pauhno Limpo de Abreo.-Sr. Vice-. 
Presidente da Pro-víncia da I>ar<Jhyba. 

~.;. 2:22.-Em !) de Abril de 1836. 

Ao Viec-Prcsidcnte da Provinda da Parahyba, sobre dmidas apresentadas 
pelo Juiz uG Paz da Villa do Pilar em officio de 13 de Fevereiro. 

Illm. c Exm. Sr.-O Hf'gcnte em Nome do Imperador manda 
declarar a V. Ex. em resposta ás duvidas apresentadas pelo 
Juiz de Paz da Villa do Pilar, em offido de 13 de Fevereiro 
de:-;te anno, que ellc não pmccdeu bem em ser elle mesmo o 
executor do termo de conciliação de que trata, na demarcação 
de nma linha divisaria entre os dous proprietarios; porque o 
valor de uma demanda, que versa sobre a divisão de uma lPgoa_ 
de terrn, he notoriamente excedente á al~ada dos Juizes de Paz, 
e hc por isso excluida da sua jnrisdicção pelas disposisões 
do art. 5. o, ~ 2. o da Lei de 15 de Outubro de 1827, e do, 
art. !). o do Decreto de 20 de Setembro de 1829, devendo por
tanto ser remeltido o respectivo processo ao conhecimento das 
justiças ordinarias. O que Y. Ex. fará constar ao sobredito 
.Juiz de Paz, advertindo-o de que elle tem no Juiz de Direito 
o Dircctor legal, á que deve r<'eorrcr, para ser instruido nos 
seus deveres, quando careça, conforme o art. 49, ~ 9. 0 do Co
digo do Processo Criminal. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Palacio do nio de Janeiro em 9 d~ 
.Abril de 183H.-Antonio Pauh:no Lúnpo de Abreo.-Sr. Vice
Presidente da Província da Parahyba. 

N. 223.-FAZENDA.-Em 11 de Abril de 1836. 

Declarando que para o pagamento dos direitos se faça na Alfandega a 
medição dos serrotes de mão sórnente das folhas. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal: 
do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de delibera-. 
ção tomada em sessão do Tribunal sobre requerimento de Jo.hnso~ 
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Bielby, Negociante Bl'itannico na Praç.a da Bahia, ordena que, 
para o despacho dos serrotes de mão e pagamento dos res
pectivos direitos na Alfandcga da dita Província, se faça a me
dição dcllcs sómentc da fofha. 

O que o Sr. lnspector da Thesom·aria da dih Província fará 
executar. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Abril de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silta. 

N. 224.-Em 1~ de Abril de 18~6. 

Ao Presidente da Pro' incia do Espirito Santo á respeito da recusa da Ca
mara Municipal da Cidade da Victoria a dar contas de quantias que lhe 
forrro entregurs. 

Illm. c Exm. Sr.-Representando o Inspcctor da Thesouraria 
dessa Província no officio de 3 de Março ultimo que acompanhou 
o de V. Ex. n. o 14 sobre a recusa da Camara :Municipal da 
Cidade da Victoría a dar contas de quantias que lhe forão en~ 
tregues, e que 1he pedio o dito Inspcctor em virtude de ordem 
do Tribunal do Thcsouro, ao que são obrigadas todas as Ue
partiçõcs em que se recebem e despcndem dinheiros publicos, 
ainda que sejão dependentes de outra jurisdicção, na coHfor
midade da Lei de 4 de Outubro de 1831 , art. 6. o. §§ 3. o, e 
10. o; e sendo infundado e reprehensivel tal procedimento: cum
pr~ que V. Ex. faça averiguar as 1 azões que para tal recusa 
entende ter a dita Camara; c dê as necessarias providencias 
para que não continue. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Abril de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Proviucia do Espírito Santo. 

N. 225.-JUSTIÇA.-Em 13 de Abril de 1836. 

Ao Chefe de Policia declarando que os dias Santos e feriados jamais 
devem obst~r ao andamento da Justiça Criminal, &c. 

Tendo chegado ao conhecimento do Regente em Nome do 
Imperador o Senhor Dom J>edro 11, que alguns Juizes de Paz 
tem entrado em duvida se as diligencias judiciarias da averi
guação dos delictos e delinquentes, e da respectiva formação da 
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culpa, podem ler lugar nos dias Santos c feriados, c se para 
o excrcicio c desempl·nho dess~s actos se precisa esperar os dias 
estabelecidos para as audiencias rcgulures do seu Juizo~ o mesmo 
Uegcnte, querendo obviar as consequeneias, que se poderião 
S!~guit• contra a boa Administração da Justiç.a, da eontinuação 
de taes duvidas: h a po1· bem que V rn. faça constar á todos 
Juizes de PclZ, que os dias Santos e feriados jamais devem 
obstar ao andamento dos actos da Administração da Justiça 
Criminal, como se· deduz das disposiçõ~s do Codigo do Pro
ce.;so Criminal, que, alóm d<~ não tratar de qualidadn alguma 
de fcrins, detenninn exprcssamcntP, nos arts. 215 e 323, que as 
Juntas de Paz c as sessões do Jury se celebrem succcssivamente, 
incluidos os dias Santos; c que para os actos da formação da 
culp<l se não precisa esperar pelos dias designados para as au
diencias, como se dt~duz tamhern dos arts. 140 c seguintes do 
mesmo Co digo, indicando que todos esses actos devem ser 
prompto.~ e conscwtivos, c isto sem di!Terença alguma a res
peito de delictos de qualquer natureza que seji'ío. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Abril ·J836.-Antom·o 
Paul:no Limpo de A.breo.-Sr. Chefe de Policia. 

N. 226.-Em 13 de Abril de 183(3. 

Ao Promotor Puhlico, drelarando que nem os dias Santos c feriados dewm 
obstar ao andamento dos actos da administraçiio da Justiça Criminal, nem 
o exercício destes actos esperar pelos dias designados para as audiencias. 

Em resposta ao officio de 31 do mcz passado, em que Vm. 
representa sobre o erro em que estão alguns Juizes de Paz de 
que as diligencias judiciarias da averiguação dos delictos e 
delinquentcs, e da respectiva formação de culpa, devem sus
pendee~se nos dias Santos e feriados, c de que para o exercício 
c desempenho desses a c tos se precisa esperar os dias estabelecidos 
para as audiencias regulares do Juizo, remetto a Vm. a copia 
inclusa do A viso que nesta data se expede ao Juiz de Direito 
Chefe da Policia, ordenando-lhe que faça constm· a todos os 
Juizes de Paz, que nem os dias Santos e feriados devem obstar 
ao andamento dos actos da administração da Justiça Criminal,. 
nem o exercício desses mesmos actos esperar pelos dias de
signados para as suas audiencias .. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 13 de Abril de 1836.
Antonio Pau tino Limpo de Abreo.- Sr. Promotor Publico. 

~~- (~ ~-~ 
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N. 227.- Em 13 de Abril de f83ü. 

Ao Commanuante Superior int~rino das Guardas Nacionaes, sobre re~uisi· 
çücs <los J nizcs de Paz. 

Em rrsposla no oficio n. o 593, que Ym. me dírigio em 12 
do corrente, acompanhando mais dous, um do Juiz de Paz do 
t.o Districto da Frcguezia do Sacramento, participando-lhe para 
sua intelligencia que havia requisitado do Ch.efe do 1.0 Batalhão 
uma Guarda de l:onra p;_1ra o 'f!watro na noite de 10 do cor
rente mcz, por ter Sua ~Iagestade Imperial de assistir ao es
pcctnculo, e outro do Commandantn interino da 2.a Legião, em 
que, dando parte de ter sido salbfl'ila scmelhnntc requisição, 
uprcscntava algumas considerações que Vm. julga nttendivcis 
pelos inconvcnient<'S quo 1:odern resultar ao scrvic:o se pro
gredir semellwntc systerna, ntA porqur, s<'gundo nldra do nrt. Ü. 0 

da Lei de 18 de Agosto de 1831, não se pódc reputar na Córte 
a Guarda Nacional subordinnda aos .Juizes de Paz, tenho a de
clarar-lhe que. no caso especial de que se tr·ata e em outros 
identicos, os Juizes de Paz devem dirigir-se ao Commandante 
Superior. c este ao Governo, para determinar o que fôr mais 
convcniPnte. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 13 de Abril de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Commandantc Superior 
interino das Guardas Nacionucs. 

N. 228.-FAZENDA.-Em 13 de Abril do 1836. 

Fixando o ultimo de Julho, pnra S8 acabar a sub.stitniçiío cas ccdulas emit
tidas em virtude dn Lei de 3 de Outubro de 1833. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo marcado o dia 31 de Ju:ho se
guinte, pnra se ultimar a substituição dos conhecimentos e cedulas 
cmittidas em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833 como 
detcnnina o art. 5. 0 da de 6 de Outubro do anno passado, 
nssim o participo a V. Ex., para que pela sua parte faça constar 
á toda a Provincia, já mandando nHixar cditaes, já fazendo 
publicar pelas folhas; a!im de que os possuidores dos ditos 
conhecimentos c cedulas concorrão á substituição dentro do 
prazo marcndo, findo o qual sofTrcrão o desconto de 10 °/o 
mensal na fôrma do citado artigo. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Palacio do Rio de Janeiro em 13 
de Abril de 1836.-Manoet do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Pr(}sidentc da Prbvincia do Rio de Janeiro. 
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N. 229.-:\lARlNHA.-Em 14 de Abril de 1836. 

lh~clarando que as Fedas do custeio do pharol de Cabo Frio, e das despezas 
eom as obras do seu machinismo, para serem regularmente pagas, devem 
ser assignadas pelo respectivo Fiel, e rubricadas pelo Director. 

Convindo que as Fcr·ias do custeio do pharol de Cabo Frio, 
hem como as dos despezas feitas com ·as obras relativas ao 
machinismo do dito pharol, sejão regularmente pagas, vindo 
umas c .outt·as assignadas pelo respectivo Fiel, c rubricadas 
peJo Director aelual do mencionado pharol, ou pm· quem o 
Louver de substituir; assim o participo a Vm. para sua intel
H~encia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 14 de Abril de 1836.
Salvador José llfaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 230. -li'AZENDA.- Em 14 de Abril de 1836. 

0; dem á Thesouraria de Sergipe, communieaudo a desaprovaçl!o da de:ibe
ração da Prcsidencia, que mandou pagar pelo Cofre das Rendas Geracs o 
vencimento dos Empregados Proviociaes. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
tio Thcsouro Publico Nacional, participa ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da ProvínCia de Sergipe que, não tendo sido appro
c:Jda a deliberação do respectivo Presidente, tomada sobre oflicio 
do Secretario da Assembléa Legislativa Provincial, de que deu 
conta em officio_de 20 de Fevereiro ultimo n. 0 17, de m::mdar 
1•:;;ar peJo Cofm das Hendas Geraes as despezas com os Em pre
g<étlos Pl'ovinciac.;, se lhe ordenou nesta data que suspendesse 
unmediatamente a execução da dita deliberação, por ir de en
cdnlro com o a1·t. 33 da Lei de 3 de Outubro de 1834, c se lhe 
dedarou que não seria levado em conta qualquer excesso de 
dc•,:peza marcada na dita Lei; por quanto, todo o augmento que 
tiver havido de despezas Provinciaes deverá ser pago peJo pro
Jucto de nova l\.enda, como determina o art. 34 della, a 
r0;::;pP-ito do que j<í se advertiu a essa Thcsouraria pela ordem 
<.le 6 de Agosto do anno pllssado, por isso que essa despeza já,;,., 
m~ds póde ser comprehcndida no numero daquellas de que trata 
o drt. 48 da Lei de 4 de Outubro de 1831. , 

Thesouro Publico Nacional em 14 de Abril de 1836.--.Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 231-Em 14 de Abril de 1836. 

Declarando que o Thesouro não está autorisaJo para fazer emprestimos 
para supprir o dclicit das dcspezas Provinciaes. 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho presente o officio de 2 de Dezembro 
ultimo sob n.o 118, no qual, remettendo-me copia authcntica 
da Lei do Orçamento Provincial para o anno financeiro de 
1836-1837, pede com instar1cia que o Thcsouro haja de re
metter para a Thcsouraria dessa Província, a titulo de em
prestimo, a quantia de 52: 541~200, para supprir· o dcficit da 
Receita Provincial. Pelo art. 2L da Lei de 31 de Outubro de 
1835 n. o 98 foi revogado o art. 3:3 da de 3 de Outubro de 
1834 n.o 40; c por isso o supprimento do Thesouro autorisado 
pelo citado art. 33 só pó de ter lugar pelo q uc respeita ao 
deficit do corrente a Ano financPiro, que finda em 30 de Junho 
proximo futuro, por conta do qual a Thesouraria uinda póde 
sacar alé a quantia de 20:60lt.:tl'073, como nesta data se lhe 
declara em ordem do Thesouro sob. n. o 17 ; mas ainda quando 
tal revogação não existira, não podia ter lugar pelo Thesouro 
Publico o supprimento requerido a titulo de emprestimo; porque, 
se h a a disposição do art. 11, § 3. o da Lei de 12 de Agosto 
de 1834, que faculta· ás Assernbléas Provinciaes autorisar o 
Governo Provincial para contrahir emprestimos, nenhuma ha 
que autorise o Thesouro para os fazer. 

Deus Guarde a V. Ex.~Palacio do Rio de Janeiro em 14 de 
Abr·il de 1836.-Jlfanoel do Nascimento Castro e Silva.-Sr .. 
Presidente da Provincia de Mato Grosso. 

N. 232.-Em 14 de Abril de 1836. 

Mandando dC' noYo tomar as contas do Thesoureiro da Fazenda da Proyincia 
de Mato Grosso João Paupino Caldas, c dando outras proYidcncias. 

Illm. e Exm. Sr.-Inteirado do contendo no officio de V. 
Ex. de 12 de Novembro ultimo sob n. o 109, delle vejo com 
grande admiração a incrível presteza, com que na Thesouraria 
dessa Província se tomárão as contas do ex-Thesoureiro della 
João Paupino Caldas, respectivas aos annos de 1827 a 1835; 
isto he, em menos de 12 dias decorridos desde 14 de Outubro, 
em que foi mandada cumprir na Thesouraria a Portaria de 
V. Ex. de 9, para execução da ordem do Thesouro de 20 
de Julho n. 0 36, até 27 do dito mcz de Outubro, em que o 
respectivo Inspector interino mandou passar certidão do que 
constasse do encerramento das mesmas contas. Este facto por 
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.. i súmente seria bastante para me convencer de que, se a esta 
~mtada de contas não presídio o mais escandaloso patronato, 

não se procedeu ao menos ao seu exame com a circumspecção 
P cuidado indispcnsavel para a boa fiscalisação das Hendas Na
doneas, tão recommendada em repetidas ordens do Thcsoum. 
E com ell'eito do otlicio que á V. Ex. dirigio o dito Inspcctor 
interino vpjo com espanto que e11e se contentou com o exame 
.trilhmctico das ditas contas; isto hr, em vcrificllr a exactidão 
das s0mmas de suas respectivas parceHas; contra o disposto 
qa Lei de 4 de Outubro de 1831, que no ~ t.o do art. 17 
, laramcntc determina que a to:nada das conttls se não limite 
<:O exame material, mas se extenda ao legal dellas. Seme
lhante procedimento, tão contrario ao que a Lei prescreve, 
não pód0 de modo algum mr,rcCl'f a approvação do Thcsouro ; 
r:rdeno, portanto, á V. Ex. que, logo que este receber, mande 
~dJjeitar a novo exame as coatas do dito ex-Thesourciro, nos 
f·~rmos e com todas as formalidades que a Lei exige, e dê 
conta do seu resultado com a maior pos3ivel clareza, e indi
Yiduaçüo. 

Do citado officio de V. Ex. vrjo lambem que o caixeiro 
(;o dilo J>aupino Caldas, José Poncc Martins, que antes fôra 
-;eu fiel, eslá hoje servindo de Thesoureiro da Thcsouraria dessa 
Província. Ordeno, portanto, outrosim, que V. Ex. demitta im
mediatamentc ao dito Poncc, e nomee interinamente para o 
lugar de Thesoureiro a outro individuo em quem concorrão 
<lS circurnstancias da Lei. · 

No meu officio de 30 de Junho de 1835, que V. Ex. mandou 
cumprir em 9 de Outubro, investindo interinamente no lugar 
de lnspector ao Contador interino Salvador Pedroso Duarte, 
r~) i desapprovada e não approvada, como V. Ex. erradamente 
Mllrma no seu officio de 12 de Novembro de 1835 n.o 109, 
a nomeação que fizera do ex-Tilesnureiro João Paupino Caldas 
para Inspector interino da Thcsouraria, contra o disposto no 
art. 55 da Lei de 4 de Outubro de 183L. Cumpria, pois, que o 
dito Duarte continuasse no cxercieio das func•;Õl'S de Inspector 
;1té final julgamento de João I"uiz Airosa. V. Ex., porém, 
fundado na Circular de 6 de Dezernbl'o de 1834., sob n.o 52, 
que, providenciando para um caso e.;;pccial, não póde ter ap
plicação ao presente; c da•1d:1 por liq:ridas as contas de Pau
pino Caldas, o mandou reintcgr:ll' no lugar de Inspeeto1· in
tNino, sem duvida para ser o sacador da avultada somrna de 
r.,:~: 3~)6~000 rs, por cedulas ilkgalmentc cmittidas em pom~o 
mais de oiio dias. Esta reintegração i Ilegal e contraria as ter
ininantes ordens do Governo, h c insubsistente. V. Ex., por
Ltuto, a fará annuliar sem demora, chamando ptlra servir in-· 
!r·.rinamente o lugar de lnspector a quem eompetir na forma 
'Ll citada Lei de 4. de Outubro; ficando, outrosim, na intel
~:gencia de que, para João Paupino Caldas ser considerado 

Decisõrs 1!) 
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f',.mpregad.r de Rcparli~ão exlincln, cumpre QUC o Thrsoum 
assim o declare, sem o que não pódc percch::r srns ordenndos. 

Deus Guarde a V. Ex. -l)alncio do Hio de Jn m~iro em 14 
d<' Ahril de 1836.-Manoel do JYascimentu Ca~tro e Silva.
Sr. Presidente da Provincia de Mato-Grosso. 

N. 233.-L\IPEHIO.---·"Em 15 de Abril de t83G. 

Ao A1hninistrador do CorrC'io, pnnillPmiando para que não haja demora 
no desrmoarquc das malas do Correio, l' ua tlístrilmiçilo das cartas que 
t•llas trouxerem. 

Não sendo ainda suffidentc a providencia que se deu em Aviso 
de 2 do rorrrntc, de crnbarrar com a visil<l da saudc o agente 
do Concio, que la i receber a bordo as cartas, que conduzem 
as embarcações que cntrão 11cstc [lOflo, paru bem de accelcrar 
a cnt rrga das cartas; por quanto, tendo aqucHe agt>ntc de re
colher-se de noite com a mesma visita, vem a perder-se deste 
modo uma grande parte do dia, que podia ser empregado na 
gestão c entrega das cartas receb1dtls de manhã: 6 H{'gente 
em Nome do Impunulor o Senhor Dom Pedro 11, querendo 
providenciar semelhante faltat ordena que Vrn. assalarie men
salmente um bote, para trazer á terra o dito agente, á medida 
que fôrrecehendo as malas de cada uma das embarcações que vi
sitar, c quP, apenas entradas essas malas na casa da adminis
tração, se cuide imrnediatamentc da entrega das cartas, publi
cando-se as li~tas subsidiarias de cada uma das letras do al
phabeto, afim de diminuir-se deste modo a concurrencia dos 
solicitantes, como já se lhe ordenou, ludo em ordem a conse
guir-se o mais accelcrado expediente deste interrssunte ramo 
do serviço publico. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11> de Abril de t8r6.
José lgnacio R(lrges.-Sr. Luiz Francisco Leal. 

N. 234-.-FAZE~D.\.-Em 11> de Abril de 1836. 

Portaria fixando prazo para se acabar a substituição das cedulas e conhe~ 
f'imentos cmittidos em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833. 

Em co-nformidade do art. o .r• da Lei de 6 de Outubro do 
anno passado e 33 das Instrucções de 4 de Novembro dito, 
t<•nho marcado o dia ultimo de Outubro srguinte, para se ul-
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ti mar a substituição dos conhecimentos c ccdulas cmittidas em 
virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833; em consequencia 
o Sr. Din c~or da substituição e assignatura das notas mandará 
aftixar cdit<.les, e fazer publico amiudadas vezes pelas folhas, 
a fim de que os possuidores dos ditos conheeimentos e cedulas 
uon~orr;1o ti sub3tituição dentm do ptazo marcado, findo o qual, 
sotl'rcrão o desconto de dez por cento mensal, na fórma do dis
posto no citado artigo: c outrosim advirtirá que a substituição, 
na conformidade dos arts. 30 e lt-9 das mesmas lnstrucções, 
só deverá sm· fPita nesta Corte pela mesma directoria. 

Hio de Janeiro em 13 de Abril de 1836.-Jfanoel do Nas
cimento Castro e Sih'a. 

N. 235.-Em 15 de Abril de 1836. 

Fixando novo prazo para se aeabar a substituição ·das eedulas emittidas 
na Proviueia do B.io de Janeiro, de que tratou o A.yiso de 13 do corrente. 

lllm. c Ex.m. Sr.-Tendo tambcm em vista o art. 33 das 
Instrucçõcs de 4 de Novembro do anno passado, tenho mar
cado o dia 31 de Outubro proximo futuro, para se ultimar a 
substituição dos conhecimentos e ccdulas, de que trata o Aviso, 
que expedi á V. Ex. em 13 do corrente, ficando pot· conse
guinte alterado nesta parte : cumprindo que V. Ex. nos edi
taes e annuncios, que fiz<'r publicar, ndverta que a mencionada 
substituição, na fónna dos arts. 30 e 4-9 das ditas lnstrucções, 
só deverá ser feita nesta Côrte pela respectiva dirccção. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 15 
do Abril de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Província do llio de Janeiro. 

N. 23G.-JUSTIÇA .-Em 1G de Abril de 1836. 

Ao Presidente da Provinda de Minas Gcracs, mandando entregar aos Com
missarios Directorcs da Sociedade de l\linerat;ão de Gongo-Soco o espo
lio de William Merrett. 

lllm. c Exm. Sr.-Solicitando o Encarregado de Negocios 
de S. l\1. Britaunica que os bens pertencentes a 'Villiam Me r
rett, fallccido rcpcntinam~nte em Camargos, c arrecadados pelo 
respectivo Juiz de Ausentes, S(~jüo entregues á John Morgan, 
e Hiehard Hickson Esquires, ()Jmmissarios Dircctorcs da So-
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ciedade de Mineraç.ão em Gon~o-Soco: ordena o Regente Pm 
Nome do Imperador que V. Ex. mande entregar :~os meneio
nados Commissarios os bens do sobredito finudo \Villiam 1\lcr
ret, no caso de não te I' csle herdeiros no paiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de JanPiro em 16 
de Abril de 1836.-Antoniu Paulino Limpo de Abrw.-br. 
Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 237.- FAZENDA.- Em 18 de Abril de 1836. 

Dando, em additamento á Ordrm de 28 de J\Iar·ço ultimo, outras provid('ll
das ácerca dos liuos que servirão para a cscripturação dos Dtzimos. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Naeional, ordena: t.o, qtw, além dos 
livros da arrecadüçüo dos Dizimos, de que trata a Ordem de 
28 de Março ultimo, sob n. o 32, o Sr. Inspector da Thesouraria 
da llrovincia de Minas Geraes, exija dos respectivos Colleclores 
que lhe remettão as guias impressas, e os livros de ti.llões, 
que tiverem em seu poder; e 2.", que, no caso de os ditos 
Collectores não cumprirem logo depois de 30 de Junho pro
ximo futuro a cilnda Ordem de 28 de Março, enviando á The
souraria os livros de arrecadação dos Dizimos, que até aquellc 
dia pertencem á Renda Geral; o referido Sr. lnspector faça 
recolher á mesma Thesouraria os livros de Heceita e Dcspeza 
do dito imposto, para se prevenirem os abusos, que podem 
resultar de sua conservação em poder dos Collectores. 

Thcsouro Publico .Nacional em 18 de Abril de 1836.- jl:fa
noel do N asâmento Castro e Silva. 

N, 238.- Em 18 de Abril de 183G. 

Atcrcsceutamlo mais tres mczcs á cada um dos prazos já marcados fJar,l 
o p11gamento das letras dos Direitos d3 Consumo p'elos generos expor
tados ou baldeados. 

Manoel do Nascimento Castr·o c Silva, Presidente do Trí
bunal do Thcsouro Publico Nacional, em additamento á Cir
cular de· 30 de Março ultimo, ordena que se aecrescentem 
mais trcs mezes á cada um dos prazos mareados para o pil
gamcnto das lrtras dos direitos de Consumo pelos gcncros 
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exportados ou baldeados, que o carrrgarrH•nto dos gencros 
assim despachados se possa l'azer no nwsmo ancoradouro de 
carga, ficando sem efl't>ilo o art. 1()7 do Hcgulnmento, consrr
vando-se todavia o Guurda á bordo, como determina o art. 
168, porém sem vencimento da gratificação que o mesmo 
artigo concede. O que purticipo ao Sr. lnspector da Thesou
raria de .•. , para que assim o cumpra. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Abril de 1836.-· Ma
noel do .N ascimenlo Castro e Silva. 

N. 239.- Em 18 de Abril de 1836. 

Círeular á~ Tl:esourarias, rcmcttendo copias dos termos de medição, 
e T1tulos que se passão aos foreiros de tl'rrenos. 

1\Ianocl do Nascimento Castro e ~ilva, Presidct1tc do Tri
bunal do Thesouro Publico N<:~cion;tl, ddiberou em sessão do 
Tribunal rcmclter ás Thcsourarias das Pmvincias do lmpcrio 
as inclusas copias dos termos de medição e dos Títulos que 
nesta Côrte se passão aos foreiros de terrenos, afim de que 
com regularidade e uniformidade se proceda nesta parte da 
Admiuistl·ação da Fazenda Nacional. O que participo ao Sr. 
Inspector tla Thesouraria da Provincia de ... para sua intel
ligcncia e execução. 

Thcsouro Publico Nacional em 18 de Abril de 1836.- J'Ia
noel do Nascimento Castro e Silva. 

Aos . . • dias do mcz de ... do anno de ... na praia 
de ... desta Cidade, onde vierão o Inspcctor das Ob1·as Pu
blicas, encarregado da execuç,ão das Instrucçõcs de 14 de No-
vembro de 1832, F ... , o Procuradoi' Ji'iscal da Thcsouraria 
desta Província, F ... , o Engenheiro .F ••• , o medidor 
:F . . . , e os avaliadores F. e .F ..• , para o fim de se proceder 
a medição, demarcação, e avaliação dos terrenos de Marinha 
n. o ••• de que está de posse F .•• ; e, achando-se ahi pre
sentes o mencionado posseiro, mandou o dito Inspectm· }Jl'O

ceder a medição do terreno occupado, o qual, depois de 
medido pelo medidor se achou ter de frente pela parte do mar ..• 
palmos, c pela da rua de ... tantos palmos, confinando 
por um lado com o sobrado ou casa, l~ c. de F ... , c 11elo 
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outro com o tct'l'cno de -que cslá de posse F ... , immcdiata
mente o Procurado!' Fiscal fez avaliar pelos avaliadores o mesmo 
terreno, medido' na conformidade das Instrucções, que dc
darárão valer ... cada braça, tendo attenção aos atcnos, c 
que por conseguinte deveria pagar tanto de fôro annualmcnte 
de todo o mencionado terreno, á razão de 2 1/2 °/n, na fórma 
do m·t. t 1 das mesmas Instrucções; do que, para constar, se 
lavrou este termo que assignárão os acima mencionados c cu 
F ... Official da Thcsouraria de ... , . servindo de Escrivão 
das medições. ( Seguem-se as assignaturas. ) 

'.fi tnl o. 

I~' . . . ,~c. Faço sabrr qur, em cumpr·imcnto do art. 51, 
§ 14 da tci de 15 de Novembro de 1831, depois de prati
cadas todas as diligrncias ordenadas pelas Instrucçõrs de 1ft. 
de Novembro de 1832, e ouvindo o Procurador Fiscal de ... 
se deu a .F •.. por aforamPnto perpetuo, uma porção de 
terreno de Marinha na prJia de ... desta Cidade, n.o ... , 
o qual contém tanto pela frente do mar, c tanto pelo da rua 
de •.. , confinando por um lado com F ... e pelo outro 
com F . . . como consta do termo de mcdiçuo, demarcação 
e avaliação, que se acha registrado á folha ... do livro, ficando o 
mesmo F ... ora foreiro do Iwmcionado terreno, obrigado 
á pagar annualmenle á boca do Cofre da Thesouraria desta 
Província até ao dia 15 de Janeiro de cada anno, a titulo de 
füm, a quantia àe ... que lhe foi arbitrada na conformi
dade do art. 12 das sobreditas lnstmcçõcs, devendo tm· prin
cipio este paganwnto desde tal dia ... na conformidade do des~ 
pacho da concessão de ... , c laudemio de ..• no caso de 
venda, ou escambo do mesmo terreno aforado, que aliás não 
poderá vender, ou escambar sem primeiro notificar ao .•. com 
declaração do preço que por elle lhe dão para haver a compe
tente licença, quando não convenha tomar-se tanto por tanto 
para a Fazenda Nacional, e ficando tambem sujeito á pena 
de commisso na falta de pagamento conforme a Lei. E, para 
que, na sobredita qualidade de for·eiro, e com as clausulas 
acima declaradas, possa ter· c gozar do mencionado terreno 
de Marinha, c sem impedimento ou embaraço algum , lhe 
mandei passar o presente titulo do seu aroramento, o qual 
o Inspcctot· c mais autoridades a quem competir lhe fação 
cumprir c guardar como nellc se contém. tData.) 
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N. 240.- Em 18 de Abril do 1R3G. 

Ordem á The~ouraria da Dahia para dctenninm· que da Alfandcga se 
rcmrtta todos os dias á Mesa de Diret·sas Rendas uma rPiação das embar
eações que entrarem com certas dcclarat;õrs. 

l\Janoel d0 Nascimento. (astro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector 
da Thcsouraria da Provincia da Bahia expeça as com'enientes 
ordens ao Insprctor da All'andPgn, pa•·a que torlo;o; os dias remctta 
ao Administrador da Mesa de Diversas Hendas uma rdaç.ão das 
Pmbarcaçücs J~stra ngPiras c Nacionaes P-ntradas no porto, con
tPndo as st>guintes declarações:- O nome do Com mandante ou 
MestrP, o do proprirtario, o dia da entrada, o porto d'ondc 
sallio, para onde vai, o nu1nero de tone:adas, c o das pessoas 
da tripolação-. O qne assim cumpl'ir<í. 

Thesouro Publico Nacional em fB de Abril de 18::6.- Ma
n:Jel do iVascimento Ca.~tro e Sz'lva. 

--Na mesma dada c conformidade se rxpN1io ordem á 
Thesouraria de Pernambuco. 

N. 2'd.-MAHI\HA.-!~rn 20 de 1\bril dn 1836. 

Delcrminando a mancim por que derem sm· feitos os pedidos de sobrc
s.11entes para 11s Embarcações de Guerra estaciuuadas nas l'roYincias do 
Rio Gt·atHic e Santa Catharina. 

Fique Vm. na intdligencia de que os pedidos de sobrcsa
Ientcs para as Embarcações de Guerra, estacionadas na Província 
do Rio Grande do Sul c na de Santa Catharina, deverão ser 
feitos por intermedio desse Quartel General; c, depois de ru
bricados pot· Vm., dirigidos il <~sta Sccre~aria de Estado, para 
se expedirem á Intcndcncia da Marinha as convenientes ordens 
ü semelhante respeito. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 20 de Abril de 1836.
Salvador Jose Jlaciel.- Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 242.- FAZE~ 0.\..- Em 20 de Abril de 1836. 

Fatilitando a exc<;ução do art. 28 do Regulamento de 4 de Novembro do 
auno passado. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, para mais facil execução d~> 
aa·t. 28 do Regulamento de 4 de Novembro do anno passad9, 
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ordena que, nas DirPctorias de assiguaf ura c substituição dns 
Notas Provinciaes se faça assignar pelos Assignatarios de! L s, ua 
occasião de as receberem ou entregarem, tantas folhas separadas, 
quantas são as listas que se dove111 furmar para á estas se an
nexa•·, quando se concluir cada uma das operações; evitando 
deste modo a incerteza de os achar na exigt~ncia das assigna
turas, e o risco de faltar alguma por qualquer motivo impre
visto. O que o Sr. Inspector da Thesouraria da Província de ... 
cumprirá. 

Thesouro Publieo Nacional em 20 de Abril de J83G.
Manoel da Nascimento Castro e Sitra. 

N. 21.3. -Em 21 de Abril de 1836. 

Ordr.m á Thesonraria do nio dr. .Janeir·o, mandando levar á dcsprza geral 
a qnc se fizer com a medição dos terrenos tlc J\Iarinha desde o 1.0 de 
Julho de 1835. 

l\Ianoel do Nascimento Castm c Silm, Prt~sidcntc do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, conh~ecndo pelo Balanço da 
Dcspcza Provincial no primeiro semestre do corrente anno fi
nanceiro haver a Thesonmria da Província do Hio ~de Janeiro 
lançado em- Despeza Provincial-· a da medição dos terrenos 
de 1\Iarinlla, pertcnt:endo clla ü Geral desde o 1. o de Julho de 
1835; ordena qne a dita ThPsouraria desfaça competentemente 
este engano, pelo que respeita aos V!~tlcimPntos e outras des
pezas com tal objecto depois da mencionada épt1ca. 

O que o Sr. lnspcctor respectivo fará executar. 
Thcsoum Publico Nacional em 2L de Abril de 183G.

lllanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 244. -Em 21 de Abril de 1836. 

Ordem á Thcsonraria da Bahia áccrca de uma reelamação motivada })Cia 
imposi<:ão da multa por falta de legalidade do manifesto. 

Manoel do Nascimento Caslro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do mesmo Tribunal sobre o oficio da The
soUJ·aria da Província da Bahia de 8 de Março ullimo, n. 0 61, 
a respeito da reclamação dos Negociantes Priaulx: Le Qucsne & 
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Comp. a aos 5 °/", que pagtirão de multa pela falta de legali
dade do manifesto do Brigue Inglez Pamona a elles con
signado; declara ao Sr. Inspector da dita Thesouraria que não 
póde ser deferida a pretenção dos Supplicantes, tanto pela falta 
commettida, como pelas razões apresentadas na informação do 
Inspector da Alfandega desta Côrtc, que foi ouvido a ess~ res
peito, d'ondc consta que a Galera J akson tambem Ingleza 
sahida do Porto de Cadiz muito antes do Brigue Pamona, já 
trouxe as duas vias do seu manifesto com todas as declaracões 
do art. 88 do Regulamento das Alfandegas do Brasil, c que ·por 
não haver alli Consul Brasileim viet·ão authcnticadas por dons 
Negociantes Hespanhoes, c suas assignaturas reconhecidas pelo 
Notario publico, conforme o art. 92 do dito Regulamento; c 
que o Bergantim Sueco S. Bartholomeu, ainda trazendo no seu 
manifesto as ditas declarações, mas por conter a irregulari
dade de só trazer a assignatura de um Negociante, c não 
o t·econhccimento pelo Notal'io publico, foi-lhe imposta, c pagou 
a multa de 1.00~000, conforme o art. 96. 

Nestes termos vigora a imposição da multa; sendo esta, porém, 
regulada pelo citado art. U6, por ser o applicavel ao caso em 
queslão, conforme o parecer do Conselheiro Procut·ador Fiscal, 
c do mencionado Inspector da Ai!'andega desta Côrte. O Sr. 
lnspector da Thesouraria da Província da Bahia assim o fará 
constar ao da respectiva Alfandcga. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Abril de 1.836.
IJ-Janoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 2! .. 5.-Em 21 de Abril de 1836. 

Ordem á. Thesouraria das Alagôas, declarando que os terrenos ás margens 
do Rio S. Francisco não devem ser considerados de Marinha. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, em conrormidadc de deliberação 
tomada em sessão do mesmo Tribunal sobre o officio da The
solll·aria da Província das AlagOas de 4 de Fevereiro ultimo 
n. 0 8, declara ao Sr. lnspector respectivo, que os terrenos de 
que trata o dito officio ás margens do lUo S. Francisco não 
devem ser considerados de Marinhns, na fórma da ordem de 
20 de Agosto do anno passado, em quanto assim não fôr de
signado pela Assembléa Geral Legislativa. 

Thesoum Publico Nacional em 21 de Abril da 1836.
Mano~l do Nascimento Castro e Silt,a. 

Dect'sões 20 
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· \. :u .. G.r-.TUSTIÇ:\.-Em 25 de Abril de .. 183G. 

;\o 1 nstrnetor Grral PrC':-idcnte do Conselho de exame crcuc:lo por Decreto 
<lc ~4, contendo as Instrucçõcs por que deyc rcguliir-se. 

Mondn o Hegente em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H que o Conselho de exame crcado por Decreto com 
a data do hontem, e de quo Vm. he o Presidente, se regule 
pclns seguintes Instrucçõcs: 1. a, o Conselho começará as suas 
:>cssücs .t~o dia 29 do corrente mc3, c reunir-se-ha, emquanto 
dnrarcm o-: seus trabalhos, todos os dias na Sala da s~cre
l:Hin de Estado dos l\egocios da Justiça, que 1he será fran
q!lf'íH1n com um dos Ajudantes do Porteiro desde as 3 até as 

·' 5 l1orns da tarde, ~m áquella hora, e por aqucllc tempo que 
os I\Icmbros do Conselho, depois de instaJiado, entre ~i accor
darem sei' mais conveniente; 2. n, o Conselho procederá ao oxa
me d(~ capacidade c t_lptidão, tanto das pessoas que volunta
riamente se ofl'ereccrerú, e que perllntc cl~ devem comparecer 
na fórma das ordens expedidas, tomando os seus nomes c 
qunlidades, corno dos Guardas NaÇ-ionaes designados pelos 
Conselhos de Qualificação; 3. n, o Conselho de exame preen
cllrr;í o mmwro das quinhentas pr<~ças que devem destacar 
110 Hio Grandn do Sul, como voluntarios, c na fJHa destes 
com tantos dos designados pelos Conselhos du Qualificação, 
.(fUantos bastarern para completar aquellc numero; 4.•, o Con
selho de exame~ remettcrá ao Governo diariamente uma rela
ção nominal c explicada dos que approvar para o serviço, c 
umn geral no fim dos seus trabalhos; 5. a, a admissão de vo
!untarios duraní, cmqunnto durarem a, sessües do Conselho 
de cxamr, o qual procederá, entretanto, ao exame e approvação 
dos dPsignados pelos Conselhos de Qualificação, observando a 
regra cstabelccidn no n. 0 3, quando findar o trab~lho; 6.", o 
PrPsidenle do Copsclho he nntorisado. á fazer todas as despe
zas, que forem nccessarias para·o expediente do Conselho, 
reme!tcndo a folha por clle assignada, afim de ordenar-se o 
pagamento; c requisitará ao Commandante Superi.Qr interino 
das Cnardas Nacionaes duas ordenanças do Corpo de Caval-
Jaria para o serviço do me-smo Conselho. O que tudo lhe 
communic(J para sua intelligeneia, prevenindo-o de que o Re
gente em Nome do l•.r:perador confia do zelo c patriotismo 
dos ~Iembros do /Conselho que concluirão com a maior bre· 
vir1ade os seus trabalhos. 

Deus nuardc a Vm. :._Paco em 25 de Abril de 18'36.
Antonio Pauhno Lünpo de Ab;~eo.-Sr. Guilherme José Lisboa, 
Jnstructor Geral das Guardai Nacionaes, Presidente do Conse
lho de exame. 
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N. 247.-Em 25 de Abril de 1836. 

Ao Commaudantc Superior interino da Guarda Nacional sobre a quaiW
caçilo das quinhentas pracas que devem destacar para a Pro íucia t!o 
Rio Grande do Sul. · 

O Jlegcnte em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H 
manda remetter á V m. para sua intelligenciu a copia inclusa 
do Decreto datado de hontem, pelo qual se ordena, na confor
midade dq Lei de 18 de .Agosto de 1831, que a Guarda Na
cional dt•ste Mupicipio forneça quinhentas praças de Infanta
ria, para serem destacadns na Província de S. Pedro do Uio 
Grande do Sul, por tempo de um anno, se antes de finco 
este prazo não podrrcm ser dispensadas do serviço, fYdra que 
são chamadas, c communicar-lhc ao mesmo tempo que, ten
do-se ordenado aos, Juizes uc Paz que, logo qun tiver o res• 
pcctivo Conselho ode Qualificação concluído_ o .alistamento dos 
guardas solteiros que estiverem em circumstancias de servir, 
remcttão aos Comm{Wdantes 'de cada um dos batalhões uma 
relação de todos; cumpre que Vm. faça constar aos rnesmos 
Command;llltes que, immçdiatamente que receberem taes re
lações, deverão mnudar intimar aos guardas que nelias forem 
c()ntomplados, para que compareção perante o Conselho de 
Cl.amé .que, na conformidade do art. 125 da sobredita Lei, ~c 
acha- creado, e que. devel'á dar principio (ls suas sessõ<'s 110 

dia 29 do corrente em uma das salas da Seereta ria de Esta
do dos Negocias da Justiça. 

Deus Guarde a Vm.-Paeo em 25 de Abri! de 1836.-
·Antonio Paulino Limpo de ..ctbreJ.-Sr. Commandante Supe
rior interino da Guarda Nadona1. 

-Neste s~titído e data expedio-sc Aviso aos Juízes de Pa~ t'as 
Fregueziaa do lfunicipio da CGrtc. 

N. 24.8.--Em 26 de Abril de 18:36. 

Ao Chefe de Policia, para que os .Tuizes de Paz Lão contilll:em uo abu~o' 
- de etpedirern pts:,aportes aos Cidadãos Bt asilciros que se tr::nsportüu 

para fóra do lmperio. 

,_. Exigindo o St'. Ministro e Secretario ele Estado dos I\~~~ 
gocios Estmngeiros providencins para evitar-se que os J uizcs 
de Paz deste l\'lunicipio continuem no abuso de expedir pas
saportes am Cidadãos lkasil~~iros que se transportüo 1 ara fóra 
do Imperio, {~ontra a expressa deelal'a~ão do ad. llt5 do Co-
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digo do Processo Criminal, que deixou em intcil·o virror as 
Leis anteriores sobre passaportes para Paizes Estrangciro

0

s: or
dena o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. l>ectro li 
que Vrn. l~ça constar a todos que, não sendo dn sua compe
tencia a expcdi\:ão <lo passaportes em taes circumstancias, cum
pre-lhes observar a tal respeito as disposições do Decreto de 
2 de DeLem~ro de 1820, quo não forão 3ltoradas por Legis
lação posterwr. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 26 de Abril de 1836.
A.ntonio J>autino Limpo de Âbreo.-Sr. Chefe de Policia. 

N. 249.-Em 26 de Abril de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia de l\Iinns Gerues, sobre duvidas do Juiz de 
Orphãos de Pitanguy, segundo o seu officio de 2 i do Fevereiro. 

Illm. c Exm. Sr.-O Hogcnte em Nome do Imperador ha 
por bem que Y. Ex. faça constar ao Juiz de Orphlios da 
Villa de Pitanguy quo, no caso de que trata o seu olllcio de 
24 de Fevereiro ultimo, c nos semelhantes, deve deferir não 
á remessa dos antos da arrecadação c administração dos bens 
de ausentes, porque, sendo proprios do seu Juizo, não h a mo
tivo algum legal por quo devão sahir dellc; mas á suspensão 
de ulterior procedimento rclatiYo á tal arrecadação e admi
nistração de bens, logo que pelo comparecimenlQ de seus donos 
cllcs deixem de ser de ausentes, não só porque, sendo os J uizcs 
de Orphãos encarregados da arrecadação c administração dos 
bens de ausentes, com o fim sórnentc de evitar que se pcrcão 
c destruão no abandono, como se deduz da disposição do 
art. 2. o da Lei de 3 de Novembro de 1830, c das ordenações 
a que se refere, bem clJro he qui) tem cessado a sua attri
buiç~o c incumbencia, logo que se apresentem c competente
mente se habilitem as pessoas a quem pertencem ou devão 
pertencer; mas tambem porque, tendo-os a Lei encarregado 
apenas da dita arrecadação c administração dos bens dos nu
sentes, não lhes deu a faculdade e jurisdicção de proceder ás 
partilhas delles, se aliás lhes não tocar por motiyo de haver 
menores interessados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Janeiro em 26 
de Abril de 1836.- Antonio Pauh'no Limpo de Abreo.- Sr. 
Presidente da Província de Minas Gcraes. 
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N. 250.-Em 27 de Abril de 1836. 

Ao Juiz de Paz de S. José, decidindo as duvidas do Conselho de Quali· 
fi caçao relativamente á execução do A viso de 2~. 

Em resposta ao oficio que Vm. me dirigio com data de 
lwje, pedindo esclarecimentos sobre as duvidas olTerecidas ao 
Conselho de Qualificação dessa Freguezia, relativamente á exe
cuç-ão do Aviso de 25 deste mez, tenho a declarar a Vm. 
para seu conhecimento, c para o fazer constar ao mesmo Con
selho: t.o, quo os Guardas Nacionaes designados no art. 122 
da Lei de 18 de Agosto de 1831 não devem ser eontemplados 
ua classe dos solteiros, mas dos casados com filhos, porque 
assim o manda a mesma Lei; 2. o, que a idade deve ser a 
que marca o art. 3. o, § 1. a do Decreto de 25 de Outubro de 
1832; 3.•, que as escusas que se fundarem no art. 124 devem 
ser consideradas no Conselho de exame: 4. o, que ao Conselho 
de Qualificação .só pertencem aquellas escusas para que a Lei 
possa pot· ventura autorisa-lo expressamente, dando neste caso 
circumstanciada parte ao Governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Abril de 1836.
Antonio Paulino Limpo de A.bfeo.-Sr. Juiz de Paz de S. José. 

N. 25f.-Em 27 de Abril de 1836. 

Ao Juiz de Paz de Santa Rita, Presidente do Conselho de Qualificaçilo, sobre 
a classificação de todos os Guardas que forem solteiros. 

Em solução da duvida proposta no seu oficio com a data 
de hontem, tenho a declarar-lhe, para ser presente ao Conse
lho de Qualificação, que este deve classificar todos os Guardas 
Nacionaes da Freguezia, que forem solteiros, sem limitação de 
numero. • 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Abril de 1836.
Antonio Paulino Lirnpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz de Santa 
Hit:1. 

N. 252~-Em 27 de Abril de 1836. 

Ao Presidente do Conselho de exame para as quinhentas praças que tem 
de destacar, additando as lmtrucçoes transmittidas a 25. 

Em additamento ás lnstrueçõcs que lhe forão transmiltidas 
em Aviso de 25 deste mez, tenho a accrescentar que o Con
selho de exame deve, na escolha e apuração dos quinhentos 

• 
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Guardas Nacionaes solteiros, que tem de destacar na Província 
de S. Pedro do lHo Gratldc, procurar, quanto seja possível, 
que cada batalhão concorra com um numero igual de praças. 
O qtH~ lhe participo para sua intelligencia, c para o fazer 
constar ao mesmo Conselho. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 5:.7 de Abril de 1836.
Antonio Paulino Lim.po de Abrco. 

N. 253.-IMPEIUO.-Em 28 de Abril de 1836. 

Dá Regulamento para o pessoal da Administração das Obras Publicas 
do Municipio da Córte. 

O Hcgentc em Nome do Impcradoi' o Senhor D. Pedro H 
manda rcmrtter á Vm. o H.egu!amento incluso, assignado por 
mim, para ser observado na gestão das Obras Publicas do 
.Municipio da Côrte, de que Vm. está encarregado. 

Deus Guarde a Vm.-Paç.o em 28 de Abril de 1836.
José lgnacio Borges.-Sr. Antonio João Hangel de Vascon
cellos. 

lleguhuue:nto pln~a o§ i~IUIBfn•egad.os naH 
Oin·a~ l 115u.blicas. 

INSPECTOR. 

Art. 1.0 Uaverú um Official de Engenheiros Inspector com 
as seguintes obrigações: 

1. a Levantar as plantas das obras ~oncebidas pelo Go
verno. 

2. a F isca lisa r o exacto desempenho dàs mesmas plantas. 
3. 11 Insoeccionar a conducta dt~ todos os empn'gados, para 

que sejão "diligentes, e pon~uaes em seus deveres, propondo 
ao Governo a demissão daquelles que forem achados cn• ne
gligencia ou fl'audP,. 

4. a :lcceber e rubricar todos os bilhetes de requisiç.ão de 
materiaes, e utcnsis, que lhes dirigirem os 1\Iestreíi, e deter-
minar a sua compra. · 

5.a Fiscalisar a moralidade e contabilidade das folhas, que 
lhe forem apresentadas pelo Administrador Thesonreiro. 

6. 11 Des')edir os jornaleiros dcsnecessarios c negligentes. 
Art. 2. 0 

1

0 Engenheiro vencerá as vantagens concedidns pela 
Lei, conforme a sua patente. 
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AJUDANTE. 

Art. 3. 0 Haverá um outro OfficiaJ, pata servir de Ajudante, 
e nesta qualidade supprirá a falta do Inspector nos seus im
pedimentos, sendo por eJic empregado no seniço que convier 
o qual vencerá tambern as gratificações marcadas em Lei,' 
quando cstivor em exercício. 

\) 

ADME'<ISTRAUOR THESOUREIRO. 

Art. 4-. 0 Haverá um Administrador, quo aervirá de ThPsou
rciro dn Repartição, com o vencimento, que jü tem, de tres 
mil réis diarios, o qual terá as se~uintcs obrigações: 

l. a Comprar, c fazer conduzir o mnterial nccessario para 
a~ obras, c rornccer o pessoal de operarias jornalcirr.s, confor
me as ordens que receber do Inspector. 

2. a Fazer arrecadar com segurança o material e utensis, e 
tudo mais adjúccnte ás obras. 

3. a Receber no Thesouro a importancia das folhas, fazer 
pagamento aos operarias jornaleiros no barracão da Ca1·ioca, 
em os dias immcdiatos aos dos recebimentos das quantias, c sa
tisfazer nos vendedores a importancia dos generos que houver 
comprado. Estas compras serão feitas com prccedcncia de an
nuncios, menos para menores de quatro mil réis, que então 
lhes serão abonadas sob sua palavra. 

ft..a Dar mensnlmenle ao lnspcctor um inventario de todos os 
materiae3 c utensis em deposito, assim como dos mais arranjos de 
seus encargos. 

ESCIUPTUP.AUIO. 

Art. 5. 0 Haverú um Escripturario, que vencerá diariamente 
mil e duzentos réis, com os seguintes obrigações: 

1. 11 Lançar em livro os bilhetes de requisição que fizerem 
os Mestres, depois de rubricados pelo Inspector, e de deter
minada a sua execução. 

2.• l•'ormolar as folhas sobre a conta dos Apontadores, e 
processa r os doeu men tos das compras. 

:3. a Dar entrada em livro dos materiacs c utcnsis compra
dos, e sahida no mesmo livro do emprego que tiverão. 

4.a Fazet· toda a mais escripturação que lhe fór determi
nada pelo Inspector . 

.APONTADORES E FEITORES. 

Art. 6. • Quando em qualquer obra houver mais de doze 
operarias além do Mestre, haverá um Apontadot·, que servirá 
tambem dt~ Ft:itor, com o vencimento que fór arbitrado pelo 
Inspector conforme o trabalho. 

1 '.j s 
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GUARDAS. 

Art. 7. o Haverá o numero de Guardas, que pelo Governo 
fôr marcado sobre informação do Inspector, para vigiar a con
servação das obras; e vencerão o salario que lhes fôr arbi
trado, segundo as distancias em que forem collocadas, c o seu 
·maior trabalho na vigiu, o qual consistirá em rever a miudo 
o estado das obras, que lhes forem designadas, reparar os pe
quenos desarranjos, e participar immediatamente ao Inspector 
aquelles que demandarem maior concerto. 

O presente Hegulamento será ampliado ou restringido de fu
turo, por etrcito de ordens qo Governo, segundo as occurren
cias quo houver lugar, c lançado em livm, depois de ser 
notificado pelo Inspecto1· á todos os empregados c operarios 
existentes, e nesse livro serão igualmente lançadas as ordens 
subsequcntes do Governo. 

Hio de Janeiro em 28 de Abril de 1836.-José lgnacio 
Borges. 

N. 254.-JUSTIÇA.-Em 28 de Abril de 1836. 

Aos Juizes de Paz do Município da Córte, cxceptuando o da Lagoa, em 
additamento ao Ayiso de ~;,, para que so declare a idade dos guardas 
solteiros. 

Em additamento ao A viso de 25 do corrente manda o Re
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li que, na 
designação dos Guardas Nucionaes solteiros, os Conselhos de 
Qualificação declarem as idades de cada um dellcs. O que lhe 
participo para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 do Abril de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 25~. Em 28 de Abril do 1836. 

Ao Conselho de Qualificação da Freguczin do Sacramento, proYidenciando 
sobre o alistamento c dcsi~naçl!.o dos Guardas solteiros 

Chegando ao conhecimento do Hegente em Nome do Imperador 
o Scn h o r Dom Pedro li o officio do Conselho de Qualificação 
da Fregurzia do Sacramento, datado de hontem, expondo os 
cmbamços em que se via, para dat• cumprimento ao Aviso do 
25 do corrente mez, em consequencia de não conter o Livro da 
matricula dos Guardas Nacionaes da referida Frcguezia os es
clm·ecimentos nccessarios, e só mente uma lista de nomes, vendo-se, 
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portanto o Conselho na ptecisão de officiar áos Juizes ue Paz do 
2. 0 e 3. 0 districtos, pnra procederem pelos seus Inspectores a 
uma nova rclação meramente dos Guardas e seus esta <los: manda 
o mesmo Regente pela Secretaria de Esta<lo dos Negocios da 
.Justiça declara~· ao mencionado Conselho de Qualificação que, 
não dcsapprovando a medida poL· eJle tomada, seria com
tudo mais breve c conveniente que oilleiassc aos Juizes de Paz 
e Inspectorcs, para comparecerem perante o Conselho, c d:1rem 
ahi todas as informações, pura proceder ao alistamento c desig
nação dos Gunrdas solteiros. 

Palacio do lHo de Janeiro em 28 de Abril de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de Abreo. 

N. 236.-FAZE~DA.-Em 28 de Abril de 1836. 

Circular ú~ Thesouraria~ das Pro' incias, Ol'<knando que semestralmente SI'. 
remetta ao Thcsomo uma rclnção dos pagamentos de dividas menores de 
4008 inscriptas na fórrna da Lei de l:J de Nowmbt·o de 1827, c das que 
o não deYem ser conforme o art. l:.l5 da Lei de 24 de Outubro de 1832. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
tio Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspcctor da 
Thcsouearia da Província da Bahia remctta ao Thesouro a relação 
das quantias, que se houverem pago em virtude das Ordens 
de 11 de Maio e 14 de Agosto do anno passado, por dividas 
menores de 400~ inscriplas na fórma da Lei de 15 de Novembro 
de 1827, e das que o não devem ser conforme o art. 95 da 
de 24 de Outnbro de 18:32, c bem assim dns diffcrcnças dos pa
gamentos feitos em apolices; continuando semestralmente a 
remetter taes relações para o Thesouro proceder a venda de 
apoJiccs para indcmnisação do5 Cofres. O que nssim cumpriní 
ckvendo ter em vista em taes pagamentos e inscrípções o dis
vosto no art. 31 da citada Lei de 21. de Outubro de 1832. 

Thesouro Publico Nacional em 28 {b Abril de 18:36.-Jllanocl 
do Nasczmcnto Castro c Siha. 

N. 2i)7.-Em 28 dt~ Ahril tL~ 183G. 

SDhre a inscripçiio Jas diyidas nwnorc>s do 400~ (~uc devem ser pagas 
pelas B.endas GeraC's. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro PubliciJ Nacional, deliberou em sessão do mesmo 
Tribunal: 1. o, que as Thesourarias dns Províncias paguem pPlas 

Declsues 2l 
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Rendas Gen1es ns dividas menores de 400$, que já se acharem 
inscriptas, ou se houverem de inscrever na fôrma da Lei de 
15 de Novembro de 1827, as quaes, em virtude do art. 95 
da I~ei de 24 de Outubro de 1832, não devem ser inscriptas, 
e finfilmente os saldos de que trata o art. 39 da citada Lei 
de 15 de Novembro~ e 2. o, que remcttão semelhantemente relação 
dos pagamentos que fizerem, afim de o Thesouro proceder á 
venda de <lpoliccs para indPmnisação dos Cofres: o que o Sr. 
Jnspector da Thesouraria da Provinda de ... cumprirá, tendo em 
vista em taes pagamentos c inscripção, o disposto no art. 31 
da citada Lei de 24 de Outubro de 1832. 

Thesouro Publico Nacionnl em 28 de Abril de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro c Silva. 

N. 258.-IMPERIO.-Em 29 de Abril de 1836. 

Ao Inspcctor das Obras l'u~)licas sobre dispensa do serviço da Guarda 
Nacional aos empregados da sua H.cpartiçlio. · 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
manda communicnr a Vm., em resposta ao seu o1Iicio da data 
de hoje, que se não concede dispensa do serviço da Guarda Na
cionai ; e que, quando algum em pregado nas Obras Publicas 
fôr chamado ao dito serviço, Yrn providencie a sua fa1ta, como 
se fosse impedido por molestia, ou caso accidental durante esse 
pequeno espaço de tempo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Abril de 1836.-José 
lgnacio Borges.--Sr. Antonio João Hangcl de Vasconcellos. 

N. 259.-JUSTIÇA.-Em 29 de Abril de 1836. 

Ao Chefe de Policia, sobre a obrignção que tem os Juizes df' Direito de 
instruir os Juizes de Paz e l\Iuuicipacs. 

O Regente em Nome do Imperador manda declarnr a Vm. 
que da expressa disposição do art. 4fi, § 9. 0 do Codigo do Pro
cesso Criminal claramente se deduz qne os Juizes de Direito são 
obrigados a instruir os .Juizes de Paz c Municipars sempre que 
pela inspecção nctiva sobre clles conhecerem que o precisão, c 
não sómente quando forem consultados, como Vm. declarou no 
despncho que deu em requerimento de João Alves dos Reis. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ~9 de Abril de 183ü.-Antonio 
Paulino L~·mpo de Abreo.-Sr. Chefe de Policia. 
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N. :.GO.-Ent 29 dó ~\brH de 18:.;6 . 

.Ao Juiz úc Paz do t.o districto de Santa Fita, declarando que ao Conselho 
de Qualificação nJ.o compete fJzcr exclusilu algumo., porém sómcntc obscr
ya~õcs. 

Em resposta ao seu offido com data de hoje tenho de dizer-lhe, 
para SCl' presente ao Conselho ue Qualificação dessa Freguezia, 
que a este não compete faz0r exclusão alguma, como pretende, 
mas só observações para serem attendidas depois, como fôr de 
justiça. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de .Abril de 1836.-Antonio 
Paulino Limvo de .4.breo.-Sr. Juiz de Paz do 1. o districto de 
Santa Rita. • 

N. 261.-Em 29 de Abril de 1836. 

Ao Jubt de Paz do 1.o districto de Santa Hita, sobre a classificaçilo dos 
Guardas Nacionaes. 

Em resposta ao seu ofllcio com data de hontem tenho a res
ponder-lhe, para ser pmsente ao Conselho de Qualificação dessa 
I•'reguezia, qu.e as declarações que elle deve fazet· são unicamente 
as do estado e idade de cada um dos Guardas Nacionaes, não 
havendo porém inconveniente em ajuntar como observaçües tudo 
quanto lhe occoner a respeito dos mesmos, com tanto que isto 
não demore a conclusão dos trabalhos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Ahril de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz do 1.0 districto de 
Santa lUta. 

N. 262.-Em 29 de Abril de 1836. 

Aos Juizes de Vaz do Município, menos o da Lagoa, providenciando .sobre 
a classificaçll.o dos Guardas Nacionaes solteiros. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 que, além da relação dos Guardas Nacionaes solteiros 
que o Conselho de qualificação deve remetter ao de exame na 
fórma dos meus anteriores Avisos, Vm. envie ao Governo 
uma outra relação sua, identiea aquella, em que declare os 
Guardas Nacionaes que lhe parecem nas circumstancias de fa
zerem menos falta em suas casas c ao publico, c bem assim 



o..; que tiverem uma conducta menos regular, pJra o que se 
informnní, se preciso mr, COai os Juizes de PJZ dos outros dis
trictos dessa Frct;uuzia, e com o:i Inspcctores ele Quatteirào. 

Deus GuarJe a Vm.-Pa:~o em 23 de Abril de 1836.
Antonio Paulino Limpo de _;ibreo. 

N :W~.L-DlP .ElUO.-Em 30 de Abril de 183ü. 

Circular ordenando aos Direetorcs da;; Faculdades de Medicina, dos Cursos 
.Ttuidico~, bem como aos Profcssol'es elas aulas publicas do Municipio da, 
Córte com e\.cepçfiu das cseolas de prit11eiras letras, que informem annual
mente sobn~ a applica1;<1o c moralidade dos seus alumnos, dando logo 
part': de quulqaci' stlccc,:;o que t~·nha lu:;ar. 

O Hcgcutc em Nomn do lmperadot· o Scnho1· Dom Pedro 
11 ha por bem que Vm. rcmetta annualmcnte á esta Secre
taria d(~ Estado urna relação circumstanciada da applicaçào c 
moralidalic de todos os estudantes que frequcntão essa li'acul
dadc em cada um dos anno:; lectivos, exigindo para isso as 
precisas infol'm:Jções dos respectivos Lentes, tudo com a impar
cialidade c justiç.a que são de e_;;penw; c que, quando em qualquer 
occasino se der o facto de se deslisar algum dos referidos es
tudantes do cumprimento de suas obriga-ções, Ym. o participe 
logo ao Governo, pam lhe dar o conveniente destino, visto 
que a pmteeção, de que se fazem credores, só pôde abranger 
aos a:)plicados c morigerados. 

Deu:; Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 30 de 
Abri;_! de 1836.-José f.qnaczo Borgcs.-Sr. Vice-Dircctor da 
}"acu~dadc de .Medicina da Bahia. 

Do m~smo theor aos Directorcs da Faculdade de Medicina 
do Hio de Janeiro, dos Cursos Jnridicos de S. Paulo e Olinda, 
c ao;; P~·ofc.:\sores das aulas publicas da Corte, com cxccpção 
dos das escolas de primeiras letms. 

N. 2M-. -JUSTlÇA.-Em 30 de Abril de 1836. 

Ao Juiz de I>az do 1. 0 dist1·icto de Santa B.ita. confirmando que os Offi~ 
cia3s não ucvem ser contemplados entre os qualificados para destacarem. 

A' vista da disposição da Lei de 18 de Agosto de 1831 não 
devião os Officiaes da Guarda Nacional ser contemplados na 
relação dos qualilicados para o destacamento que ha de seguir 
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para o 5ul, sendo portanto jm;ta e legal a opinião de Vm. ma
nife.:itada perante o Conselho de qualificação dessa Freguezia: 
o que lhe communico em resposta ao seu officio de hontem. 

Ueus Guat·dc a Vm. -Paço em 30 de Abril de 1826.
Antonio Paulhw Limpo de A.breo.-Sr. Juiz de Paz do- t.o 
districto de Santa Rita. 

N. 265.-F.\ZENDA.-Em 30 de Abril de 18!36. 

Regulando a cobran.;a do imposto do gado [Jat'll o consumo na conformidade 
do art. u.o, ~ 10 da Lei de 31 de Outubro de 183b. 

Manoel do Nascimento Castro e Silv<.I, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico .Nacional, para execução do art. 9.0

, 

~ 10 da Lei de 31 de Outubro d~ 1835, ordena se observe 
o seguinte : 

Art. 1. 0 no t .0 de Julho do corrente armo de 1836 em dianlo 
a arrecadação do subsidio litteral'io, e dos cinco réis das. 
carnes verdes que o art. 9. 0

, ~ tO da Lei de 31 de Outubro 
de 1835, manda cobrar por cabeça na razão de 2:;;,000 peJo, 
gado vaccurn, 400 rs. pelos carneiros, e 200 rs. pelos porcos á 
entrada do Municipio da Cidade do Rio de Jnneiro, para o con
sumo publico, he encarregada á Hecebedoria do mesmo l\Ju.; 
uicipio, que terá para esse tirn uma Agencia n:.> Campo de S. 
Christovão, ou em qualquer outro ponto que se julgar prefe
ri vel. 

Art. 2. o A Agencia será composta de um Agente, de um 
J~scrivão, de Guardas e de Vigias que forem precisos, cujo nu
mero será approvado pelo Administcador da H.ccebedoria com 
audiencia do Agente. 

Art. 3.0 O Agente, e o Escrivão serão nomeados e demit
tidos pelo Presidente do Tribunal do Tiles<mro, os Guardas 
pelo Administrador da Hccebcdoria com approvação do mesmo. 
Presidente, c os Vigias pelo Agente. 

Art. 4. o A Agencia terá no Campo de S. Christovà~> curraes. 
suffidentcs para recolttél' cada uma das espccics de gado sujeito 
aos impostos, que entrar para o consumo do ?\lunicipio. 

Art. 5. o Haverá á entrada do l\1 unicipio, em cada uma das 
estradas principaes, por onde se costuma a conduzir gado para 
consumo do dito .Muuicipio~ dous Guardas, para contarem o que 
entrar·, e fôr sujeito aos impostos, e passarem ao conductor a 
guia extra h ida do livro de talão. Ficão estabelecidos, por ora. 
para pontos de entrada no Municipio, as estradas de Santa.Cruz 
c Pavuna, e para a entrada. da Cidade as estradas do Aterrado 
c Barro Vermelho: os outros J!>Ontos se estabelecerão depois que 
a experiencia mostrar a neccs:;idadc dt?lles. 
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Art. 6. 0 Será immediatamente pago o imposto aos Guardas 
das barreiras, quando os gados manifestados forem conduzidos 
para qualquer outro ponto, que não for directamcnte o da Agen· 
cia no Campo de S. Christovão. 

Art. 7. 0 O gado que se dirigir á Cidade, para ser cmpr<'gado 
no consumo publico, só poderá entrar pela cstmda onde reside 
a Agencia. 

Art. 8. 0 Munido de guia, o conductor do gado snguirá com 
ellc em dircitura para o Campo de S. Christovão, c a apresen
tJrá ao Agente, o qual o fará contar c conferir. 

Art. 9. o O gado assim contado c conferido não poderá sahir 
dos curraes, quPr para consumo do Município, quer para ser 
levado fóra delle, sem ficar pago na Agencia u imposto respec
tivo, ou á vista, ou em letras a oito dias precisos, com a obri
gação de serem pagas na Agencia c endossadas por pessoa de 
reconhecido credito, ou sem ficai' em rcfens no curral um nu
mero de cabe~as que assegure a importancia do imposto devido, 
e o sustedo dellas pm· oito dias, regulado a 300 J'S. por dia 
pam o gado vaccum, 50 rs. para os carneiros c 100 rs. para 
os porcos. 

Art. 10. Se dentro de seis dias o dono do gado retido no 
curral em refens .do imposto não o resgatar, será este vendido 
uo oitavo em leilão á porta da Agencia. precedendo annuncios 
publicos, e do seu producto se descontará o imposto e as des
pezns, c o resto, se o hou\'er, se n•metterá á Hrccbedoria do 
l\'lunicipio, onde ficará em deposito, para se entregar a quem 
pertencer; c, no caso de não chegar o producto para o paga
mento do imposto c despezas, o Agente pagará o que faltar. 

Art. 11. Quando na conferencia á entrada do curral se acha· 
rem menos cabeças do que accusar a guia dos Guardas da en
trada do l\Iunicipio, cobrar-se -h a o imposto das que faltarem, 
salvo mostrando-se que morrerão no caminho; mas essa isenção 
a respeito do gado vaccum só sct·á concedida pelo Presidente do 
Tribunal, quando exceder de dez cabeças, c datn para cima; e 
a respeito do mais gado será concedida pelo Administrador 
da Uecebedoria, quando não exceda a 20:tPOOO o imposto que 
deveria pagar. 

Art. 12. Os Guardas das barreiras de Santa Ct·uz e Pavuna, 
em todos os Domingos, rcmetterão ao Ag~nte em S. Christovão 
uma reJaçJo do gado de que recebeu o imposto, e de que deu 
guia na semana antecedente, afim de que o Agente possa com 
tempo dar providencias sobre o extravio que appareçra. 

At·t. 13. O Agente, logo que a pat·tc satisfaça o imposto, c 
lhe requisite a sahida do seu gado, lhe dará immediatamente 
guia cortada do livro de talão, na qual se declarará o nome 
do dono ou conductor, o numem das cabeças, sua qualidade, 
l11gae do dc5tino, caminho que ha de seguir, e horas que ha de 
passar, que serão as que razoavelmente forem bastantes para a 



\ ; v 

' 

-167-

conducção do gado até o lugar do destino, dando-se maior prazo 
em tempos de chuvas c enchentes, ou outros obstaculos, que 
possão retardar a viagem: esta guia só valerá durante as horas 
marcadas, e para o caminho que ella designar. 

Art. 14. Para o tt·ansito do gado vaccurn dos curracs para o 
interior da Cidade, não se poderá marcar na guia outras horas 
senão entre a uma c as cinco da manhã; c para o tl'ansito 
do outro gado sómcntc durante o dia. 

Art. 15. Haverá nas estradas do lla:To Vermelho, Ponte do 
Aterrado, ncs cunaes dos matadouíOs publicos, c nos mais 
pontos, onde forem precisos, Guardas c Vigias da Agencia, para 
apprehcnderem o gado que vier sem guia, ou de mais do ac
cusado nella. Para a fiscalisa~;ão dos curracs servirão os Cor
reios da Hcccbedoria. 

Art. 16. Os Guardas ou Vigias do Barro V crmclho c do AtcJ'
rado lançarão nas costas da guia do gado Yaccum que por al1i 
passar o-visto-por clles assignado, c a entregarão ao conductor, 
para este a dar ao Guarda do curral ; c receberão as guias 
dos porcos e carneiros, dando outras em lugar dcllas, para. 
seguirem para a Cidade. As guias recebidas dos conductorcs 
serão rcmettidas pelos Guardas ou Vigias todos os sabbndos 
á Recebedoria, onde, depois de examinadas e conferidas, serão 
golpeadas; c ao Agente remclterão na mesma occasião os 
Gu:udas ou Vigias do Barro Vermelho c Aterrado relação do 
gado que por alli passou durante aquella semana. 

Art. 17. O Administrador dos m:.lladouros por parle da Ca
mara Municipal apprehcnderá todo o gado que npparecer de
mais das guias, ou sem ella, ou que não tenha os requisitos 
do art. 13. 

Art. 18. O gado que saltir do curral com destino para fóra 
do 1\funicipio, c que na fórma do art. 9. 0 já deve ter pago o 
imposto, sahini pelos mesmos pontos estabelecidos para a en
trada, c ahi, á vista da guia, o Guarda restituirá ao conductor 
a importancia do imposto das cabeças que conduzit·, ainda que 
a guia accuse maior numero, c o conductor passará -recibo da 
quantia que receber no yerso da guia, a qual o Guarda re
metteni ao Agente, para lh'a lerar em conta. O Agente ha
bilitará os Guardas com n quantia precisa pat·a estas rcslitusições 
e o Administrador velará em que se não abuse das dispoições, 
deste artigo. Se, porém, o dono ou conductor preferir receber 
a importancia do imposto na Agencia lhe será entregue logo 
que apresente a guia com o certificado do Guarda em que de
clare a sahida do gado para fóra do Município. 

Se o gado tiver de sahir da Cidade pnra a Praia Grande, o 
portador irá declat·ar a sua sabida ao Administrador da Rece
bedoria, o qual mandat'á um dos empregados a dar sahida, e 
com o seu cerlificado receberá o dinheiro que tivm· pago do 
imposto. 
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Art. i9. O gado que vim· morto par:-~ o consumo puhlico 
do Municipio hc sujeito ao imposto, c o csquartrjado pngal'<i 
na razão de quatro quartos por cabeça. 

Art. 20. O gado vivo ou morto, que vier por .mn.r c'lc fúnt 
do Município, não poderá nclle enteat' sem primeiro haver 
pago o imposto na Reccbcdoria da Côrte, de que se passarü 
guia para o acompanhar: os cscalerrs de t'onda da Alfandcga. 
e os Vigias della deverão apprehcndcr o que encontrarem sem 
guia, ou fóra das horas c caminho que ella declarar. 

Art. 21. Todo o gado que for destinado ao consumo do l\Tu
nicipio, e nelle se e:1contrar sem guia, ou fón1 das horas mar
cadas na que o acompanhar, e do caminho que se lhe dcsig· 
nar, dcvctá ser apprchendido com o cxtraviador por qualquer 
Exactor da Fazenda Nacional, e conduzido á Agencia (c se vier 
por mar á Hecebcdoria), onde, verificado pclo 1\.grntc c Escrivfio 
não ter pago o imposto, o dito Escrivão lavrará tct·mo d('Ssa 
vcrifica\'âO com todas as nccPssarins declarações, c o rcmettení 
ao Juiz de Paz rrsprctivo para proceder contra o cxtraviador. 
Os Vigias crcados por este RPgulamcnto, os Meirinhos do Juizo 
de Paz, e outras quaesqucr pessoas do povQ, quo se prestarem 
a esta diligcncia terão metade da quola que tocar ao apprc
hensor. 

Art. 22. Todo o gado vivo ou mot·to que as:;im fôr npprc
hendido por extraviado será vendido em leilão á porta da casa 
da arrecadação, precedendo annnncios publicas de dous dias 
quanto ao gado vivo, c quanto ao morto bastará pt'(~gar os 
annuncios á porta da mesma casa da afl'ecadação, em que se 
declare que vai ser vendido immcdiatamcnte: do seu producto 
se deduzirá o imposto c despczas, c o re3Lo se rernclterá á 
Reccbcdoria, onde ficará em deposito para se entregar· a quem 
direito tiver, depois do julgamento do processo criminal; c o 
Agente mandará amxm· na porta da Agencia, e dos periodicos 
o nome do defraudador legalmente convencido, c a qualidade 
da fraude. 

Art. 23. Quando nas apprchcnsões houver denunciante, tcril 
este metade; e se o não houver será tudo dos approhcnsorcs 
repartido em partes iguacs. 

Art. 24. Sendo achado em flagrante algum Guarda, "Vigia 
ou outro qualquer empregado da Agencia, malversando em pre
juízo da Fazenda Nacional, ou das partes, o Administrador da 
Reccbcuoria ou o Agente o mandani pô1' em custodia, lavrando 
termo o Escrivão, presentes as testemunhas, c o rcmettcrá no 
Juiz Criminal competente para proceder contra elle na fórma 
das Leis. 

Art. 25. O Agente llc o Fiscal por parte da Fazenda Nacional 
para requerer perante as autoridades competentes tudo o que 
fôr a bem ua arrecadação c fiscalisação a seu cargo, e terá 
Vigias de sua escolha pagos ú custa da porcentag1·m nos pontos 
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ónde forem precisos para evitar os extravios. Os Vigias po
derão alternar no serviço com os Guardas, e vice-versa estes. 

Art. 26. O Agente, Escrivão e Guardas deverão, em dias c 
horas incertas, visitar os matadouros publicos, e casas de talho 
que lhe forem suspeitas, para examinarem se as guias desse 
dia conferem com o gado existente, c apprehenderem o que 
reconhecerem extraviado. 

Art. 27. Haverá na Agencia os seguintes livros. 
1.0 Livros de talão para letras, conhecimentos e guias. 
2. 0 De entrada e sabida dos gados dos curraes. 
3. o De receita dos impostos. 
4. 0 Ue entrada e sahida de quantias por deposito. 
5. o De contas correntes com os Guardas pelas quantias que 

receberem para reslituiçõ<•s. 
6.0 Das despezas da Agencia. 
7 .o- ·Do registro de c.rdcns e da r-orrespondencia official do 

Age~e co!n o Administrador da Rcebcdoria e Guardas, e com 
quaesquer autoridades. 

O Administrador da Hecebedoria, de accordo com o Escrivão, 
dará as instrucções c direcção precisas ~ra a escripturação 
regular destes livros, e outros auxiliares que sPjão indispen
saveis para maior clareza e expediente della, bem como das 
guias do rendimento, ferias e documentos de despeza, para que 
tudo se faça com· legalidade~ segundo os Regulamentos. · 

Art. 2g. Do produ c to dos impostos se deduzirão 4 °/ o 'dos 
quaes abatida a despeza com· os Vigias, e gente do serviço, 
com o expediente da Agencia, e reparo dos curraes, se divi
dirão em dez partes, seis para o Agente, e quatro para o Es
crivão;. Os Guardas vencerão 400~000 por anno: porém os 
ftas barreiras de Santa Cruz e Pavuna terão mais 200~000 de 
gratificaç-ão; -

·Art. 29. O Agente entregará na Recebrdoria no primeiro 
dia ulil de cada semana (excepto a ultima do mez), o dinheiro 
arrecadado na antecedente, e no Sl'guudo dia util de cada 
mez entregará o resto do arrecadado no mez antecedente dedU·· 
zida a porcentagem, e mais despezas. Todas as cntrcgasserão 
acompanhadas de guias, e a do resto do mez, virá aconlpa
nhada do dinheiro que se houver depositado, e de que não 
Uver havido reclamação, ou impugnação um mez depois do 
deposito, e dos documentos de despeza, ferias, &c., decla
rando-se no fim da ·guia ql.Ulnto fica em letras pata cobrar, e 
as que esthrerem em.execuç:io, e os termos della, ou em poder 
dos Guardas para restituição de impostos. 

Art. 30. A' vista dos conheci_mentos em fórma da entrega 
do rendimento, e dos depositos na Recebedoria, o Escrivão 
assentará no fim dos termos de encerramento da eonta do mcz 
no livro fie receita e dos depositos, ~uma nota d'onde conste 
ter o Agente entrado com as quantias na dita Reeebcdoria, e 

Dr!cisões 22 · 
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se antes de se fazer nova remessa não apresentar os conheci
mentos, o Escrivão dará immcdiatamentc parte dessa falta ao 
Administrador para mandar proceder contra o Agente. 

Art. 31. No principio do armo financeiro a escripturação 
passará para livros novos, e até o fim de Julho immediato 
serão remcttidos á Hecebedoria os livros de contabilidade da 
.Agencia do anno antecedente findo em 30 de Junho, e por 
clles se ajustará logo na fónna da Lei a conta do Agente. 

Art. 32. O Agente he rc:;ponsavel pelos dinheims que rece
ber, e o Escrivão c Guardas pelos ~.:rros que commcttcrem 
na escriptumção contra a Fazenda Nacional, e todos pela fálta 
de cumprimento de seus deveres, e de diligencia na n rrPca
dação c fiscalisação dos impostos. 

Art. 33. O Agente prestará fiança idonea, ou caução em 
dinheiro, ou em Apoliccs da Divida Publica no Thesouro 
antes de entrar em exerci cio pelo equivalente de 10: 000~000 
{rendimento caleulado de um mcz ) o Escrivão por 2: 50~~000 
c na Hcccbcdoria os Guardas das llarreiras de Santa Cruz 
c Pavuna por 1: 000~000 ficando o Agente rcsponsavel pelos 
Vigins, e mais gente de sua nomeação para o serviço da Agencia. 

Art. 34. Em caso do molestia, ou impedimento de pouca 
durnção, o Agente, o Escrivão c os Guardas poderão nomear 
quem faça suas vezes, ficando rcsponsaveis por qualquer falta com
mettida pelos seus substitutos; dando porém o Escrivão e Guardas 
parte nntecipada ao Agente, c este no Administrador da Recebe
doria, que terá cuidado em que não abusem desta faculdade. 

Art. 35. O Administrador c Escrivão da lleccbedoria irão 
de q11ando em quando á Agencia inspeccionnr o expediente c 
cscripturação dclla, c se se cumpre o presente Hegulament~ 
providenciando ou representando sobre o que julgarem 1l 
bem da Fazenda N acionai. 

Art. 36. Os Correios da Recebedor-ia, c os Guardas na 
.Agencia servirão de Porteiro de leilão pam arrematação do 
que fôt· apprehendido. 

Art. 37. Fica ex ti neta a collcctoria dos impostos das carnes 
verdes existente na Cidade. 

Rio de Janeiro em 30 de Abril de 1836.-.lJfanocl do Naset'mento 
Castro e Silt·a. 

N. 266.- JUSTIÇA.- Em 2 de Maio de 1836. 

Ao Presidente da Provincia da Bahia, aoprovando a remocfío de uns 
Juizes de Direito como empregados Proyinciaes.' 

lllm. c Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do Ucgentc em 
Nome do Imperador G Senhor D. Pedro 11 o officio que V. 
Ex. me. dirigio com d<lla de 6 <lo mcz proximo passndo, expondo 



\; 
\/ 

- 171-

a necessidade que ha, pelos motivos expcnclidos no citado officio, 
do serem remettidos os dous actuaes Juizos de Direito das 
Comarcas de Santo Amaro e de Nazareth para as Comarcas 
do lHo de S. Francisco e Sento Sé, passando os Bachareis 
que occupão estes ultimos Lugares para aquellas Comarcas: 
c tive ordem do mesmo Hegente para respunder a V. Ex., 
que sendo os Juizes de Direito considerados empregados Pro
vinciaes, o Governo approva as remoções propostas por V. Ex., 
que as deve tornar effectivas com a brevidade que convém ao 
set·viço publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em 2 
de MaiG de 1836.- Antonio Paulino Limpo de A.&reo.- Sr. 
Pre~dente da Província da Bahia. 

N. 267.- Em 2 de Maio de 1836. 

Ao Vice-Pre.sidentc da Província de Minas Geraes, sobre os meioli d~e 
bbrigar a 11ervir o cargo de Promotor Publico. 

Hlm. e Exm. S1·.- A., providencias no caso de que tJ"ata 
o oficio de 10 do mez passado, em que V. Ex. consulta o 
Governo sobre os meios que deve empt•egar para obrigar os 
Cidadãos quo recusão servir os lugares de Promotor Publico 
para que são nomeados , a entrarem no exercicio de suas 
funcções, são da competencia da Assembléa Legislativa da Pro
víncia, em virtude das disposições do art. 10, ~§ 7. o e 1 t, 
da Lei Constitucional de 12 de Agosto de 1834. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 2 
de Maio de i836.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. 
Vice-Presidente da Província de Minas Geracs. 

N. 268.- Em 2 de Maio de 1836. 

Aos Juizes de Paz d.o 2. 0 e 3.o districtos do Sacramento, mandando negar 
passaport~ aos Guardas solteiros, em quanto nao se sabe quaes tem de fazer 
parte do destacamento para o Sul. 

Em resposta ao seu officio datado de 29 do mez proximo 
findo, em que participa terel)l muitos dos Guardas Nacionaes 
residentes do seu districto solicitado nesta occasião passaportes 
p:1ra fóra do Município, cumpre-me declarar-lho para sua intcl-

1. ~f 
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ligcncia c obscrvoncia, qnc srgnndo o Decreto que chamou os 
Guardas Nacionaes ao serviço de destacamento, devem eJlcs 
esperar o resultado dos respectivos Conselhos para se saber 
quaes devem ou não fncr pnrtc do destacamento ; c cmquanto 
isto não se ultimar não podem os solteiros retirar-se para fóra 
do Município, e ·por consequencia não deve V m. dar-lhes taes 
passaportes. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 2 de Maio do 1836.- Antonio 
Paulino Lúnpo de Aúreo. 

N. 2G9.-Em 2 de Maio de 1836. 

Ao Juiz rle Paz do 1.(• llistricto de Santa Anna, declarando que os 
Cabos deyem entrar na classe dos Guardas Nacionacs. 

Em resposta ao officlo que V. S. me dirigio a 30 do mcz 
proximo rindo, sobre a duvida em que entrava de serem ou 
não os Cabos na Guarda Nacional considerados como Guardas 
c como taes reclamados, cumpre-me declarar-lhe que elles 
devem entrar na classe dos Guardas Nacionaes. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio Paulino Limpo de Ab1·eo.
Sr. Antonio Corrêa Picanço, Juiz de Paz do 1. • districto da 
l'rcguczia de Santa Anna, 

N. 270.- MAIUNHA.-Em 4 de Maio de 1836. 

Determinando que se nilo precnchão os lugares yagos de Ajudantes 
dos Almoxurircs, por serem absolutamente nullos. 

Não convindo preencher-se os lugares que vagarem do Aju
dantes dos Almaxarifcs, por serem absolutamente nullos; assim 
o participo a Vm. para sua intclligencia e execução; previnindo-o 
de que o Ajud:mte actual ucvPrá s<'r empregado na Conta, 
doria da .Marinha em trubalhos ndaptad,)s ú s11a idorJcidadc, 
ou em outro quulquet· serviço em que sPja util. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 4. de Maio de 1B36.-- Sal
'l:ador José JJfaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 211.- Em 4 de Maio de ·t836. 

Determinando, que d'ora em diante sejão admittidos á praça de Praticante 
sómente os approvados no 1.0 e 3.0 anno da Academia da Marinha, mlo 
excedendo a 24 annos de idade; e que os actu.aes, que existirem neste 
Porto, ou á elle chegarem passem immediatamente para a Fragata 
Princtpe Imperial para alli continuarem, instruindo-se conjunctamente 
com os Menores Aprendizes Marinheiros, os exercidos militares, &c. 

Convindo, que d'ora em ~iar1te sejão admittidos á praça de 
Praticante sómente os que tiverem obtido approvação no 
1. 41 e 3. 0 anno da Academia da Marinha, não excedendo a 
2ft- annos de idade; e que os actuaes, que existirem neste Porto, 
ou á elle houverem de chegar, passem immediatamente para 

· a Fragata Principe Imperial afim de continuarem alli a pra
ticar, instruindo-se, conjunctamente com os Menores Aprendizes 
Madnheiros, nos exercícios militares e em todos os mais, á que 
estes se applicão, e podm·em ser depois empregados como Om
ciaes Inferiores, quaneio taes Aprendizes se hajão de formar 
em Companhia. Assim o participo a Vm. para sua intelli-
gencia e pontual execução. · 

Deus Guarde a V m .- Paço em 4 de Maio de 1836.- Sal
vador José Jt!laciel.- Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N.· 272.- FAZENDA.- Em 4 de Maio de 1836. 

Mandando promover a ~rrecadação das quantias por que se acharem respon· 
saveis algumas pessoás que as deverem provenientes de donativos olfc· 
recidos em consequencia da Carta Regia de 4 de Abril de 1804. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pr·esidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que a Thesouraria 
da Província da Bahia promova a arrecadação das quantias 
por que se achão responsaveis algumas pessoas, que as deverem, 
provenirntes de donativos offerccidos em consequencia da Carta 
Regi& de 4 de Abril de 1804, não obstante tet· cessado o mo
tivo da sua applicação. O que·;() Sr. lnspector respectivo 
cumprirá. · ..,. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Maio de 1836.- Manoel 
do 'Nascimento Castro e Silva. 
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N. 273.-GUERRA.-Em 5 de 1\faio do 1836. 

Mandando que os Lentes da Academia Militar, que exercerem outros empregos, 
não possão accumular os vencimentos. 

Em resposta á Representação de 18 de Março proximo pas
sado, em que o Director interino dessa Academia .Militar se 
esforça em mostrat·, que o Lente F r. Custodio Alves Serrão 
tem direito ao ordenado de Director do Museu, que recebêra 
adiantado e que por isso nenhuma suspensão nem desconto 
se lhe deve fazer no ordenado de Lente, na Pagaduria das 
Tropas: tenho a communicar-lhe, que não tendo direito algum 
á accumulação de ordenado depois da Resolução de 24 de Ou
tubro de 1835, accumulação que. sem duvida existiria, se o 
referido Lente vencesse dous ordenados relativos ao mesmo 
tempo, deve ella cessar desde quando fui legalmente prohibida, 
isto he, desde o dia 26 do dito mez c armo, em que foi pu
blicada a Hesolução na Chanr-ellaria. O quo Vm. fará observar 
na organisação da Folha dos Lentes, não só no caso do que se 
trata, mas com todos os que se acharem em idcnticas cir
cumstancias. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 5 de Maio de 1836. -Ma
noel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Manoel· José de Oliveira. 

N. 274.-JUSTIÇA.-Em 6 de 1\laio de 1836. 

Ao Presidente da Prcvincia da Bahia, mand; ndo suspender a execução da 
sentença proferida contra o Africano Pedro, do Dr. Dundas. 

Illm. e Etm. Sr .-0 Regente em N0me do Imperador o 
Senhor D. Pedro li ha por bem que V. Ex. faça suspender 
a execução da sentença proferida contra o Africano Pedro, do 
Dr. Dundas, até que a Assembléa Geral a quem foi submettido 
o officio do Juiz de Direito Chefe interino da Policia dessa 
Cidade, expondo os fundamentos por que o Juiz Municipal du
vidára dar-lhe execução, resolva o que julgar conveniente a 
tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de JanP-iro em 6 de 
Maio de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Pre
sidente da Provincia da Bahia. 
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N. 276.-Em 6 de 1\faio de 1836. 

Ao Presidente da Provincia de Goyaz, sobre a representaçao do Juiz de' 
Orphãos de 27 .de Fevereiro relativamente a objecto de sua compe~ 
tencia. 

Illm. e Exm. Sr.-A competrncia do Juizo dos Orphãos no 
caso de que trata o Juiz de Orphãos dessa Cidade na repre
sentação inclusa por copia, de 27 de Fevereiro proximo · pas
sado, he incontestavel. confrontada:-; as circumstancias delle com 
as expressas disposições da Lei de 3 de Novembro de 1830, e 
da Ord. L. t.o, Tit. 90, § t.o, a que se refere; mas o Juiz dos 
Orphãos representante pretendeu mais do que lhe competia; 
quando deprecou do Juiz .Municipal a remessa do testamento, 
que não tem obrigação de fazer, devendo-o reter em seu Juizo 
para fazer dar-lhe a execução que fôr possível, nomeando o tes
tamenteiro dativo na falta dos inEJituidos_, e que bem poderá 
ser o mesmo qwe o Juiz dos Orphãos nomear para curador da 
herança. O caso, porém, do conflicto tem uma mÉ!rcha legal 
a seguir, e á que devca·ia recorrer o Juiz dos Orphãos. O que 
comrnunico a V. Ex. para que o fa<;a const':!l' ao dito Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 6 
de Maio de 1836.-A.ntonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Pre-
sidente da Provincia de Goyaz. -

N. 276.-Em 6 de Maio de :1836. 

Ao Presidente da Provinda de Santa Catbarina, resolvendo as duvidas
apresentadas pelo Juiz Munieipal da Citlade. 

lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador re-
solvendo as duvida-s apresentadas pelo JtJit .Municipal do Termo 
dessa Cidade no- oOlcio que dirigia a V. Ex. em 16 de Março 
ultimo, e que V. Ex. me tiransmittio com o seu officio de 28 
do dito mez, manda declamr a V. Ex. pura seu conhecimento 
c para o fazer constar ao referido Juiz: 1. 0

, que sendo o Juiz
de ])irelfo o Auditor d~ gente de Guerra em toda a Comarca 
na conforfllidade do Decreto de t2' de Agosto de 1833, a ello 
compete o percebimento do soldo,. ~servir rm t.odos os Con
selhos de Guerra que se fizerem na sua· Comarca; não podend(} 
servir de pretexto para o Juiz Municipal perceber todo ou parte 
do soldo mensal o substituir áquelle em alguma falta; 2.0

, que 
o Juiz Municipal, na conformidude da expressa disposição do; 
art. 43 das Instrucções de 13 de Dezembro de 1832, deve tomm· 
us contas que estãa a cargo da Provedoria; formando os tes--
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pectivos processos o preparando-os até o ·ponto de poderem ter 
a sentença final, que deverá ser profurida pelo Juiz de Direito; 
percebendo o Juiz Municipal to(los os emolumentos da tomada 
das contas, conforme o Hegimento de 10 de Ou~ubro de 1754, com 
deducção da quantia correspondente á nssignatura ela sentença 
definitiva, que compete ao Juiz de Direito, segundo o mesmo 
Uegimento; 3. 0

, que todos os despachos e SPntenças interlo
cutorias, quaesquer que srjiio, em causas civl'Ís, d(•verão ser 
proferidos pelo Juiz l\Junicipal, ainda que nellas haja condem., 
nação das custas do retardamento, salvo o caso de se mover 
questão a respeito de serem e1las ern dobro ou tres dobros; 
porque em tal caso, depuis de ouvidas as partes, deverei ser a 
decisão final do Juiz de .Direito; 4. 0

, finalmentt•, que nas AcçiJrs 
d'alma, quando o r{?o fizer a sua con!issiio na nudiencia, ou 
mesmo por tr~nno nos nutos, antes de qualquer contestação das 
partes, deverá o Juiz Municipal dcetarar a condcmnnção de 
preceitos do con!1tante; porque em tal caso nfi.o ha verdadei
ramente uma sentença judicial: o qun da mesma sorte dcro 
praticar quando o demandado por assig;naç.ão de dez dias con
fessar na uudiencia ou dentro dos dez dias assignados, S('ndo 
a conflssâo pura, ou mpsmo com alguma qt~alidade em que o 
autor convenha, sem mais contesuH;ão, oa quando iguacs cir
curnstancias se verificarem a respeito do demandado por qual
quer outra acção. 

Deus Guarde a V. E'í:.-Palaeio do Rio de Janeiro em ü de 
Maio de 1836.-Antonio Paulino Limpo de Aúrco.-Sr. Presi
dente da Província de Santa Catharina. 

N. 277.-I~m 7 de Maio de 1836. 

Ao Bi-spo dr, Prrnambucó, sr:brc o proyimento de uma Igreja Yaga por 
ter o Parocl1o iueorrido no ~ :/.o d.J urt. 7.0 da Conslituil;fío. 

Exm. e Revm. Sr.-O HPg;lntc em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro H, <1 quern flz presente o omcio de V. Ex. 
datado de 11 do passudo, communieando ter-se recolhido a essa 
Capital, depoís de uma ausencia de trf'ze mczes .cmpn'gados 
na yisita dt~ssa Provincia e da da Parahyba, manda l~mvar a 
V. Ex. pelo cuidado c zelo apostolico eom que V. I~x., tanto 
se tem esmerado em promover o bcu1 espiritual do rebanho 
que lhe foi coufiado, e declarar ao mesmo tempo a V. Ex., quanto 
uo provimento da Igreja da Yilla de Maceió, que lendo sido 
o Parocho que foi (bJla, o Padre José Antonio Cnldas, privado 
uos fôros de t :idndão Brasiieiro pnr se aehar incurso no § 2. o 
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do a1·t. 7. 0 da Constituição, cumpre a V. Ex. procede!' na fúrma 
do Direito Canonico; afim de que, declarada a sobredita Igreja 
vaga, seja posta a concurso e pl'Ovida em algum outro Pastor. 

Deus Gua•·dc a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 7 de 
l\laio•dc 1836.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Bispo 
de Pernambuco. 

N. 278.-l\L\UINHA.-Em 7 de Maio de 1836. 

Mandanuo abonar ao 1.0 Escriptnrario, que interinamente exerce o lugar 
de Contador, o ordenado concspondente ao mesmo lugar. 

O Rt>gente em N'ome do Imperador, conformando-se com o 
pilreccr do Pl'Ocut·ador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, 
unittido em officio de 27 do mez prox.imo findo, ha por bem 
que ao 1.0 EseTipturario da Contadoria da Marinha, Antonio José 
da Silva, se abone, durante a serventia interina do lugar de 
ContadOI' da Marinha, o ordenado correspondente ao mesmo 
lu~;ar. O que participo a Vm. para sua intelligencia e ex.ecuç,ão. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Maio de 1836.-Salvador 
José .~Iaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 279.-FAZENDA.-Em 7 de Maio de 1836. 

A' Camara l\Iuniripal da Cõrte, a respeito do estabelecimento do mata
douro publico no sitio de S. Christovilo. 

l\Innoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Tbesouro Publico Nacional, tendo dado o Regulamento con .. 
venientc pa1·a a execução do art. 9. o, § 10 da Lei de 31 de 
Outubro ultimo, e parecendo-lhe, velas informações a que ba 
procedido, que melhor fiscalisação ha\·eria se por ventura fosse 
trasladado rara o sitio de S. Christovão o matadouro publico, 
c tendo em consideração que esta medida não só trará melhor 
policia á Cidade livrando-a dos miasmas putridos que nalão 
do actual matadouro em Santa Luzia, c dos immundos chi
queiros de IJOrcos. no seu centro, evitando-se ao mesmo tempo 
as desgraças, q l!e por vezes h m mccedido pelas solturas das rezes 
dentro da Cidade, corr.o facilitaria a si, e ao Golerno uma me
lhor arrecadação do Imposto sobre o gado de consumo publico: 
ordena a mesma qui faça trasladar o actual matadouro pa,ra 

Deci~ües 23 
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aquclle lugar de S. Christovão; e outro sim que indique um 
lugar que sirva de entreposto para todo commercio do gados 
que vem para o consumo publico do Municipio, aonde os boia
deiros tenhão a liberdade de ou vender o seu gado, ou de o soltar, 
~orno melhor Jhe aprouver; o que se não dá presentemente. 

E porque da adopção de tars medidas tem de ser alteradas as 
Instrucções, que ora se derão, cumpre que a mesma Camara, 
tomando em consideração este negocio, dê com m·gencia as pro .. 
videncias consentancas á sua execução, communicando ao Go
vel'llo o resultado de suas deliberações a respeito. 

The3ouro Publico N<lcional em 7 de Maio de 1836.-Jfanoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 280.-l\fARINHA.-Em 9 de Maio de 1836. 

·Ot•denando. que no fornecimento dos cabos ás embarcações da Armada, se 
inclua uma porç1io dos já usados: e que se forne<;a aos Marinheiros do 
Escaler do Ministro e do da Inspecção do Arsenal fardamento como tem 
sido de costume-

Convindo que no fornecimento dos cabos ás Embarcações da 
Armada se inclua uma porção dos já usados, para servirem 
a bordo, como melhor conviet' ; e que aos :Marinheiros do meu 
Escaler, e do da Inspr.cção do Arsenal da :Marinha se dê farda
mento, como sempre tem sido de costume; assim o participo 
a V m. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Maio de 1836.- Salvador 
~osé Maciel.--Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 281.-JUSTIÇA.-Em 10 de Maio de 1836. 

Ao Presidente da Província da Bahia, declarando que pelo beneplacito pos-" 
terior do Governo não pó de sanar-se a falta da a ntcrior licença , para 11 

aforamento de um terreno pertencente a um Convento. 

111m. e Exm. Sr.-Não podendo revalidar-se com o poste
rior beneplacito do Govemo o contracto do aforamento de ter
reno que fizera Thomaz de Aquino Gaspar corr. o Prior do 
Convento de Santa Thereza dessa cidade, o qual por falta de 
anterior e expres3a licença já está declarado pela Lei nullo e 
de nenhum effcito: cumpre que V. Ex. ordene ao ProcuradQr 
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da Corôa c Fazenda Nacional dessa Provinciil, qtie faça julgar 
essa nullidade pPlos meios competentes, c restituir o mesmo 
terreno ao seu antigo estado. O que communico a V. Ex. em 
deferimento ao requerimento do sobredito Aquino, que V. Ex. 
me remelteu com a sua informação de 9 do rnez passado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 10 
de l\Iaio de 1836. -Antonio Paulino Limpo de Abr~o. - SI'. 
Presidente da Jlrovincia da Bahia. 

N. 282.-MAlUNHA.-Em 11 de l\Iaio de 1836. 

Eucarre~ando ao Presidente da Proyincia de S. Paulo o engajamento de 
earpinteiros de machado para os trabalhos do Arsenal , sob as garantias 
que ''ão especificadas nesta ordem. 

Illm. c Exm. Sr. -O Regente em Nome do Imperador 
manda encarregar a V. Ex. de remelter para o Arsenal da 
1\lar·in ha desta Côrtc o maior numero que fôr possivcl de car
pinteiros de machado, os quaes vencerão, no caso de serem iguaes 
aos da t.a clRsse do referido Arsenal, o jornal de 1~200 e o 
do 1~000, sendo iguaes aos da segunda, pagando-se-lhes, além 
dis~o a passagem do estylo, assignando clles um termo, em 
que se obriguem a servir por tempo de um anno, e sendo-lhes 
todavia pcrmittido retirar-se antes de findar este prazo, uma 
vez que indemnisem a Fazenda Nacional da quantia despen
dida com a sobredita passagem, pela qual nada se descontará, 
se preenehcrem o tempo do seu ajuste. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio d·e Jancit·o em H 
de Milio de 1836.-Salvador José jJfaciel.-Sr. Presidente da 
Provincia de S. Paulo. 

N. 283.-GUERRA.-Em 11 de Maio de 1836. 

Determinand0 que se aceitem os voluntarios que se apresentarem depois 
de expirado o prazo, se estiverem isentos do recrutamento. 

111m. c Exm. Sr.-Havendo recebido o seu officio n. 0 8, em 
QUt! V. Ex. pede esclarecimentos sobre quatro artigos a res
peito do recrutamento ultimamente ordenado, tenho a commu
nicar a V. Ex., quanto ao 1. o c 2. o~ que os voluntarios que 
se apresentarem para assentar praça devem ser admittidos 
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como taes, ainda mesmo depois fJUe expirar o prazo marcado 
dos quinze dias, com tanto que elles estejão isentos do recru
tamento pelas Instrucções de 10 de Julho de 1822, porém 
vencerão sómente meio soldo, e não a gratificação de sessenta 
mil réis. Quanto aos indivíduos a que se referem os arts. 3. o 

e 4. o do seu officio, dos quaes tmta a Lei de 26 de Agosto 
do anno passado no art. 4. o e que se apresentarem depois de 
findo o prazo fixado, V. Ex. os admittirá com as vantagens 
no mesmo artigo especificadas; fazendo extensiva igual graça aos 
que existem nos Corpos, logo que houverem completado o 
tempo do seu engajamento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 11 
de Maio de 1836.- Jlfanoel da Fonseca Lima e Silva.- Sr. 
Presidente da Província de Goyaz. 

N. 284.-FAZENDA.-Em 13 de l\faio de 183G. 

Ord<Jm á Thesouraria da Provincia do Espirito Santo, acerca dos 
terrenos de marjnbas sequestrados aos Jcsui.tas. 

í Manoel do Naseimento Castro c Silva , Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, em conformidade de delibemção 
tomada em sessão do Tribunal sobre officio da Thesouraria da 
Província do Espírito Santo de 16 de Março deste anno sob n. 0 

34, em que exige sab~r se os terrenos de marinhas que forão 
sequestrados aos Jesuítas e vendidos em hasta publica, e onde 
se achão edificados diversos predios, devem ou não ser ava~ 
liados para pagarem o respectivo fôro, visto que aquella venda 
foi feita sem onus, ou condição alguma, declara ao Sr. lns
pector da dita Thesouraria, que quando os possuidores dos ter
renos não mostrarem títulos legaes por que lhes pertença a 
propriedade das marinhas, não bastando que ellas fossem in
cluídas nas arrematações dos terrenos sequestrados aos Jcsuitas, 
se dellas se lhes não tivesse feito expressa doação, se dcn~ 
proceder a respeito do aforamento o que está disposto na Lei, 
Regulamentos e Ordens a respeito: podendo os posseiros a l
legar pelos meios competentes o direito com que se presumirem 
a não serem sujeitos ao aforamento. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Maio de 1836.-llfanofl 
do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 285.-J USTIÇA.- Em 14. de Maio de 1836 

Ao Presidente da Pl'Ovincia do Espirit~ San'o, com disposição idcntica 
ao do A yisu do 1. o de Fcrcrciro. 

lllm. e Exrn. St'.-Em solução á duvida apresentada por V . 
.Ex. em seu officio de 9 do lli<'Z passado, tenho de declarar a 
V. l~x. que o Juiz de Paz que serve em um anno como sup
pJentc ou seja por impedimento, ou st'ja por escusa do Pro
IH'i<~tario) não perde o direito que tem de scnir em outro como 
J,roprictario, na fórmu já resolvida no Aviso que dirigi a Y. 
Ex. em o 1. o de Fevereiro ultimo, respondendo ao seu officio 
de 23 de Dezcr.1bro do anno pa,sado, no qual V. Ex. propôz 
uma duvida identica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 1~ de 
Maio de :1836. -Antonio Jlaulino Limpo de A.brêo.-Sr. Pre
sidente da Província do Espírito Santo. 

N. 28G.-JL\I{I~lLL-Em H- de l\IJio de 1836. 

D{'tcrminanrlo que o contra-mestre de <'arpintcit•os cmharqnc na Conrta 
J)uus de J1.t/ho, proxima a SC;.\Uit· Yiagcm para a Emopa, afim de visita1' 
os estaleiros dos portos em que tocar , &c. c dcsignaudo o vcntimcnto 
que deyerá perceber. 

O Regente em Nome do Imperador determina que o conlra
ml•stre de carpinteiros desse Arsenal, José Joaquim Hibciro Pi
menta, seja uomcado para embarcar na Corveta Dous de J ulhú, 
pi'Oxima a seguir viagem para a Europa, percebendo não só 
o jomal, que actualrncntc goza, que passará a ser diario, mas 
uinda quatrocentos réis de comcdorias por dia, além da rnção 
de bordo, c um criado grumcte; anm de visitar os l~staleiros 
dos portos, a que tocar a mencionada Corveta, Pxaminar ns 
construcções mais modet·nas dos navios de gucna, e instruir-se 
no uso das machinas mais proprias para os diiTenmtcs misteres 
dos Arsenaes deste Impcrio. O que participo a Vm. para sua 
intelligcncia e exeenção. 

Deus Guarde a Vm. - Paço em f!t. de Maio de 1836. -
Salvador José jlfaciel. -Sr. :Francisco Bibiano de Castro. 
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N. 287.-JUSTIÇA.-Em 16 de Maio de 1836. 

A' Camara Municipal da Corte, para restringir as liccnt:as para barraras 
no Campo da Honra, tão sórnente aos tres dias de fcsth·idade do Espi
rito Santo. 

Ponderando o Juiz de Paz do 2. 0 districto de Santa Anna 
os inconvenientes que podem resultar da faculdade concedida 
peJa Carnara Municipal desta Cidade a varias pessoas, de le
vnntarem barracas no Campo dn Honra para ahi venderem ao 
publico bebidas espirituosas desde 6 do corrente até o ultimo 
dia do Espirito Santo, e tendo o Governo approvado a pro
videncia que tomou o dito Juiz de Paz de não permittir que 
faPs barracas se levantassem lão antecipadamente, sendo apenas 
toleravel a existencia dellas nos tres unicos dias de festivida
de por ser isto de uso e costume: manda o Regente em Nome 
do Imperador pela Secretaria de Estddo dos Negocias da Jus
tiça assim participar á referida Camara Municipal para que 
haja dJ restringir taes licenças aos tres dias tão sómente da 
festividade do Espirilo Santo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de l\laio de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 238.-Em 16 de Maio de 1836. 

Ao Presidente da ProYincia do Maranhão, sobre a chamada de Juizes de 
Direito para nas Relações supprirem a falta de Desembargadores. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador ha 
por bem que V. Ex. faça constat· ao Presidente da Relação 
dessa Cidade, em resposta ao seu officio de 1t de Março ul
timo, que a disposição do art. 83 do Regulamento das Rela
ções, que não tem sido revogada ou alterada por alguma Lei 
ou Hesolução da Assembléa Geral Legislativa, tambem o não 
foi pelo Decreto de 23 de Junho de 1834, que regulou a exe
cução da Resolução de 2 do mesmo mez e anno, e que não 
ha portanto impedimento algum legal que obste a chamarem .. 
se os Juizes de Direito para suppriJ·em nas llelações os .De
seq~bargadores em qualquer caso occorrente de falta, na fôrma 
do sobredito al't. 83 do Regulamento; pois que Desembarga
dores ficão sendo para o caso do art. r... o do citado Decreto de 23 
de Junho de 1834 os Juizes de Direito que assim forem chamados. 

Deu> Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 16 
de Maio de 1836.- Antonio Paulino Limpo de Abreo.- Sr. 
Prcsi dente da Província do Maranhão. 
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N. 289.-M.\lU~fL\.-Em 16 de Maio de 1836. 

Ordenando, que d'ora em diante, acompanhe os mappas scmanaes dos na· 
vios da Armada, uma relação nominal de todos os Menores Aprendizes 
de Marinheirus, contendo certas explicações. 

Convindo que d'ora em diante, com os mappas semanaes 
dos navios da Armada, venha sempm uma rclução nominal 
de todos os 1\Ienores 1\prcndizes de Marinhcil'Os, contendo o 
adiantamento dos mesmos, bem como os embarques, para que 
forem nomeados, e que senão deverão verificar sem expressa 
ordem desta Secretaria de Estado, precedendo proposta de 
Vm. ; assim lh'o participo para sua intelligencia e execução. 

lleus Guarde a V m.- Pa~o em 16 de .Maio de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 290.-JUSTIÇA.-Em 17 de .Maio de 1836. 

Ao Juiz de Orphãos interino, para que a respeito dos Africanos libertos 
Minas e Moçambiques, se observe o que dístlOe o ~ 1.0 , parte 4.a das lns· 
truc~ões de 29 de Outubro de 1831. 

O Regente em Nome do Imperador, attendendo ás razões 
ponderadas pelo Curador dos Africanos livres na representação 
que Vm. me transrniltio com o seu oficio datado de hontem, 
ha por bem que a respeito dos Af•·icanos libertos Minas e Mo
çambiques, de que trata a mesma representação, se observe o 
que dispõe o § 1.0

, parte 4. a das Instrucções de 29 de Outu
bro de 1834 relativamente aos Africanos importados contra a 
Lei de 7 de Novembro de 1831. O que communico a Vm. 
pnra sua intelligencia e execução, e para que assim o faça 
constar ao sobredito Cun•dor. 

Deus Guardo a V m.- Paço em 17 de Maio de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Orphãos inte
rino. 

N. 291.-l\IARINHA .-Em 17 de Maio de 1836. 

Declarando que aos Intendentes da Marinha, nllo he vedado propôr, a 
hem da Administração da Intenúcnc ia que dirigirem, as alterações que 
JUig.uem eomeuicntcs. 

Accuso a recepção do officio que Vm. me dirigira sob 
n.o 20, com data de 26 do mez proximo findo, e inteirado 
do seu conteudo, tenho de significar-lhe, que sendo Ym. Offi-
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cial da Armada, c estando a seu cargo essa lntendcncia, não 
só lhe não he vedado o propôr, a bem da Administração da 
mesma, todas as alterações que julgar convenientes, mas aindu 
se torna digno de louvor poa· tal procedimento. 

Deus Guarde n Vrn. -Palacio do Hio de Janeiro em 17 de 
Maio de 1836.-Sa/vador José Jlaciet.-St·. Intendente da Ma
rinha da Província da R1hia. 

N. 292.·-FAZENDA.-Em 17 de l\Jaio de 1836. 

Sobre a cobrança de imposto e diyiJas Ja Fazenda Nacional. 

l\Ianoel do Nascimento Castm c Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, tendo presente o oficio 
do Sr. Inspectot· da Thcsouraria da Província do .Mar·anhão 
de 8 de ,\Ja•·ço ultimo, sob n.o 21, pelo qual accusa o rece
l>imento da Ordem de 16 de Outubro do anno passado, rela
tivamente as acçõcs executivas para a cobrança dos impostos, 
e dividas da Fazenda Nacional; c pede que se lhe declare se 
o art. 11 da Lei de 27 de Agosto de 1830, que manda, pas
sado o mez destinado para a cobt·ança da decima dos pr·edios 
urbanos a boca do cofre, proceder executivamente contra os 
collectados que não ti verem pago ; devendo correr a execução 
perante o Juiz de Paz do districto em que o prcdio fôr si
tuado, não excedendo a quantia de sua alçada, deve-se ou não 
suppôt· revogado pelo art. 88 da Lei de 4 de Outubro de 1831: 
responde ao mesmo S•·· Inspcctor, que sendo hoje a decirna 
urbana imposto Pmvincial, nada tem com ella a Ordem de 
16 de Outubro do anno passado, que só cura da renda geral. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Maio de 1336.
b'larwel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 293.-Em 17 de Maio de 1836. 

Ordem á Thcsomaria da Pro,'incia do Rio de .Janeiro, providenciando 
sobre as cansas pendentes no Município da Córtc. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade da deli
beração tomada em sessão do Tribunal, approva as resoluções 
da Thesouraria da Província do Rio de Janeiro, constantes do 
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'Oificio do respectivo Sr. Inspcctor de 5 d-n co1Tenic, a respeito 
da ga·atiflcação conGcdida ao Solicitador da Fazenda., c adian
b.m"tmto de quantia t~ufficiente para as drspezas a seu cargo, 
c outro sim declara <10 mesmo Sr. lnspcctor que as causas 
pendentes no :Município da Côrtc Deão a cargo do Procurador 
Fiscal do sobredito TribunaL 

Thesouro Publico Nncional em 17 de :Maio de 1836.
;Vanocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 294.-Em 17 de Maio de 183fi. 

Sobre a prefercncia nos aforamentos de terrenos de marinlws. 

Manoel dG Nascimento Castm c Silva, Presidente do Trihu~ 
nal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade da deli
beração tomada em sessão do Tribunal sobro as duvidas pro
postas pelo Procurador Fiscal da Thc~ouraria da Pmvincia do 
Rio de Janeiro relativamente ao aforamento de terrenos de 
marinhas, inclusas no ofTieio do Sr'. lnspcctor da mesma Thc
souraria de 21 do mez findo, declara: 1.0

, quanto a primeira, 
que he extensiva aos que tiverem aforado á uma ou mais pes
soas os terrenos de marinhas, de que se achavão de pacíficn 
posse, à preferencia que na primeira disposição da drculur 
de 30 de Janeiro deste anno se manda dar oos que tivcrcrn. 
arrendado os referidos terrenos: 2. o, que com o determinado 
na qui_nta disposição da referida circular já se achão rem:l
vidas as outras duvidas; devendo o- dito Procurador Fiscal 
dar-lhe o seu inteiro cumprimento pelos meios judiciaes, quando 
fóa~ preciso, 'intentando contra os remissos c renitentes as acçõcs 
competentes. 

Thesouro Publico Nacional em 17 de Maio de 183(t
Manoel do Nascimento ClJJStro e Silva-

N. 29õ.-Em 17 de Maio de 1836. 

So.bre o pagamento de now>s c velhos direitos dos empregos e 
ufilcios Provincincs. 

1\Ianoel do Na sc.imento Castro e Silva, Presidente do Tri ~ 
bunal do Thcso:uro Publico N&ional~ em conformidade de deli
beração tornada em sessão do treHno Tribunnl, whrc o que 

Decisões 2q. 
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rrprescnta o Juiz ge Direito da Comarca de ltapicurú relafi ... 
vamente ao pagamento de novos e velhos direitos por Offidos 
de Justiça, de que t1·ata o oflicio do Presidente da Província 
dn Bahii.l de 11 de Abril, n. o 82, e o sob n.o 90 que acom
panhou o da respectiva Thesouraria de 13, dito n. o 88; declara 
ao Sr. Inspector da dita Thesouraria, que sendo os novos e 
velhos direitos dos empregos e officios Provinr.iaes pertencentes 
ús H.endas das Províncias, deverão set· dadas as providencias 
qnc exige o dito Juiz de Direito para a cobrança dos dit"eitos 
dos officios de que trata, pela respectiva Assembléa Legislativa 
Provincial. 

Thesoum Publico Nacional em J7 de Maio de 1826. -
~fanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 296.-JUSTIÇA.-Em 18 de 1\:faio de 1836. 

Ao Commandnntc Geral do Corpo de Municipaes Permanentes, sobre o au
xilio que da guarda da Caixa da Amortizaç&o deve ser prestado ao ln!
pector da Alfaudcga. 

Representando o Sr. Ministro da Fazenda, em consequencia 
de pai·ticipação do Inspector interino da Alfandega, que da 
Guarda da Caixa de Amortização muitas vezes se lhe não 
prcstão dons homens quando os requisita em conformidade das 
ordens tle 23 de Dezembro do anno passado, a pretexto de 
os não haver di~:poniveis; cumpre que Vm. dê as providencias 
que lhe patecerem neccssarias para se prestar o auxilio do 
costume, a bem do seniço publico. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de l\Iaio de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de Ahreo.- Sr. Commandantc Geral do Corpo 
le .Municipaes Permanentes. 

N. 297.-FAZENDA.-Em 18 de Maio de 1836. 

Esclarecendo a maneira por que se deverão hl\ver os Colleetores no 
lançamento das lojas e tavernas sujeitas ao imposto de 128800. 

1\Ianoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi ptcsente o 
otiieio do Sr. lnspcctor da Thesouraria do Rio de Jan.eiro da 
4 do corrente, acompanhando a resposta do Collector da Yilla 
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de Rezende sobre a falta de que foi arguido pelo respectivo 
Promotor Publico, de não incl't:'fit no lançamento todas as lojas 
e tavernas sujeitas ao imposto de 12~800, r~solvt>u em sessão 
do Tribunal ordenar ao referido 81·. lnspector, que advirta a 
este e aos demais Collectores, que devem comprehendet· no 
lançamento todas aquellas casas , com declaração á man~·em 
das que estão nas circumstancias do beneficio do art. 18 do 
Uagulamento de 14 de Janeim de 1832. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 18 de Maio de 1836. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 298.-JUSTIÇA.-Em 19 de Maio de 1836. 

Ao Juiz de Pitz do 1. 0 districto de S. José, declarando que os solteiros com 
filhos reconhecidos nllo podem ser considerados viuvos com filhos. 

Respondendo ao officio que Vm. mo dirigio com data de 2 
do corrente, em que dando parte de haver findado os seus tra
balhos o Conselho de qualificação dessa Freguezia,. communica 
não haver inscripto na relação dos solteiros qualificados tres 
cidadãos por mostrarem com documentos terem filhos já reco
nhecidos, considerando-os por esse motivo na classe dos viu vos 
com filhos; tenho a declarar-lhe que taes individuas não esta vão 
no caso de ser dispensados visto não se acharem na dispo
sição litteral da Lei uma vez que não eriio viuvos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 19 de Maio de 1836.-Antonio 
Paulino Limpo de A.breo.-Sr. Juiz de Paz do 1. 0 distric.tode 
S. José. 

N. 299.-MARINHA.-Em 19 de Maio de 1836. 

01·Jenando a execução da observação 7 ,a d 1 tabella dos sobresalentes, anncxa 
ao Decreto de 10 de Junho de 18'28, instituindo uma revista memal nos 
mantimentos existentes a bordo das embarcaç/'íes, e dando outras proYi
dencias a respeito dos geJ.eros inutcis e damnificados. 

Convindo: 1.0
, que os Commandantes das embarcações da 

Armada fação todos os rnezes proceder a uma exacta revista, 
a que deverão assistir, nos mantimentos e sobresalentes, exa
minando escrupulosamente se os viveres tem sido gastos pela 
antiguidade do seu recebimento, ou se o motivo de alguma cx
ccp;ão a este respeito foi por conhecer-se que havia gcneros, 
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que , recebidos d'cpois, posto que estivessem ainda em bom 
estado, parecião deteriorar-se com facHidade, unico easO', em 
tJue se praticará esta excepção ; 2. 0 , que· todos os· objectos que 
acharem innteis, ou damnificados, s<'jão togo remeti idos pélra 
afgum dos krsenacs, conforme o lugar, em que se ac-hai a em
:&arca..-ão , dando parta do resultado de tal inspec~ão no pri
meiro ou. segundo ma ppa de cada mcz, c designando os generós 
que forern e~amirrados peJag. suas respectivas Secções, CJCepto 
os que pertencerem á 3. a Secção, os quaes devem set· classi
ficªdos convenientemente; 3. 0

, -que se ponha em vigor a 7.' 
observação da tabella dos sabrcsalentes, mandada cumprir pot· 
Decreto de 10 de Junho de 1828, e cujo theor he o seguinte: 
<< Depois de qualquer navio ser por uma vez provido, na fórma 
tia tabella, tanto na parte de sobresalentes, como no tocante a 
generos denominados de Inventario,. o respectivo Com mandante, 
quando· entrar no Porto, fará edractar do..s bilhetes de consumo 
durante a viagem a quantidade total dos generos despendidos, 
e á esta quantidade lirnitani as guias de te>dos os pc>didos, oo 
exigencias para nova cófumissão. Se, porém, esta se reputarde 
maior ou menor duxação que a antecedente, augmentará, ou 
dímirtuirá o pedido da"qua11tidade de generos, que, na fó1·ma 
da tabelhr, correspond'erem á ditferença presumiv.el·de tempo .. » 
Dando nos mappus mensaes uma conta detalhada do modo poa· 
que foi executada esta determinação; 4. 0

; firtalmente, que os re
feridos Commandantes enviem com frt.'iJU~ncia rnappas dos g~ 
neros despendidos nos sêns navios ; assim o partic1po a· Vm., 
para sua intelligencia, e expedição das convenientes ordens·pqr 
esse Quartel Gerrcraf, 1l bem ·de se cumprit poutuahnente as 
meucionadas. disposiç~. . f' ·' 

Dcns Gm:u·de a Vm. -· Paco em 1!) de Maio do f836; -
Salvador J usé· iliaciel.-Sr. 1•\ancisco Bjbiano de Castro~ 

.N. 3ú0 .~-FAZEND.L-Em 19 de .Maio do 1.836. 

Mandando cürimbar de noYo a moeda rlc cobre carimbada na Província. 
· do Maranhão. 

Manoel do Nascimento Castr&,. e, -Silva;: Presidente do· Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, tendo reconhecid<> por 
expericncia feita na Casa da l\Iocda que-a moeda de, cobre 
carimbada na Província do Maranhão admitte um segundo 
carimbo sem defeito, e mesmo sem ditlt.~rença U{)tavel da moeda 
pela primeira vez carimbada, como se verifica· das moedas que 
inclusas remctte a Thesouraria da sobredita Província; e, con
\:indo a.proveital' o cobre que exí:stí:l MU referida Thesouraria' 
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ordena ao respectivo SI'. Inspector que, cumprindo o que 
dispõe o art. 60 das lnstrucções de 4 de Novembro do anno 
passado, mande proceder ao carimbo, nos tcnn.os do citado 
.trtigo das Instrucções e da ordem de 23 de Novembro do 
anno passado. 

Thcsouro Publico Nacional em 19 de Maio de f836 .-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 3}L-Em 20 de Maio de 1836. 

Dedurando quaes são as attl'ibuiçõcs dos Procuradores Fiscaes. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva , Presidente do Tri
bunal do The3ouro Publico Nacional , em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do Tribunal, sobre pfficio do 
Sr. Inspector da Thcsouraria da Província da Bahia de 15 do 
Abril ultimo sob n.o 90, acompanhando o do respectivo Pm
('Ul'ildOI' Fiscal, em que p~dc se extremem as suas altribuições 
das do Procurador da Corôa, rcsnondc que. apezar da Lei de 
''a. de Outubro de 183l , que cr~ou os Procuradores Fiscaes, 
llavet' bem expressamente declarado as suas altribuiçõcs, com
ttldo será conveniente declarar-lhe, que ao seu emprego com
pete, pelo que pertence a objcetos jndiciarios: t.o, promover 
o contencioso da Fazenda Publica , fbcaUsando as exe_cuçõcs 
della; entendendo-se por contencioso aqucl\1~ de que trata o 
Tit. 3. o da Lei de 22 de Drzc~mbro de t76J, e exercendo a sua 
promoção tanto em primeira, como em segunda Instancia, ainda 
que nesta tambern oficie o Procurador da Corôa; 2. 0

, ser ou
vido nas habilitações dos herdeiros, e cessionarios dos credores 
da Fazenda Nacional, que se fizerem perante os Juizes Terri
toriaes na conformidade do art. G. o, § 8. o da sobredita Lei, c 
em todas a' justificações, que d' antes se fazião no Tribunal do 
Conselho da Fazenda , e ora se fazem perante os referidos 
Juizes, pela disposição do art. 90 da mesma Lei; e, finalmente, 
todos os mais objectos Judiciarios, em que tenha de sct· ouvido 
um Procurador Fiscal por parte da l1'azenda Nacional; todas 
as causas ordinarias, ou sum marias, que tenhão sido ou hajão 
do ser intentadas ou defendidas por parte da dita Fazenda, 
continuão a ser du competencia do Procurudor della, na con
formidade das Leis existentes, só eom a diiTerenç.a de ter a 
exrreitar em primeira c segunda instancia o seu oficio, que 
d'anie.s o filzia em uma unica, quando a Fazenda Publü:a tinha 
o s~u Juizo priva ti v o. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de ~Iaio de L836.-Manoel 
do --~yascimento Castro e Silva. 
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N. 302.-FAZENDA.-Em 21 de Maio de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Ri0 Grande do Sul ácerca dos Empregados 
que seguem o partido dos rebeldes. 

111m. e Exm. Sr.- Não devendo o Governo tolerar que con
tinuem a ser considerados seus Empregados indivíduos, que, 
ligados com os facciosos, cooperão quanto podem para a des
união dessa Província da communhão Brasileira; cumpre que 
V. Ex., logo que receber o presente officio, faça publico por 
Editaes, e pela Imprensa que todos os Empregados de Fazenda, 
que se acharem nos pontos dominados pelos rebeldes, e se não 
apresentarem a Y. Ex. dentro de um prazo razoavel, que V. Ex. 
lhes mat·cará segundo as distancias em que se possão achar, 
serão desde logo declarados por V. Ex. dcmittidos de seus res
J>cctivos empregos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 21 d0 
1\Iaio de 183ô.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.-Sr. 
José de Araujo Ribeiro, Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul. 

N. 303.- Em ~1 de 1\Iaio de f836. 

Sobre a· intelligcncia que dera o Presidente da Provinda do Rio Grande do 
Norte ao S) 6.o do art. 0.0 da Lei de 31 de Outubro de 183&. 

I IIm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio que V. Ex. me di
rigio, com data de 15 de Março ultimo, sob n. 0 29, communi
cnndo-me a intelligencia que dera ao § 6. o do art. 9. o da Lei 
de 31 de Outubt·o do anno passado, e pedindo-me que quando 
por ventura não seja ella conforme com o genuíno ~entido do 
mencionado paragrapho, haja eu de lhe ministrar os esclareci
mentos precisos; e bem assim que lhe declare, se os direitos de 
que trata o dito paragt·apho podem ser arrecadados nessa Pro
vincia, independentemente de exportação para os portos estran
geiros, por meio de Collectores nomeados ad hoc ; passando-se 
conhecimentos em fôrma aos expm·tadores para os desonerar do 
pagamento dos direitos nas outras Pmvincias, ou pelo menos se 
póde fazer arrecadar ahi os 5 °/o que suppõe pcrtrncerem a 
llec0ita Pmvincial, ou e.stabclecer nas Pmvincias limitrophes de 
f'ernambuco, Parahyba e Ceará agentes para an·ecadarem, no 
acto de se despacharem os gencros de produeção dessa Pro
víncia, á parte dos direitos que a ella pertencnrem ; otTeJ'f'Ce-se
me dizer a V. Ex. que a disposição do paragrapho acima refe· 
rido não altemu a quota do dizimo que nas dilTerentes Pro
vindas costumavão pagar os generos, de que se cobravão na 
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exportação para fóra do Jmperio, e que por isso, emquanto 
a Assembléa Legislativa Provincial não determinar outra cousa, 
a mesma quota se deve continuar a cobrar do assucar, algodão, 
&c.; abatendo-se, porém, della 5 °/o que hão de pagar de di
reitos de exportação addicionados pela dita disposição aos 2 °/0 

que dantes pagavão, de maneira que se o genero pagava até 
agora 10 °/o de dizimo, deverá de Julho em diante, em quanto 
a dita Assembléa não diminuir ou abolir, pagar sómente cinco, 
por se lhe abaterem os outros cinco que ha de pagar nos di
reitos de exportação ; se pagava até agora oito, deverá daquelle 
mez em diante pagar sómente tres c assim á proporção. V. Ex. 
fará continuar, em quanto a AssemlJléa Provincial não der ou
tras providencias, a cobrança do dizimo como acima fica expli
cado da maneira que actualmente se pratica. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 21 
de Maio de 1836. -~Manoel do Nascimento Ca.~tro e Silva.
Sa·. Prc~idente da Província do Rio Grande do Norte. 

N. 304.- JUSTIÇA.- Em 25 de 1\Iaio de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, declarando que a dispensa 
obtida por um Guarda nn.o o isenta do castigo pelas faltas commettidas 
anteriormente. 

Ulm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio n. 0 4 que V. Ex. 
me dirigio em 2l- do corrente, tenho a declarar-lhe que a dis
pensa concedida ao Guarda Nacional Agos~inho Pereira da Cu
nha não póde servir para justificar as fallas anteriormente corn
mettidas e pelas quaes deva ser castigado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Paço em 25 de Maio de 1836.
.A.ntonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Commandantc Superior 
da Guarda Nacional. 

N. 305.- Em 25 de Maio de 1836. 

Ao Chefe da Policia, para que, relativamente a Jo!lé Joaquim de Moura Telle~. 
observe o Juiz. de Paz de Jacarépaguá o art. 12, S) 13 do Codigo do Pro· 
cesso Criminal. 

O Regente em Nome do Imperador, á vista dos papeis que 
Vm. me transmitlio com o seu oflicio de 13 do corrente, con
cernentes a José J-oaquim de Moura Tcllcs, ha por bem que 
Vm. declare ao Juiz de Paz de Jacarépaguá que elle deve, na 
férma do art. 12, § 3. 0 d@ Codigo do Processo Criminal, provi-
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d'Cnciar que o supplicantc, cujo requerimento Vm. lhe enviou 
com a copia do Aviso de 19 do m(~Z passado, não continuo a 
ser provocado nem ofTcndido, caso continuem as suspeitas de que 
prelendão algumas pessoas commeltcr contra clle algum crime, 
como se queixou. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 25 de Maio de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abrco.-Sr. Juiz de Direito Chefe 
da Policia. 

N. 306.- GUERRA.-Em 2::> de Maio de 18:16. 

Determinando que nfío se abone a pessoa alguma o ordenado de Secretario 
do Conselho Suprcmo Militar no tempo em que estiver este servindo como 
Deputado na AssemLiéa Geral. 

Sendo presente ao Regente em Nome do Imperador a rrprc· 
scntação que V m. me dirigi o em 17 de 1\Jaio corrente, pedindo 
providencias á respeito da despcza que accresce sobre a consig
nação para o Conselho Supremo .Militar, por c:wsa do ordenado 
de Secretario, que tem de vencer o Official Maior da Secretaria 
nos impedimentos do actual Secretario na Camara dos Depu
tados, c bem assim da gratificação que se deve pagar a um Vo
gal novo; manda responder a Vm. que o ordeJJado de Secre
tario não póde ser abonado á pessoa alguma durante os quatro 
mezes da sessão da Assembléa Geral, por ter sido supprimido 
nas Leis do Orçamento do nnno finaneciro corrente, e do que 
ha de correr do J.o do Julho proximo futuro á Junho de 1837, 
a quantia correspondente áquelles rnezes. Quanto, porém, ao 
excesso de despcza que ha, pelo augmento de Vogaes, deve ser 
abonado Cflllforme o que se acha disposto no art. 43 da I..ei de 
8 de Outubro de 1833, e pela Lei de 3 de Outubm _de 183ft., 
art. 42. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 23 de Maio de 1836.
Jtlanoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. José de Vasconcellos 
Menezes de Drumond. 

N. 307.-FAZENDA.-Em 25 de Maio de 1836. 

Para que os direitos se arrecadem em moeda de prata, sendo 1~000 em 
cobre na fórma da Lei de 3 de Outubro de 1833. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deli
beração tomada em sessão do Tribun~ll, sobre officio do Sr. 
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lnspect'()r da Thesom·aria da Provincia do Pi.lrtt de 15 de Janeiro 
ultimo, sob n. 0 1. junto ao do respectivo Presidente de 19 
do-mesmo mez, sob n.o 36; tendo em consideração as circums
tancias em. que se acha a sobredita Província, approva a reso
lução tomada pelo respectivo Presidente sobre proposta do dito 
81·. lnspcct01·, c mandada observªr interinamente, para que os 
direitos nacionacs naquclla Provlncia se arrecadem <'m moeda 
de -prata com 1~000 réis em cobre, na fói·ma da Lei de 3 de Ou
tubro de 1833. O que ao referido Sr. lnspcclot· participa para 
sua intelligencia. 

Thesouro- PubJicó Nacional em ·25 (1e Maio de 1836. -
Jlanoel do Nascimento Castra e Silva. 

N. 308.-+:m ~5 de ~1aio de t836, 

Approvando a deliberação da Thesouraria da Provinda de Pernambuco de 
permittir a reexportação da Polvora estrangeira. 

Manoel do Nascimento Casti'O e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publicg Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal, responde ao ollicio do Sr. Ins· 
pectpr úa Thesouraria da Província de PernambtP~o de 28 de 
Março ultimo, sob n.0 10, qnc, posto quo a respeito da polvora 
estrangeira se careção algumas providencias especiaes para evi
tar-se~.o,extravio della aos direitos respectivos, comtudo como 
atÇ o j).r~sénte se acha regulada a sua impo1·tação, reexportação 
e baldeação". pulas mesmas disposições por {Jue se rcgulão as dos 
outms generos, bem dcferio em admittir a reexportação do rc· 
ferido genero, requerida pelos negociantes inglczes Me. Calmont 
& c. a de que ti·ata o citado officio. 

Thesouro Publico Nacional em 2:S de Maio de 1836.
A'Ianoet do Nascimento Castro e Silva. 

N .. 309.-JUSTIÇA.-Em 26 de Maio de 1836. 

Ao Comtnandante Superior da Guarda Nacional, em resposta ao otncio n.o 
3 de 20 de Maio, que o servi.; o de que trata não hc incompatível cO:m o 
decóro da Guarda Nacional. 

Co:n~unico a V. Ex. pll\l sua intelligencia e em resp03ta 
ao s:~a officio n. o 3 de 20 do con·ente, acompanhando o reque
rimento dos Guardas Nacio:~aes de Cavallat·ia João Antonio da 

Decisões 25 



tfl~-

Costa e Antonio Xavier Rcbello, que não tem lugar a revogação 
que pedem da ordem de prtsão, v isto que o serviço de que trati'ío 
não he contrario á Lei, nem incompativel com o decóro da Guarda 
Nacional. 

Dem Guarde a V. E~c-Paço em :.0 de 1\laio de 1836.-Antonio 
P J.ttlino Limpo de Abreo. 

Offic,·o do Commandante Superior, a que se refere o Aviso supra. 

Illm. e Exm. St.-Tenho a honra de passar <Í5 mãos de V. 
Ex. o requerimento incluso de João Antonio tb Costa e Antonio 
Xavier Rebello, GuardJs Nacionacs de Cavallaria, que se queixão 
de temm sido injustamente presos; sobre o qual cumpre-me 
infonnar a V. Ex., visto serem omissos os Com mandantes do 
Corpo e Legião nos oflidos de remessas que acornpanhão o 
mesmo requerimento, que o serviço de ordenança de que tanto 
se queixão os supplicantes não lhes ser compatível fazer, se 
acha determin3:1do no art. 6. 0 das Instrucções que acompanhão 
o Decrd0 de 2';. de Abril do corrente anno, dirigido ao Te
nente Coronel Guil.hermc José Lbboa, Prcsidc11te do Conselho 
de exame: c por haver communicad~, á este Commando Su
perior o mesmo Tenentú Coronel a falta de comparecimento 
dJ.s ordenanças, o meu antecessor cxpedio ao re.;p.·ctivo Com
m:mdantc do Legião a ordem que junta por copia remetto á 
V. E"C. A' vistn, pois, do que informo c da prctcnção dos sup
plicantes sirva-se V. E'c de leva-la á Presença de S. M. o. 
Imperador, que Mandará o que fôr servido. 

Quartel General do CommJndo Su perioe em 2') de l\laio do 
183G.-IIlm. c Exm. Sr.-.\ntonio Panlino Limpo de Abreo.
.i1Ianoel Joaquim Pereira da Siltw, Commandantc Superior. 

Ao Prr.sidcntc da Prcn incia de Pernambuco, sobre a falta ele compareci
mento de Jurados em numero sufllcicntc parJ poder o .Jury funccionar. 

lllm. c Kcn. Sr.--Sendo pre.;;cnt~ ao Hcgente em ~omc d:) 
Imperador o uíficio de t:3 de Setembro do armo prdcrito, em 
que o Juiz de Direito dessa Comarca, expondo ter a respectiva 
Camara Municipal recusado fazer cxtrahit· da urna dos Jun1dos 
novos Juizes de Facto a fim de poder o Jm·y trabalhar, como 
lhe havia reqmsitado em consrquencia de se não terem reunido 
por quatro dias seguidos twm ao mcno3 o3 dous terços indis
pcnsaveis do Juizes, pede se lhe declare o que eleve fazer quando 
a mesma CamarJ, n qncm novarncntc offiei4t'::l, insistir em não 
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t:nmprir a sua reqm:,Jçao: o mesmo Regente manda declarar 
ú V. Ex. que o Juiz de D~rclto procedeu regularmente em le
vantar a scs3à() do Jury convoc1do, por terem sido incfficazc3 
us providencias do3 arts. 115 c 320 do Codigo do Processo Cri
minal, e não haver outro partido a tomar que nrto fosse o da 
convocação de novo JUJ·y, nos tcrmo5 propostos pelo mesmo 
Juiz; que V. Ex. ordene portanto ú Camara Municipal dessa Ci
d<lde que satisfaça a requisição do Juiz de Direito~ c que á este se 
~·qmmuuique esta ordem crn resposta ao seu mencionado officio. 

Deus Guarde a V. Ex.-PJlacio do lUo de Janeii'O em 26 
rlr~ Maio de 183ô.-Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Pre
sidente da ·rrovincia de Pernambuco. 

N. 311.-l<'AZENDA.-Em 26 d~ Maio de 1836. 

'!',·ata do modo de fater-se effectira a responsabilidade de dous exactorcs 
que se subtrahcm a prcstaçrro de suas contas. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro l1ublico Nacional, em conformidadt~ de delibe
ração tomada em sessão do Tribunal, sobre offició do Sr. Ios
pector da Thesouraria da Provi ucia da Parahyba de 16 de Abril 
ultimo, sob n.o 41, communicando os cmbaraç,os que tem en
contrado a Thcsouraria na tomada das contas de dous ex- Col
lcctor·cs que, a despeito de terminantes ordens expedidas para 
este fim, se subtrahem á prestação das ditas contas; e pede 
que em tacs circumstancias se lhe" declare qual a base que 
deve tomar para fazer executar os refel'idos Collectores, se a 
totalidade do rendimento do anno anterior, ou se o termo mé
dio do ren_dimento dos tres annos anteriores; em resposta 
ordena ao mesmo Sr. Inspector, que faça etfectiva a responsabili
dade dos ditos Collectores para depois da sentença se verificar pela 
s:ltisfação a indemnisação da Fazenda Nacional nos termos e pelos 
meios especificados nos arts. 22 c seguintes do Codigo Criminal. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Maio de 1836.-~Ianoe{ 
do Nascimento Castro e Silva.-

N. 312.-JUSTIÇA.-Em 27 de Maio de 1833. 

"\o Presidente da ProYincia do Rio de Janeiro, sobre a cm·adoria dos 
Africanos idos da Côrte para Nictheroy. 

Illm. e Exm. Sr.--Em resposta ao officio de V. Ex. de 21 
do corrente ordena o Hegente em Nome _do Imperador, que 
Visto haver no ~funicipio dessa Cidade um Curador nomeado 
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p:1ra os Africanos illicitamente introduzidos nessa Província, seja 
t>.lle com prt~fcrcncia enrarrcgado de ter debaixo da sua cura
dot·ia todos aquelles quJ com licença do Governo tem ido desta 
Cut te para o mesmo Município. 

Deus Guarde a Y. I~x.-Palacio do Hio de Janeiro em 27 
de :Maio de 1836.-Antonio Paulino Umpo de Abreo.-Sr. Pre
sidente da Província do Itio de Janeiro. 

N. 313.-MAlUNHA.-Em 27 de Maio de 183G. 

Ordenando que cesse o nbnso de se fazerem Praticantes contra a expressa 
disposiçilo do AYiw de 4 do corrente, sobre a admissllo de tucs Praças. 

A' vista do que dec1arára o Commandante da Fragata Prin
úpe Imperial, relativamente ao 2. 0 marinheiro da mesma~ Eduar
do José Corrca, a quem arvorára Praticante, c do que a este 
respeito Vm. cxpuzóra em seu officio de hontem; cumpre, que, 
por esse Quartel General, expeça as convenientes ordens, para 
que d'ora em diante cesse o abuso de se fazerem J>raticantes 
de qualquer maneira que seja opposta ao Aviso de 4 do cor
rente, sobre tacs Praçns. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Maio de 1836.-Salr'ad(W 
José ftfacicl.-Sr. Franeisco Bibiano de Castro. 

N. 31!t .. -FAZE\DA.-Em 27 de Maio de 1836. 

Para que nas Thesouradas, quando se tenha de fazer saques contra 
outras em moeda metallica, se lcyc em conta o agio da mesma moeda. 

Manoel do 1\'ascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que nas Thesourarias 
das Províncias, qunndo tenhão de fazer saques contra outras. 
em mo~da mctallica, se leve em conta o agi o da mesma moeda 
corrente no dia, nas Prnças onde se fizerem os saques, segundo 
<;s especies em que tiverem de ser pagas as letras, o que de
verá ser nellas declarado; e no caso de que alguma Thcsouraria 
deixe de cumprir esta ordem em alpum saque que haja de fazer 
áquella onde se houver de fazer o pagamento, o eflectue com 
o desconto do referido agio: o que participa ao Sr. lnspector 
ua Thesouraria de ... para sua intelligencia c execução. 

Thesoui'O Publico Nacional em 27 de 1\faio de 1836.-JJJanoel 
do N ascimcnto Castro c Silva. 
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N. 315.-FAZE\DA. -Em 27 de Maio de 1836. 

Circular para que os Empregados que substituírem os Membros das Camaras 
LcgislatiYas só tenhii.o direito á &.a pm·tc de seus ordenados. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro, de conformidade com o parecrr do Conselheiro 
Jlrocurador Fiscal, deliberou que não podendo a Fazenda Na
cional onerar-se eom o pagumento duplicado de ordenados, 
os Emp1·egados que substituírem os lugares dos que forem 
Membros das Camaras Legislativas no tempo em que cllcs ven
rcrcm seus ordenados, na fórma das ordens circulares do 1. o 

de Outubro de 1832, c 1G de Outubro de 1835, só poderão 
haver as quintas partes deduzidas dos mesmos ordenndos: o 
que participa ao Sr. lnspcclor da Thesouraria da Província 
de .... para sua intelligencia c eumprimento. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Maio de 1836.-.lU anorl 
do N ascimn1to Castro e Silva. 

N. 316. -Em 28 de Maio de 1836. 

Cil'(;ular em additamento aos arts. 37 c 47 do Regulamento de 4 
de Nowmhro de 1835. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri-
1mnal do Thesouro Publico Nacional, em additamento aos arts. 
J7 e 47 -do UcguJamcnto de 4 de Novembro de 1835, ordena 
que, concluída a substituição do papel, deverá cmassnr-se por 
cada uma das classes dos valores, pela ordem seguida da nu~ 
•neração das mesmas classes, afim de facilitar a conferencia c 
exame que se tem de fazer afinnl com os talões para então 
ser feita a remessa de tudo para o Thesouro Publico Nacional, 
como determina o art. 67 do mesmo llegulamento: outro sim 
~rdena que não obstante o prazo marcado no art. 33 do dito 
Hegularncnto quando entenda ser muito, restrinja ao que julgar 
mais conveniente, fazendo publico com antecipação o prazo 
que houver de marcar. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Maio de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 317. -JUSTIÇA .-Em 30 de Maio de 1836. 

Ao Juiz de Paz da Cabeça do Termo para n.presentar ao Jury 1 p.tra terem 
o derido andamento, todos os Processos que existirem no seu Juizo, de 
qualquer dos extinctos Juizos Criminacs. 

Em resposta ao oficio que Vm. me dirigio com a data de 
18 do corrente, no qual ponderando a duvida em que se acha 
ú vista do urt. 317 do Codigo do Processo Cl'iminal, se deve 
ou não rcmctter para ü Jury Ínilhat·es de processos, que existem 
no seu Juizo, de réos soltos, da exlincla Correição do Crime 
e dos Juizes dos difft~rcntes bairros da Côrtc, com pronuncias 
muito antigas, propõe a medida de remettet· pmmiscuamente 
com os processos dos Juizes de Pt~z os dos extinctos bairros, 
ficando os da Correição do Crime para serem remeltidos, ou 
quando algum interessado reclame o seu and:11T.cnto, ou quando 
conste a existenéia do réo: o 1\egente em Nome do ImperadO!' 
manda declarar a Vm. que a medida proposta h e illegal á 
vista do que dispõe o art. 239 do mesmo Codigo, c conscqucn
temcnte ordena que V m. apresente no J ury para terem o devido 
andamento todos os processos que existirem no seu Juizo, de 
quaesquer dos extinclos Juizos Criminaes que sejào, potquanto 
sendo Vm. simples depositaria dellcs, não tem direito de os 
deixar de apresentar, qualquer que sPja o motivo em que se 
funde. 

Deus Guarde a Ym. - Paço em 30 de Maio de 183G. -
Antonio Paulino Limpo de Abreo.--Sr. Juiz de Paz da Cabe~·a 
do Te1·mo. 

N. 318. -Em 30 de Maio de 1836. 

Ao Juiz de Direito Chefe da Policia, mandando deduzir dos dinhei1·os tcco• 
Ih idos ao Cofre pelos scniços dos Africanos livres, 5 o /o para o Thcsou
reiro e para o EscriYão. 

O Uegente em Nome do Imperador, ü vista do que Vm. pon
dera em seus officios do 1. o c 2'a. do mez passado, h a por bem 
que dos dinheiros que d'ora em diante se recolhão ao cofre 
provenientes de arrematações de serviços dos Africanos livres, 
se deduzão para o Thesoureiro e Escrivão respectivos 5 por 0 /o 
a cada um ; ficando nesta parte sómente alteradas as ot·dens 
anleriore~ a respeito. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 30 de Maio de 1836. -
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Direito Chefe 
da Policia. 
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N. 3L9. -MARI~HA.-Em 31 de Maio de 1836. 

Circular declarando qne no recrutamento a que se tem de proceder em "ir
tude do Decreto de hontem, se observem as Instrurçoes do llecreto de 2 
de Novembro do anno passado, expedido pelo Ministerio da Guerra para 
o recrutamento do Exercito. 

Illm. c Exm. S1·. -O Regente em Nome do Jmperadm· 
manda remeltcr a V. Ex. , para sua intcllígencia e execução 
na parte que lhe toca, o Decreto junto por copia, e me ordena 
signifique a V. Ex., que no recrutamento a que ora tem de 
proceder, em virtude do mesmo, deve observar-se as lnstrucçõcs 
do Decreto de 2 de Novembro do anno passado, expedido pela 
Repartição dos i\'egocios da Guerra para o recrutamento do 
Exercito; esperando do reconhecido zelo e patriotismo de V. 
Ex. o mais breve c pontual desempenho de uma commissão, 
em que tanto interessa o bem do serviço Nacional. 

Ot'U.S Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 31 
de Maio de 1836.-Salcador José Jlaciel.-Sr. Presidente da 
Jlrovincia do Wo de Janeiro. 

-~o mesmo sentido ás Provindas de S. Paulo, e á do Espi· 
rito Santo. 

N. 320.-FAZENDA.-Em 31 Clc Maio de 1836. 

Reyogando o prazo marcado na Onlcm de lã de Abril findo para a substi· 
tuição das cedulas na Pro,incia do Rio de Janeiro, c marcando outro 
prazo. 

Illrn. e Exm. St·.-Faltando sómcnte por substiluit• a som ma 
de 12:>.: OOO:ti' das ccdulas emiltidas nesta Província c cumprindo 
accelcrar esta oreração por constar ao Governo que se pre
tende introduzit· do esttangeiro uma rorção de cedulas falsas 
principalmente dos valores de 100~ e 20~, nesta data tenho 
revogado a Portnria de 15 de Abril finrlo, em que havia mat·· 
cado o dh :1 t de Outubro proximo futuro para até elle ultí • 
mJr-se a referida substituição, c fixado o 31 de Agosto para 
o indicado fim; devendo-se dessa data em diante fazer o des
conto de 10 °/o mcnsaes na fórma do art. 5. 0 da Lei de 6 de 
Outubro de 1835: o que communico a V. Ex. para que haja 
de rnanrJa1· proceder aos annnncios necessnríos. 

Deus Gnardc a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 31 de 
:Uaio de 1836. -1J1anoel do Nascimento Castro e Silva.- Sr. 
Presidente da Província do lHo de Janeiro. 
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N. 321. -JUSTIÇA.-l~m 3 de Junho de 1836. 

Ao Juiz de Direito Chefe de Policia, approvando a medida áccrca d(S 
vencimentos dos Carcereiros de Santa Darbara e Aljubc. 

Em resposta ao seu officio de 28 do mez pnssndo t<'nho a 
communicar-lhe que o Governo approva a medida que otrerccc 
de dar-se pela Policia 560;f!J000 ao Carcereiro da Ilha de Santa 
llarbara, c 240~000 ao do Aljube, a fim de que junto com os 
ordenados arbitrados pela Camara l\Iunicir ai para taes lugares 
fique aquelle com os 800~000 que já pcrCt)biJ , c este com 
600~000 até que Vm. apresente a proposta da reforma a que 
se refere no citado officio. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 3 de Junho de ts:m.-Antonio 
Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Direito Chefe de Polida. 

N. 322.-Em 3 de Junho de 1836 . 

. \o Viec-Prcsidcntc da Província de Min:1s Gentes, sobre a duvitla que 
tinha a Camara l\Iunicipal de Sarará em continuar a marcar as parada~, 
c mandar proceder á cli:içuo dos Guardas Nacionacs. 

Illm. e Exrn. Sr.- Em resposta ao officio n.o 47, que V. 
Ex. me dirigio em iU _do mez passado, acompanhando copia 
do que lho dirigio a Camara Municipal da Villa de Sabará, 
solicitando cscl:Hccimentos sobre a duvida que se lho otferece 
em continuar na attribuição do rnarcat· as paradds, c mandar 
proceder á eleição dos Guardas Nacionacs, á vista do § 7. 0 do 
art. 10 do Acto Addicionul, tenho a communicar-lhe que ella deve 
permanecer na posse em que estú, por isso quo urna tal faculdad~ 
não envolve crcação ou suppressão de empregos provinciaes. 

Deus Guarde a V. Ex:. - Palacio do Rio de Juneiro em 3 
de Junho de 1836.- Antonio Paulino Limpo de A..óreo.- Sr. 
Vice-Presidente da Província de Minas Gcracs. 

N. 323.-:\L\.RINH.\.-Em 3 de Junho de 1836. 

Mandando abonar ao Capitão de Mar c Guerra João Pascoe Grenlfdl os 
vencimentos de commando das Forças Navaes, cstncionadas no Rio Grande 
do Sul, desde o dia da sua nomeação. 

Havendo o Capitiio de l\Jar c Guerra João Pascoc GrcnffeH 
sido nomeado para ir tornai' o comrnando das Forças Navacs, 
estacionadas na Província de S. Pedro do H.io Grande do Sul, 
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r,omo se participou a Vm. em data de Bi do mrz findo; lenho 
ora de significar-lhe que ao dito Oficial devem ser abonados 
os vencimentos de commando desde o dia da sua nomcnçãn. 

Dí~Us Guarde n Vm.- Paço em 3 de .Junho de 18:lfi. -
Sah:adur J(}sé Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 32~.-FAZENDA.-Em 3 de Junho de 18~6. 

A' Camara Municipal da Côrtc, rcmcUcnrlo o Hrgulamrnto para a 
cobrança do impostn sobre o ga1lo de consumo. 

l\Ianoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunnl 
do Tlwsouro Publico Nacional, remetlc á Camara Municipal 
desta Côt'tú 25 exemplares do Hegulamento de 30 de Abril 
passado a rrspcito da cobrança do imposlo sobre o gado de con
sumo do Muni~ipio para seu conhecimento; e a representação 
do Administrador da Rccebedoria relativa a designar-se o lugar 
de S. Cllrislov[ío para o mercado publico dos carneiros e porcos, 
para a tomar na devida consideração. 

'Jilesouro Publico Nacional em 3 de Junho de 183G.--1Jfanocl 
do .. ~rascimcnto Castro c Silva. 

N. 3:!3.- JUSTIÇA.- Em 4 de Junho de 183G. 

Ao Vice-Presidente da Província de l\Iato Grosso, sobre qlwh:n de Francisco 
F(~rnaudes Borges do Carmo, dec\Jrando que a soltura por Habeas-Corpus 
nJo absolve de culpa c pena; que deve ter lugar a prisi!o lego que 11 

mesu10 foi condcmnado á pena corporal; c que devia ter-se at!mittido 
a sua appcllação. 

Illm. e Exm. Se.- A respeito do ohjecto da queixa de Fran
cisco Fernandes Borges do Carmo, cujo requerimento V. Ex. 
me transmittio com o seu officio de 29 de Fevereiro deste 
nnno, tenho a responder-lhe: 1. o, que o supplicantc por ter 
sido solto por etfl~ito de uma ordem de Habeas-Corpus não 
ficou absolvido de culpa c pena, nem desobrigado de seguir 
a sua defesa no competente proces:;,o criminal, que não fica 
terminado pela decretação da soltura em tal caso; 2. 0

, que 
•~stando o supp1icantc solto, em virtude da Ordem de Habeas
f:orpus, sem prcslaçfío de fiança, deveria com cffeíto ser preso 
logo que pelo Jury foi condemnado cm pena coq2oFal; mas que 
haycndo-sB intrrposto apprllaçfío, c srndo o caso daquelles em 

J)crisí'ies 2ü 
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«1t1c tem lugar conforme o art. 101 do Codigo do Processo 
Criminal, tinha direito para a requerer até a decisão do recurso, c 
o Juiz de Direito Jh'a deveria conceder, por ser para isso compe
tente pelo art. 46, § 8. 0 do mesmo Codigo. O que V. Ex. pal'
ticipará ao sobredito Juiz de Direito para sua inteJiigencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- l1alacio do Rio do Janeiro em r.. 
de Junho de 1836.- Antonio Pmtl1:no Limpo de Abreo.- Sr. 
Vice-Presidente da Província de Mato Grosso. 

N. 326.-IMPERIO.-Em G de Junho de 1886. 

Dcclaranuo ao Presidente da Pnnincia de l\Iinas Gcracs ·qne drYü srr rrspon~ 
sabilisado o Vereador da Camara Municipal de S . .Tofío de EI-Rci, qnc 
não quiz assignar uma represf'nt~ção da mesma Camnra aos Podcrrs 
Supremos do Estado; c que as deliberações das Camaras Mnnicipacs não 
ficão inutilisadas pela falta da assigrratura de um V crcador. 

Illm. e Exm. St.-Tendo levado ao conhecimento do Regente 
o officio de V. Ex., de 30 de Abril do corrente anno com a 
copia do da Camara Municipal de S. João de El-Hei, á re,speito 
de um dos Vereadores quo recusou assignar uma representação 
della aos Poderes Supremos do Estado: manda o mesmo Re
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro ll, dcclarm· 
á V. Ex., para o fazer constat· á dita Camara, que aquclle 
Vereador deve ser chama do á responsabilidade pela falta de 
cumprimento da sua obrig11ção ; ficando todavia a Camara na 
intelligencia de que a falta da assignatura de um Vereador 
não inutilisa as suas decisões, quando tomadas com o numero 
de membros necessarios para deliberar, na conformidade do 
art. 27 da Lei do 1.0 de Outubro do 1828:. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 6 
de Junho de 1836.- José lgnacio Borges.- Sr. Presidente da 
Província de Minas Geraes. 

N. 327.- JUSTIÇA.- Em 6 de Junho de 1836. 

Ao Presidente da Provincia de S. Paulo, julgando attendivel a reprcscn tação 
do Vice-Consul Britannico em Santos para ser seu filho isento da Guarda 
Nacional. 

, 111m. e Exm. Sr.- Accusando o officio de V. Ex. de 29 do 
Abril ultimo, e a representação que dirigia Guilherme 'Vhi· 
taker, Vice-Consu\ de S. :M. Britannica no Porto de Santos? 
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reclamando a isenção de seu filho da Guarda Nacional paea 
que rôra qualificado; tenho de responder a V. J~x., de ordem 
do Hegente em Nome do Imperador, que sendo attendivel a 
reclamação do referido Vice-Consul á vista do art. 6. o, § 1. o da 
Constituiç.ão, justo he que seja deferida n sua representação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Itio de Janeiro em 6 
de Junho de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
S. Presidente da Provi ncia de S. Paulo. 

N. 328.-l\IAIU:\'HA.~ Em 6 de Junho de 1836. 

Circular exigindo que os Presidentes das ProYincias emiem não só os 
rapazes de 12 a 16 annos, como se ordenára em A viso de 24 <.I c Outubro 
de 1833, mas tambern os de 10 armos completos, para serem empregados 
na Escola de Aprendizes de Marinheiros. 

Illm. e Exm. Sr.-l;'azendo grandes progressos 3 Escola dos. 
Aprendizes de Marinheiros, estabelecida nesta Côrtc; convindu 
adiantat·, quanto puder ser, tal Estabelecimento, da maior utili
dade para a nossa .Marinha de Guerra, de que tanto depende 
a seguranç.a e a integridade do Imperío: c havendo-se por 
Aviso de 24 de Outubro de 1833, que a essa Presidcncia se 
expedira, ordenado a remessa dos rapazes, ncllc indicados, 
de 12 a 16 annos de idade, para serem depois de instruidos 
nas primeiras letras e Doutrina Christãa, embarcados corno 
Grumetes nos navios da Armada, c tornarem-se habeis Mari
nheiros; manda ora o Hcgentc em Nome do Imperador, que 
V. Ex. envie o numero, que lhe fôr possível obter, não só de 
rapazes daquclla idade, mas tambem os de 10 annos completos, 
pela primeira embarcação do Estado que sahir dessa Província 
para aqui, c a cujo Commandantc deverá rccommcndar o melhor 
tratamento destes jovens, attento o seu estado indigente, c de 
menoridade, bem como o vantajoso serviço a que são desti
nados, c mesmo para que sem repugnancia ao mesmo se 
appliquem. 

Deus Guat'de a V. I~x.- Pala cio do Rio de Janeiro em 6 
de Junho de 1836.-Salvador José JJ.laciel.-Sr. !~residente 
da Província do Pará. 

-~o mesmo scnlido se escreveu aos Presidentes das outras 
llrovincias. 
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N. 320.-li'AZENDA.-Ern 6 de Junho de 1836. 

Dando explicação sobre alguns artigos do Regulamento da Alfandega 
de 20 de Setembro de 1334. 

~lanocl do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri-· 
bunal do Thesouro Publico Nacional. em conformidade de deli
hen.tção tomada em sessão do Tribunal, de accordo com o 
parecer do Conselheiro Procuradot· Fiscal, responde ao ofJicio 
do Sr. lnspector da Thesouraria da Província de S. Poúlo, 
de 16 de Abril ultimo: 1.0

, que o art. 170 do Regulamento 
de 20 de Setembro de 1834, não de rogou o art. 3. o do Alvará 
de 26 de .Maio de 1R1'2, mas quiz sómente fazer extensiva aos 
estrangeiros a faculdade que até então se lhes contestava de 
reexportarem c baldearem para os portos do Imperio; por
que para os outros não só o permitte o dito Alvará, mas 
tambem o estipulão os Tratados existentes; 2. o, quanto ao 
vrazo de tt·es annos que rlá o art. 155 do Regulamento para 
as fazendas se poderem demorar nos Armazens da Alfandega, 
(' o dito St·. lnspcctor diz ser excessivo, mónnente em um 
elima humido como o de Santos, principalmente para a fa
rinha, bacalháo c outros desta natureza; que sendo , como 
hc, evidente que esses generos ent.rão na classe dos corruptíveis, 
a que o dito artigo só permitte a demora de seis mezes, deverá 
praticar-se com elles o que dispõe o Capituto :1 O do mesmo He
gularncnto, o que tambem deverá ter lugar ainda antes de findos 
os ditos prazos, não só com os generos recolhidos, como tambem 
com os seccos c fazendas, se o seu estado de deterioração o 
exigir; c 3. o, que convém que o registro dos Despachos con
tinue como está determinado, até que se ponha em pratica o 
melhodo mais expedito que estabelece o novo Rr,gulamento. 
O que cumprirá. 

Thcsouro Publico Nacional em 6 de Junho de 1836.- Ida
noel do N ascimcnto Castro e Silva. 

N. 330.-Em G de Junho dD 1836. 

~!andando distribuir o subsidio de Drputado Provineial que optar pelo orde
nado de Empregado Geral, pelos Empregados que servirem interinamente 
os lugares. 

l\Janocl do Nascimento Castm c Silva, JlrcsidcnttJ do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Trihuual, sobre officio do In spcclor da 
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Thcsouraria da Provincia de Santa Cathar·ina, de 14 de 1\Jaio 
ultimo, ordena que o subsidio de Deputado Pmvirícial, que 
o dito Inspector devia receher, por ter optado o ordenado 
de seu emprego, se distribua pelo Contador, Official Maior e 
primeiro Escripturario que servirão interinamente durt~nte o 
exercido do lnspector na dita AssemLiéa Provincial; ficando 
para a Fazenda Nacional o resto se houver: e que quando o 
subsidio não chegue para inteirar aos ditos serventuarios os 
ordenados dos empl'egos que servir·ão, se rateie por elles em 
p mporção das difl'erenças entre sc•us ordenados e os dos em
pregados substituídos. O que a Tüesouraria da dita Proyincia 
cumprirá. 

Thesoum Publico Nacional em 6 de Junho de 1836.~ Ma
noel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 331.- Em 6 de Junho de 1836. 

Sobre a intelligencia dos arts. 38 e :.!9 do Regulamento uc 4 
de NoYembro de 1835. 

111m, e Exm. Sr . .,_ Respondo ao officio de V. Ex. de 2.0 
de Maio ultimo, sob n.Q 64, que as disposiçõf'S dos arts. 38 e 
~3ft do Regulamento de 4 de Novembro de 1835, se devem 
cumprir e e~ecutar Htteral e simplesmente como se achão 
e ... criptos no_ seu natural e obvio sentido: advertindo que estas 
dispDsições são relativas aos conhecimentos, cautelas, cedulas 
c notas do extincto Banco, que se apresentarem ao troco; e que 
as disposições dos outros arts. 67, 77 e 78 do mesmo Hegu
hmento com a referencia á Circular de 28 de Novembro 
cb 183'"· são só relativas ás no'tas que or·a se remctlem em 
execução da Lei de 6 de Outubro de 1835 e do dito Hegu-
1<~mcnto. 

Quanto a maior somma cle not11s de 1:tP000 c 2~000 que pede 
no dito seu ofTicio, devo assegurar a V. Ex. que lhe serão rcmet
tidas com a possivel brevidade . 

.Deus Guarde a Y. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em G 
di~ Junho de 1836.-lJfanoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da P rovincia de Minas Geraes. 
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N. 332.-JUSTIÇA.-Em 7 de Junho de 1836. 

Ao Presidente da Província do Ceará, esclarecendo duvidas do Juiz de Di
reito da Fortaleza, sobre o não comparecimento do Autor no Jury, e sobre 
o protesto por novo Jury que fez um réo em vez de interpor appcllação. 

Illm. e Exm. St.-0 Regente em Nome do Imperador, a 
quem forão presentes as duas duvidas apresentadas ao Governo, 
para serem resolvidas, pelo Juiz de Direito da Comarca da For
taleza no ollicio que dirigio á esta Secretaria de Estado dos 
Ncgocios da Justiça na data de 4 de Março ultimo, houve 
por bem resolver, no caso proposto em primeiro lugar de não 
comparecer na sessão do Jury o Autor, em crime em que não 
tem lugar a accusação por parte da J usliça, que cumpre in
contestavelmente ao Juiz de Direito declarar a acção perempta 
na conformidade dos arts. 221, 241, e 281 do Codigo do Pro
r.esso Criminal; e que no segundo caso, de ter sido condem
nado pelo Juiz de Direito um réo que o Jury do Icó decla
rára sem criminalidadc, e de ter este réo protestado pelo Jul
gamento em novo Jury na conformidade do art. 308 do Co
digo do Processo Criminal em vez de interpôr a appcllação nos 
termos do art. 301, bem fundada foi a repugnaucia do Jury 
novo, a que se remetteu o processo, e do respectivo Promotor 
em admittir a accusação, por ser notoria a incompetencia do 
recurso em tal caso, e a falta por conseguinte de jurisdicção 
para o novo julgamento: e que o sobredito Juiz de Direito da 
Comarca da Fortaleza devm·á declarar que o Jury da Capital 
não póde tomar conhecimento, e remetter o processo ao mesmo 
Jury d'onde viera, fazendo intimar ao réo essa decisão para 
que elle possa interpôr o recurso competente. O que V. Ex. 
fará constar ao referido Juiz de Direito para sua intelligencia 
e execução. 

Deus Guarde a V. Ex .-P alacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Junho de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Pre
sidente da Província do Ceará. 

N. 3:33.-MAlUNHA.-Em 7 de Junho de 1836. 

Designando o numero de pracas que devem existir a bordo dos 
Navios desarmados. 

Convindo que a bordo dos Navios dcsat·mados, c~nstantes 
da relação junta, não cxistão muis· praças, além das meneio· 
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nadas na mesma relação, contando-se desde o Com mandante 
até o ultimo Soldado, c Grnmete; assim o participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

ncus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Junho de !836.
Salvador José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

Relação dos Navios desannados a que se refere o Av,iso 
desta data. 

Nno Pedro Segundo .•.••••. ...•....•.•...... 
Fragata Constituição ....••. . : ..............• 
Dita Imperatriz ..•............... .......... 
D1ta fJaraguassú ....•. .•.................... 
Dita J>aulista . .........•......•.......•..•.. 
Co1·veta Bertioga .•..... .•..•............••• 
Dita Liberal .. ....•..••.......•....•....... 
Charrúa Tdnta de Agosto •......... ......... 
Barca de Vapor Correio Brasileiro ........... . 
Patacho Mercurio .... ........ · ......•....... 

Secretaria de :Estado em 7 de Junho de 1836. 

N. 33!,.,-Em 7 de Junho de 1836. 

4o v·) 
24 
18 
14 (' .. } 
10 
10 
10 
6 

14 
10 

Determinando que sejão despedidos os Praticantes que se acharem emhat'"" 
rados e que não t1verem idoneidade para serem empregados na Escola 
dos menores. 

Expeça Vm. as onlens ncccssarias para que aos Praticantes 
que se achão na Fragata Príncipe Imperial , e que pelo 
scn atrazo em ler e escrever não podem jámais applicar-se á 
Pilotàgem, como informára o CommandantG da mesma Fragata, 
se passem guias de desembarque, e bem assim á todos aquelle:; 
Vraticantes, que não tiverem idoneidade, para serem empre
gados na Escola dos menores, afim do evitar-se deste modo, 
rgw a bordo dos Navios da Armada se conservem praças inu
tcis ao serviço. 

Heus Guarde a Vm.-Paço em 7 de Junho de 1836.
Salvador José M aciel.-Sr. _Fmncisco Bibiano de Castro. 

(*) Além dos imalidos por motivo de ferimento. 

('*) Além da tropa indispenSIH'el para guaniar os JH'l'Sns, 
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N. 33:) ......... FAZE~DA.-Em 7 de Junho de 1836. 

As Mesas de Di\crsas ncndas darão sahida aos generos que tiverem pago 
7 °/o de CJq}orta~ão, tenhão ou não pago a quota da H.enda Provincial, 
para cuja col.H'auça dará Regulamento o dovenw Provincial. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao officio do 
Sr. lnspector da Thesouraria da Pt·ovincia de S. Paulo de 6 de 
Maio ultimo. que do 1. o de Julho proximo futuro em diante 
a parte da quota dos Dízimos dos generos de que trata o 
art. 9. 0

, § 6. 0
, da Lei de 31 de Outubro de 1835 devm·á sfr 

cobrada, porque pertence á Renda Provincial, pela maneira 
que estabelect~t· o H.1~gulamento especial, que organisar o Go
\'erno da dita Proviucia, ou seja nos portos seccos~ ou na oc
casiãú da exportação para fóra do lmperio: na certeza de que 
nas administraçües de Rendas, se dará sahida aos generos, 
que tiverem fwgo os 7 °/o a que forão levados os direitos de 
e~porta(;ão pelo § 6. 0 do art. 9. 0

, da Lei de 31 de Outubm 
de 1835, tenhão ou não pago a quota do Dizimo, que pelo 
citado paragrapho passou a filzet· partt~ da Renda Provineial. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Junho de 1836.
Jlanoet do Nascimento Castro e Silva. 

N. 336.-MAlUNHA.-Em 8 de Junho de 1836. 

tlevando a mais 4$000 meosaes a gratificaçilo que percebe o Contramestre 
da otlicina da casa das yelas do Arsenal da Côrtc c!ll quanto estiver neste 
exercício. 

O Regente em Nome do Imperador, conformando-se com o 
que, em officio de 17 do mez proximo preterito, informára o 
lnspector do Arsenal da Marinha, sobre o requerimento do 
Contramestre da o\Dcina da casa das velas do mesmo Ar
senal José Francisco da Silva, ha por bem que ao supplicante 
se abone, aJém do vencimento que ora percebe, mais quatro 
mil réis mensaes de gratificação, em quanto se achar naquellc 
exer·cicio. O que participo á Vm. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Junho de 1836.
Salvado1· José Jlaciet.~Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 337.-Em 9 de Junho de 1836. 

Elevando a 1 ~O réis o jomal que percebem os sentenciados abaixo decla· 
rados empregados na officina de Pedreiros do Arsenal, 

O Regente em Nome do Imperador, á vista do que infor
mára o Inspector do Arsenal da Marinha, em officio de hontem, 
sobre o requerimento dos sentenciados Antonio Francisco dos 
Santos, João Pedreiro, Francisco Cabundá, e João Congo, em
pregados na officina de Pedreiro do dito Arsenal, ha por 
bem, que o jornal de oitenta réis, que os supplicantes ora 
percebem, seja elevado a cento e vinte réis. O que participo 
a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Junho de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 338.-JUSTIÇA.-Em 11 de Junho de 1836. 

:\o Presidt>nte da Província do Rio Grande do Sul, sobre os Estrangeiros 
que se intromettem nos negocios publicos do Paiz. 

lllm. e Exm. Sr.-Constando ao Governo Imperial que al
guns Estrangeiros esquecidos do espírito de neutralidade que 
devem· estrictamente manter no Paiz, onde são benignamente 
recebidos, se tem ingerido nos negocios publicos, protegendo 
directa ou indirectamente os rebeldes, subordinando a inte
r~:·sses sordidos e individuaes os de um Estado inteiro : o n.e
g,mte em Nome do lmpel'ador, manda recommcndar a V. Ex. 
toda a attenção e vigilancia sobre a su(l conducta, usando de 
todos os meios ao alcance de V. Ex. pat'a mantê-los no seu 
dever. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 11 
do Junho de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 339.-FAZENDA~-Em 14 de Junho de 1836. 

Sobre a arrecadação do Dizimo Provincial na Mesa de Diversas 
·Rendas da Côrte. 

111m. e Exm. Sr.-Em vista da Lei Pmvincial do 6 da 
mez finda, e do officio de V. Ex. de 16 do dito mez, que 
a· a'Companhou, tenho nesta data expedido ordem ao Admt-

Decisões 27 
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nistrador da Mesa de Diversas Rendas desta Côrtc, para que 
do 1.0 de .Julho em diante a quota dos Dizimos pertencentes 
á Renda Pl'ovincial seja arrecadada pela referida estação, c 
pela maneira marcada no Regulamento, que V. Ex. me tmns
mittirá para esse fim, sem que s~ja necessario crear novos 
empregados, nem gratificai· os actuaes, porque a arrecadação, 
tiscalisação e contabilidade dclla fica cumnlativamentc en
carregada a todos elles segundo as diversas incumbencias do 
cada um; fazendo-se comtudo escripturação em livros proprios 
para serem submettidos com as guias dos generos das Pro
víncias ao exame da Thesouraria dessa Província; c o seu 
producto entregue mensalmente ao respectivo Thesoureiro, ou 
á sua ordem; c a despeza com a dita arrecadação deverá ser 
paga pela renda provincial á geral na proporção da que se 
fizer com este. A fiscalisação, porém, dos barcos de cabotagem 
que a Lei commette á Alfandega deve ficar a cargo da so
bredita Mesa; pois aquella estação não hc propria, nem póde 
bem desempenhar esse trabalho, rorque ella só tem a sru 
cargo o que pertence a grneros estrangeiros, c a vigia dos 
ancoradouros quanto aos nacionaes, que cmbarcão para expor
tação. Deste modo creio que ficará esta cobrança muito simples, 
e de muito maio1· economia c exacção, quo de qualcJlWl' outro, 
c de bastante commodidadc das partes. Igualmente passo a 
officiat• aos Presidentes dns Jlrovincias de Minas c S. Paulo 
para remetterem mensalmente á V. Ex. relações das guias, 
que nellas se tiverem passado, dos gcneros sujeitos ao im
posto do Dizimo, na fórma do ~ 3.0 do art. 6. 0 da citada 
Lei Provincial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 1lJ. 
de Junho de 183G.-1Jfanoel do Nascimento Castro e Silva.
St·. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 34-0.-JUSTIÇA.-Em 15 de Junho de 1836. 

Ao Juiz de Direito Chefe da Policia, para que os Juizes de Paz do Muni
cípio da Córte remettão á Repartição dos Negoc10s Estrangeiros as cer
tidões de obito de todos os Francezes que fallccerem em seus districtos. 

Tendo o Ministro dos Negocios Estrangeiros de Sua Mages
tade o Rei dos Francezes proposto ao nosso Ministro Plcni
potenciario naquella Córte, que em ambos os paizes se adoptassc 
a medida do enviarem as Autoridades competentes aos res
pectivos :Ministros e Secreta rios de Estado da Repartição sobredita 
as certidões de obito dos individuos pertencentes ás duas nações 
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que fallecercm no tcl'l'itorio da outra, a fim de se haver mais 
facilmente conhecimento desses factos~ c annuindo o Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro ll a tão justa me
dida, ordena que Vm. expeça as ordens que lhe parecerem 
convenientes a todos os Juizt'S de Paz do Município da Côrte, 
pura que d'ora em diante remettão á Hepartição dos Negocios 
Estrangeiros, certidões nuthcnticas de todos os Francezes que 
fallccerem nos seus respectivos distríctos, a fim de serem en
viadas para França na conformidllde da proposta referida. 

J)~us Guarde a Vm.-Paço em 15 de Junho de 1836.
{,'ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz de Direito Chefe 
da Policia. · 

N. 341.-Em 15 de Junho do 1836. 

Circular aos Pr'esidentes das Províncias, para que os Juizrs de Paz rcmettao 
eertidões authenticas de obito dos Frnncczcs que falleccrem em seus 
districtos. 

Illm. e E?m. Sr.-Tendo o Ministro dos Ncgorios Estran
g,;íros de Sua l\lagestadc o Hei dos Francezes proposto ao 
H 11Sso lJínistro PJenipotenciario naquella Côrte, que em ambos 
r.1 paizes se adaptasse a medida de enviarem as autoridades 
com petcntes aos respectivos Ministros e Secreta rios de Estado 
da llepartição sobredita as certidões de obito dos indivíduos 
pertencentes tis duas nações~ que J'allecercm no territorio da 
outra, a firn <le se haver mais fncilmente conhecimento de taes 
ii1ctos, c annuíndo o Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro H a tão justa medida, ha por bem que V. Ex. 
exigindo dos respectivos Juizes de Paz dessa Província ccrtí
düi'S authenticas de todos os Francezes que fallecerem nos 
:-;eu3 respectivos districtos, as envie á Secretaria de Estado 
do.-; Negocias Estrangeiros, a fim de sérem por clla transmitti
JJ.s para a França, na confonuidade da proposta referida. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palac:io do lHo de Janeiro em 15 
ue Junho de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 342.-Em 15 d0 Junlw de 1836. 

Ao Juiz de Paz de Campo Grandr, solvendo algumas duvitlas do 
Conselho de \,lualificação. 

l•:m resposta ao seu officio de 28 de Maio ullimo, em que, 
dando conta do rrsultado do Conselho de Qualificarão dessa 
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Freguczia, manifesta as duvidas que se lhe otferecêrão, tenho 
a declarar-lhe, quanto a t,a respeito aos Guardas Municipaes 
do Fiscal do districto, que o Conselho procedeu bem incluin
do-os na matricula, á vista do art. 8. 0 da Lei de 25 de Ou
tubro de 1832 ; c quanto á 2. a que, se a decisão do J ury de 
revista que considerou na reserva alguns Guardas Nacionaes 
não he do anno corrente, c sim do anterior, o Conselho de 
Qualificação a podia alterar chamando-os ao serviço activo, 
em razão de que as enfermidades, a que attendcu o mesmo 
Jury para os dispensar, não são impedimentos perpetuos, e 
JlOdem ter cessado. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 15 de Junho de 1836.
Gustavo A.dol{o de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz de Paz de Campo 
Grande. 

N. 3~3.-MARINHA.-Em 15 de Junho de 1836. 

Concedendo gratificações a diversos empregados na direcção e ensino 
dos menores. 

O Regente em Nome do Imperador ha pot· bem que d'ora 
em diante se abone mensalmeute, como gratificação, dez mil 
réis ao Official encatregado da direcção, e ensino dos me
nores, seis mil réis ao Padre Capellão, incumbido da edu
cação moral dos mesmos, emquanto assim estiver empregado, 
seis mil réis ao Mestre da Escola, quando tenha a bordo mais 
de cíncoenta discípulos, c quatro mil réis ao Official inferior 
encarregado do ensino dos exercícios militares. O que par
ticipo a Vm. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 15 de Junho de 1836.
Salvador . José Maâel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 3ft.4.-Em 15 de Junho de 1836. 

Mandando receber e marcar umas medidas remettidas pelo Presidente da 
ProYincia de Pernambuco, praticando o mesmo com as que forem che
gando das outras Províncias. 

Participando-me o Presidente da Província de Pernambuco, 
em oficio de 17 do mez proximo passado, que pela Sumaca 
Paquete do Rio remettia uma medida de alqueire, e outra de 
canada, como se usa naquella l)rovincia; não só o previno 
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dblo, a fim de mandai' receber tacs medidas, que devem ser 
marcadas, bem como todas as qnc vierem das outras Provin· 
cias, mas ainda lhe envio o otncio a que o dito Presidente 
se refere, do Inspector do Ars('nal da Marinha alli, dando es
clarecimentos áccrca das referidas me(lldas. 

-Dr>us GuanJe a Vm.-Paço em 1::> de Junho fk 1836.
Salvadal· José JJfaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 3'.5.-FAZENDA.-Ern 16 de Junho de J836. 

SoLrc a maneira de se fazerem os pagamrntos uc vantagens de campa· 
uha a algumas praças que ainda as uão receberão e requerem. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
lnwal elo Thcsouro Publico Nacional, tendo presente o oficio 
do Sr. Inspecl(•l' da Thesouraria da Província da Parahyba 
de 8 de Abril ultimo, sob n.o 33, pedindo esclarecimentos 
sobre a maneira de se fazerem os pagamentos de vantagens 
de c:nnpanllil, concedidas por Decreto de 26 de Julho de 1824, 
a algumas praças que ainda as não receberão e requerem, em 
virtude do que a respeito ponderou o Ministro c Secretario 
de Estado dos Negocios da (;uerra em seu A viso de 3 de 
Junho corrente, responde ao mesmo Sr. Inspcctor que os 
pagamentos, de que trata o seu dito oficio, podem ser feitos 
por qualquer das duas Províncias de Pernambuco ou Parahy
ha; porém que o mais conveniente hc que clles se ctTP-ct:Jem 
na Província onde residir o pretendente; e por conta do Mi
nisterio da Guerra. O sobredito Sr. Inspector assim o cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 1G de Junho de 1836.
JJianoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 3lt.G.-JUSTIÇA.-Em 17 de Junho de 1836. 

Ao Juiz Municipal, declarando a duvida em que se achava sobre 
a satisfação das multas impostas aos condemnados. 

Em resposta ao seu officio de 1ft. do mez corrente em o 
qual expõe a du\'ida em que está sobre a satisfação das multas 
impostas aos condemnados, por lhe parecerem antinomicos o 
art. 291 do Codigo do Processo com os arts. 32, 55 c 57 do 
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Codigo Penal, não sabendo Vm. por qual deHcs se deva 
guinr: manda o Regente em Nome do Impera dor, a quem o 
seu officio foi presente, deelarar que não ha antinomia nos 
artigos, por quanto o Codigo Penal nos artigo., citados trata 
dos casos em que as multas podem ser satisfeitas, c o do 
Processo, posterior âquelle, previne a hypotiJt·se em que não 
ha para os condcmnados possibilidade de pngar; devendo Vm. 
übrar sef!undo estas regras. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 17 de Junho de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz Municipal desta 
Cidade. 

N. 34-7 .-Em 17 do. Junho de 183G. 

Ao Vigario Capitular, sobre as avcrigua<:õcs ncrcssarias a respeito dos 
Ecclcsiasticos ndmittidos ao concurso das Parochias yagas. 

111m. c llvm. St·.-0 Regente em Nome do lmperado1·, a 
quem foi presente a informação que v. 111m. a deu crn (){fi cio 
de 14 do mez passado ao requerimento do Padre Antonio 
Procopio de Souza, manda declarat· a V. Illm.a que posto 
que para serem os Ecc1esiasticos admittidos ao concurso das 
Parochias vagas, e para poderem ser incluidos nas respectivas 
propostas, se faça preciso conto circurnstancia essencial, o ha
ver-se demonstrado que sfio de boa vida c costum<'s, dotados 
das qualidades c virtudes exigidas pelas Leis Canonicas nos 
que hão de encarregar-se dos Beneficios de Curas de ai mas; 
comtudo não he sumciente para exclu~ão do supplicante a 
informação. do Vigario Gerill da Comarca de Porto St>guro; 
cumprindo pot·tanto a V. lllm.a mandar proceder a mais re
gulares e circumstanciadas averiguações com audiencia do mesmo 
supplicante. 

Deus Gua1·de a V. 1Jl!n.a-Paço em 17 de Junho de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.--Sr. Francisco Corrêa 
Vidigal. 

N. 34-8.-Em 18 de Junho de 18~G. 

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, sobre os salarios dos Afri
canos conferidos áquella Proyincia. 

111m. c Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. a inclusa relação 
dos Africanos livres conferidos a essa Presidencia em confor
midade da requisição feita pelo antecessor de V. Ex. pelo seu 
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officio de !., de JanPit·o deste anno, para que inteirado V. Ex. 
dus qu;.wtias em qtw forüo arbitrados os sularios dos mesmos 
pelo Chcf'e da Polida em~arregado da sua distribuição, haja de 
dar as ordens convcnientPs pam que ao co~re respectivo seja 
recolhida a impoi'Laneia do aluguel que se houver de vcncet· 
até o fim de Dezembro futuro, c se continuem de então em 
diante a pagar sempre um anno adiantado, na conformidade 
do que se observa com todos os particulares, a quem se con
fiárão outros em iguaes circurnstancias. 

Dt>us Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Junho de 1836.-Gustavu Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Jlrovincia do lHo de Janeiro. 

N. 3fa-ü.-Em 2() de Junho de 1836. 

Cit'(:ular aos Presidentes das Províncias, para remessa de exemplares das 
Leis da \.sscmbléa Provincial, pat·a serem transmittidos ao Supremo Tri
bunal de Justiça c Procurador da Corôa. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do lmrerador o 
Senhor D. Pedro li, ha por bem que V. Ex., além do exemplar 
de cada uma das Leis da Assembléa Legislativa dessa Província, 
que costuma ser enviado á esta Sect·etaria de Estado dos Ne
gocias da Justiça, faça remettel' mais dous exemplares dellas 
pam se e transmitlido um ao Supremo Tribunal de Justiça, e 
outro ao Procurador da Corôa e Soberania Nacional, que os 
exigem, a fim de poderem tee um perfeito conhecimento dos Actos 
Legislativos de todas as Provincias do lmperio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Junho de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantnja. 

N. 3:>0.-MAfUNHA.-Em 20 de Junho de 1836. 

Determinando, em additamento ao A yiso de 8 de Abril deste anuo, que os 
recrutas que forem mandados dit·ect.amente para o At·scnal da Marinha, 
5Cjão os recrutas que se destinarem para os Corpos da Armada. 

111m. c Exm. Sr·.-Em aclditamento ao Aviso de 8 de Abril 
deste anno, tenho de significar u V. Ex., que os recrutas para 
o Corpo da Artilharia da Marinha, que essa Província houver 
de fornecC'r, na conformidade do Aviso circular de 4 de l\farço 
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ultimo, devem soL' mandados directamcntc para o Arsenal da 
:Marinha desta Côrte, e nellc entecgucs ao respectivo lnspector. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Palaeio do 1\io de Janeiro em 20 
de Junho de 1836.-Salvador José Maàel.--Sr. Presidente da 
ProYincia de Minas. 

N. 351.-l~m 20 de Junho de 1836. 

Declarando em additamcnto ao AYiso de 6 de Abril ultimo, que a relação 
exigida deYe conter sómente a compra dos gcne1·os suppridos aos Ar
mazens, especificando-se a quantidade c preço dos mesmos. 

Tendo-se por Aviso de 6 de Abril ulti'mo exigido uma de
claração, no principio de cada mez, sobre os pagamentos feitos 
por essa lntcndencia; cumpre que d'ora em diante essa decla
ração seja tão sómentc a respeito dos generos suppridos aos 
Armazens, com especificação da quantidade c preços dos me~mos. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 20 de Junho de 1836.
Salvadur José Maâel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 352.-Em 22 de Junho de 1836. 

Marcando a gratificaçlio que deverá perceber o encarregado de ensinar 
desenho aos Aprendizes do Arsenal da Marinha. 

O Regente em Nome do Imperador, Determina, que desde 7 
do corrente se abone a Joaquim ttodrígues de Andrade, en
carregado de ensinar desenho aos Aprendizes do Arsenal da 
Marinha, a gratificação mensal de doze mil réis, em quanto 
bem desempenhar os seus deveres. O que participo a Ym. 
para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 22 de Junho de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 353. -Em 22 de Junho de 1836. 

Mandando descontar dos soldos de um Official a quantia em que ficára 
alcançado. 

O Regente· em Nome do Imperador, conformando-se com o 
que informá1·a {l Procuradot· da Corôa no officio incluso por 
copia com dala de 2r,. de Março ultimo, sobre o requerimento 
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do 1. o Tenente da Armada Rodrigo José Ferreira, hu por bem 
que dos soldos do mesmo se vá descontando, para indemnisação 
da Fazenda Nacional, a quantia em que clle ficára alcançado. 
O que participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus •iuardc A Vm.- Paço em 22 de Junho de 1836.
Salvador José Maciel.-- Sr. Jonquim Antonio Caminha. 

N. 3n4.-Em 22 de Junho de 1836. 

Determinando, que a pohora que fôr necessaria para a pedreira do Dique, 
seja fornecida por qualquer das Embarcações surtas neste Porto, e quando 
não haja, que se requisite da Repartiçllo da Guerra. 

Convindo que a polvora nccessaria para a pedreira do Dique 
seja d'ora em diante fornecida de alguma das Embarcações surtas 
neste Porto, e carregada ao Mestre do mesmo Dique, o qual 
exhibirá conhecimento em fó1·rna para despcza do respectivo 
Encarregado; e que, no caso de não haver Embarcação surta, 
ou havendo-a, não· tenha polvora, e srja preciso requisita-la da 
Jlepartição da Guerra, nunca ella se haja de entregar ao sobre
dito .Mestre, senão por intermcdio da respectiva Secção, para 
se proceder a competente Escripturação; assim o participo a 
Vm. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 22 de Junho de 1836.
Salt;ador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 3n:S.-FAZENDA.-Em 22 de Junho de 1836. 

Officio ao Presidente da Província do Rio de Janeiro ácerca dos Regulamentos 
pua a arrecadação dos Dízimos Provinciaes. 

111m. e Exm. Sr. -Tendo presente os Regulamentos que aeom
panhárão o officio de V. Ex. de 14 do corrente, organisados 
para a execução da Lei Provincial de 6 do mez tlndo sob n. 5, 
cumpre-me observar a V. Ex. quanto ao das Collectorias: 
1. o, que o art. 5.0 não póde ter cumprimento, por determinat• 
que na cob1·ança da quota Provincial dos Dízimos se deduza 
só mente metade dos descontos declarados na Tabella n. o 21, 
que acompanha o Regulamento de 26 de .Março de 1833, 11-
cando a outra metade a cargo dos 5o/o addicionaes pertencentes 
á Renda Geral; por quanto pela Lei de 31 de Outubro de 1835 
se devem cobrar 7 °/o de exportaçao liquidos, e pN.ros, da mesma 
fórma que ora se percebem os 2 °/o, devendo portanto pesar 

D~~u ~ 
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sobre a Renda Provincial todo o •:eferido des,conto; c 2. o, que 
o art. 6. o lambem precisa de alteração, por nelle se não com
prehendet· a qualidade do assucar-mP-io balido-, nem fazer-se 
distincção do de Campos, conforme o que se acba em vigor 
na Mesa de diversas Hcndns. 

Igual mente carecem de a 1 teração os artigos de ambos os Re
gulamentos que se referem á Alfandega, corno a Estação propria 
para a fiscalisação dos Barcos de caboh1gcm ; e os que tratão 
de- Administração Provincial-, nos qaaes se deverá dixer
Mesas de diversas Rendas-; para que fiquem de accordo com 
as disposições do meu officio de 1.4 deste mez. E como não 
caiba no curto espaço de tempo que falta·para principia~· a ter 
execução a citada Lei de 6 do mez passado, e alternr-se, e im
primir-se os ditos Regulamentos; e certo de que V. Ex. não 
duvidará prestar-se ás indkadas alterat;ões, passo a ordenar ao 
Administrador da sobredita Mesa das Diversas Rendas, que cumpra 
os referidos Regulamentos com as restricções acima, até que 
venhão os novamente organisados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 22 
cae Junho de 1836.- Manoel do Nas cimento Castro e Silva.
·Sr. Presidente da Província do Rio de .Janeiro. 

N. 356.-MARINHA.-Em 23 de Junho de 1836. 

Determinando que nos dias feriados da Semana Santa, Domingos e· dias 
Santos, de manhã, os Guardas Marinhas c Aspirantes fação exercicio a 
bordo do Brigue Nigcr. 

Convindo que os Guardas Marinhas c Aspirantes tenhão 
hora e meia de exercido a bordo do· Bt·igue Nig.er nos fe
riado~ da Semana Santa, Domingos e dias Santos de manhã ; 
assim o participo a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 23 de .Junho de 1836.
Salvador José Maciel. -Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 357.-FAZENDA.-Em 23 de Junho de 1836. 

A' Tbesouraria da Provinda do Rio Grande do Norte sobre o pagamento 
dos Direitos de 1 '/• 0 /o de mercadorias despachadas nas outra!! Províncias. 

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 Sr. Ins~ctor da 
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Thesouraria da Província do Rio Grande do Norte, de 21 de 
Março ultimo sob n.o 25, incluso no do Pt·esidente da Provín
cia da mesma data· sob n. o 33, pelo qual pergunta: 1. o, se as 
mercadorias despachadas nas otttras Províncias do lmperio e 
transportadas para aquella devem pagar os direitos de 1 "h 0 /o 
de que trata o art. 8. 0 do Regulamento de 20 de Setembro de 
1834, a titulo de consumo; 2. 0

, se as despachadas naquella 
Província que forem transportadas para as outras devem pagar 
os ditos direitos a titulo de exportação; responde ao mesmo 
Sr. Inspector, quanto ao primeiro quesito, que tendo sido os 
direitos de 1 1/2 "/o estabelecidos em substituição aos emolu-· 
mentos que se pagavão nas Alfandegas, devem set' cobrados em 
todas aquellas em que os generos, ou fazendas estrangeiras se 
despacharem, ainda que em outras os tenhão pago; pot· isso 
não são direitos de importação ou de consumo, mas, emolu
mentos ou paga de trabalho do expediente, como bem se deduz 
da disposição do art. 30, § 3. o, da Lei de 8 de Outubro de 
1833; e quanto ao segundo, que as fazendas e gencros estran
geiros que tem sido despachados para consumo em uma Alfan
dega do Imperio, c pago os competentes direitos, quando são 
levados para outra Província, não são sujeitos ao pagamento 
de 1 '-/2 °/o de expediente, porque neste caso não se despachão 
para reexportação, e sómente se lhes dão as Cartas de Guia na 
fórma do Regulamento. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de Junho de 1836.
Manoel do Nas cimento Castro e Silxa. 

N. 358.-MARINHA.-Em 25 de Junho de 1836. 

Circular aos Presidentes das Províncias para remettcrcm para esta Córte, 
quando houver Embarcação do Estado, o numero possível de rapazes de 
14 annos para cima, que não tenhão ramo algum de industria, a fim de 
serem applicados á Escola de Marinhagem. 

Illm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador de· 
termina, que V. Ex. faça recrutar e remettel' para aqui, quando 
houver Embarcação do Estado, o numero possivel de rapazes 
de 14 annos para cima, que não se applicando á ràmo algum 
de industria, nem tendo occupação, pela qual grangêem hones
tamente os meios de subsistencia, sejão idoneos para Grumetes 
da Armada, a fim de aprenderem na Escola de Marinhagem, 
estabelecida nesta Côrte a bordo da Fragata Principc Imperial 



-220-

deven.do, V. Ex. recommendar ao Commandante do Navio, em 
que vwrem taes rapazes, o melhor tratamento dos mesmos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 25 
de Junho de 1836.-Salvador José JJfaciel. -Sr. Presidente 
da Província do Maranhão. 

-No mesmo sentido se escrev6u aos Presidentes das outras 
Províncias. 

N. 359.-IMPEIUO.-Em 27 de Junho de 1836. 

Ao Vice-Presidente da Província de Santa Catharina, mandando reintegrar o 
Secretario da Provinda, demittido pelo Presidente. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo o Regente tomado na devida consi
deração as razões cxpendidas por José Henriques de Paiva no 
requerimento em que se queixa de haver sido d-ernittido arbi
trariamente do lugar de Secretario do Govemo dessa Provincia 
pelo actual Presidente della, José Marianno de Albuquerque 
Cavalcanti; os motivos em que este em sua informaçãú de 14 
de Abril do cofl'ente anno pretende fundar e justificar aquellc 
acto; e finalmente o que a respeito ex pendeu em um parecer 
o Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, a quem 
se deu vista de todos os papeis concernentes a semelhante 
questão: manda o Mesmo H.egente em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11, que V. Ex. reintegre o dito José Hen
riques de Paiva no lugar que occupava; por quanto sendo in· 
dubitavel por uma parte que aqut>lle empregado tem a necessaria 
aptidão litteraria e moral para o referido emprego, como mostrão 
os numerosos documentos que apresentou, e ainda mais o facto 
de sua conservação nelle por todos os Presidentes com quem 
servio, e que nunca represcntárão para ser removido , razão 
esta contra a qual não póde prevalecer a allegação isolada e 
não comprovada do Presidente actual ; e por outra que, tra
tando a Lei das attribuições da Hegencia sómentc das nomeações, 
não habilita os Presidentes para taes demissões; e finalmente 
que estas não podem ter lugar pela Lei das reformas consti
tucionaes, em quanto as Assembléas Legislativas Provinciaes não 
legislarem sobre semelhante objecto, o que até o presente não 
tem feito a dessa Província; não póde aquelle acto subsistir 
e merecer a approvação do Governo. O que tudo de ordem 
do mesmo Ilegente communico a V. Ex. para sua intelligeucia 
c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do 1\io de Janeiro em 27 
de Junho de 1836. -Antonio Paulino Limpo de A~reo. -Sr. 
Vice-Presidente da Provinda de Santa Catharina. 
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N. 360.-JUSTIÇA.-Em 21 de Junho de 1836. 

Ao Commandaote Superior da Guarda Nacional, sobre troca de armamento 
arruinado, e permittindo entre a oflicialidadc uma subscripçao para se 
haverem instrumentos musicos. 

111m. e Exm. Sr. -Communico a V. Ex. pam sua intelli
gencia e em resposta ao seu officio 11. o 28 de 20 do corrente 
que hoje tenho solicitado do Sr. Ministro da Guerm não só 
a troca do armamento arruinado do 1. o Batalhão que se cn
ti·egou uo Arsenal, como saber se poderá fornecer mais algum 
pam o dito Corpo; quanto pot·ém aos instrumentos rnusicos 
de que trata, póde V. Ex. fazer abrir uma subscripção pela 
officia Iidade do Batalhão que dcsPja a Musica, a qual se não 
negará a isso á vista do zelo que tem pelo serviço e brilhan
tismo do Corpo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Poço em 27 de Junho de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. l\lanocl Joaquim 
Pereira da Silva. 

N. 361.-.MAlUNHA.-Em 28 de Junho de 183G. 

Ordenando que as sobras das rações da Guamição da Fragata Príncipe 
imperiaL sejilo yenúidas conforme a informação do Intendente da Ma
rinha. 

Tendo-se ordenado, pot' Aviso desta data, que a venda das 
sobt·as das rações da Guarnição da Fragata Príncipe I mpe
n'al seja d'ora em diante feita, na conformidade da sua in
formação de 20 do corrente; pt·evino disto mesmo a Vm. para 
sua intelligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 de Junho de 1836.
Salvador José JJ1aciet.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

No mesmo sentido se officiou a Inspecção do Arsenal e ao 
Quartel General da Marinha. 

N. 362.-~\\.ZENDA.-Em 28 de Junho de 1836. 

Sobre a arrecadaçll.o do Dizimo Provincial na Mesa de Diversas 
Rendas da Côrte. 

111m. e Exm. Sr.-Accusando a recepção do officio de V. 
Ex. de 20 do corrente mez sub n. o 23, tenho de responder-lhe: 

f.o Que o Thesoureiro da Mesa de Diversas Rendas desta 
Côrte, não precisa de nova fiança para a arrecadação do rendi-

\) 
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mento Provincial, porque com ella não a carrega de nova, ou 
maior responsabilidade. 

2. o Que V. Ex. póde dirigir directamente ao Administrador 
da referida Mesa aquellas ordens que julgar neccssarias para 
a fiscalisação, e arrecadação da quota Provincial, e que não 
forem de encontro aos H.egularnentos c lnstrucções mandadas 
executar; pois nesse caso o deverá ser por intcrmedio do Governo. 

3. o Que nesta data se ordena áquelle Administeador que 
as entregas do produeto da sobredita quota sc>jão feitas nas 
mesmas épocas, em que se fazem as pertencentes ao Governo 
Geral, ou extraordinariamente, quando assim lh'o fôr requi
sitado por V. Ex. 

4. o Que a quota com que a Renda Provincial deve con
tribuir para as despezas de su::1 arrecadação, deve ser na pro
porção das Hendas, Geral c Provincial, que se arrecadar em 
cada mez. Desta sorte não ha o prejuízo que V. Ex. parece 
receiar, antes se póde afirmar que a Henda Provincial fica de 
vantagem, pois hoje a geral não precisa relativamente de 
tantos livros como aquella; c sendo o Ttwsouro crnppnhado 
em que a arrecadação de suas rendas Sf~ja feita com o menor 
dispendio possível, claro fica que a Renda Provincial srrá 
participante dessa economia. 

5.° Finalmentr, que para a tomada das contas se facilitarão 
pela Contadoria Geral da Hevisão todos os documentos e escla
recimentos que forem necessarios. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro ern 28 
de Junho de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.-
Sr. Presidente da Provincia do IUo de Janeiro. 

N. 363.-JUSTIÇA.-Em 30 de Junho de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Espil'ito Santo, sobre execuções de 
pena de morte. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Regente 
em Nome do Imperador o SPnhor D. Pedro 11 o officio de 
V. Ex; com a data de 4 de Maio do corrente armo, ao qual 
acompanhárüo os do Chefe de Policia, e Promotor Publico 
dessa Capital relativamente ás seguintes duvidas: f. a, sobre a 
autoridade a quem compete mandar levantar forca para exe
cuçfi.o das penas capitaes, vbto recusar-se a isto o Promotor 
Publico; :.'..a, sobre a pessoa que deve servir de exrcutor, quando 
não haja réos sentenciados, e com que pena. deve qualquer ser 
compellido no caso de se recusar a este serviço: manda o mesmo 



Regente declarar a V. Ex., pelo que toca á 1. a duvida, que 
com quanto não seja aviltante, como entendeu o referido Pro

motor, a obrigação de mandar levantar a forca, toda"Yitl não 
lhe compete ruzê-lo, rnns sim ao Juiz Municipal, que pela Lei 
he a Autoridade encarregada de todas as execuções, e por isso 
obrigado a promover todos os rnt·ios twcessarios em ordem a 
que as senten~·as se lf~vem a etreito, sendo fornecida a despeza 
precisa pelos rendimentos Provinciaes, segundo está determinado 
no Aviso de 25 de Novembro de 1~34 ~ que se lhe remette 
por copia; e quanto á 2. a duvida, que se não houver réos 
sentenciados, ou estes não queirão prestar-se ao serviço de 
executor da Justiça, neste caso deve recorret·-se á Autoridade 
do Termo mais proximo em qne o houver, sem que jámais 
pessoa alguma possa ser compellida com pena a prestar seme
lhante seniço. O que participo a V. Ex. para sua intelligencia 
e execucão. 

Deus (;uarde a V. ~=x.- Palacio do Rio de Janeiro em 30 
de Junho de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. 
Presidente da Provincia do Espirito Santo. 

N. 364.-Em 30 de Junho de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, sobre exercidos. 

Communico a V. Ex. em resposta ao seu officio n. 0 33 que 
o Governo approva a medida que proprõe de serem os exer
cícios da Guarda Nacional em todos os Domingos por Legiões, 
c deverem começar no dia 3 do proximo mez de Julho conforme 
o detalhe que V. Ex. fizer para a melhor ordem e proveito 
do serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 30 de Junho de 1836.
Gustavo Adolfo de ilguilar Pantoja.-Sr. Commandante Supe
rior da Guarda Nacional. 

N. 365.-IMPERIO.-Em o t.o de Julho de 1836. 

Declarando ao Presidente da Província de S. Pedro que o Acto Addicional 
não revogou o art. 79 da Constituição, que prohibe sf.'jfio eleitos Membros 
dos Conselhos Geraes de Província alguns funccionarios publicos. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo a Camara dos Srs. Deputados 
resolvido que não tem lugar a interpretação authentica, soli
citada pela Assembléa Legislativa dessa Província em represen-
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tação de 20 de Junho do anno passado~ a respeito de estar ou 
não revogado pela Lei de 12 de Agosto de 1834 o art. 79 da 
Constituição, pois que, tendo sidó substituídos os Conselhos 
Geraes pelas AsscmblP.as Provinciacs, a estas são applicaveis 
todas as disposições da mesma Constituição relativas aos ditos 
Conselhos, que não estiverem expressamente revogadas ou al
teradas: de ordem do Regente em Nome do Imperador u Senhor 
D. Pedro 11 ~ assim o participo n V. Ex., para que o com
munique á Asscmbléa Legislntiva Provincial, quando fór tempo 
opportuno. 

Deus Guarde a V. I~x. ~-Pala cio do Rio de Janeiro em o 
1.0 de Julho de 1836.- Antonio Paulino Limpo de Ahreo.
Sr. José de Araujo Ribeiro. 

N. 366.-MARINHA.-Em o t.o de Julho de 1836. 

Participando ter sido admittido na Academia da Marinha um Mestre 
d' Armas com a gratificação mensal de 24$000. 

Tendo-se, nesta data, mandado admittir na Academia da 
Marinha um Mestre d'Armas com a gratificação mensal de 
24~000, quando estiver ensinando; assim o participo a Vm., 
para sua intelligencia c governo. 

Deus Guar·de a Vm. -Paço em o 1. o de Julho de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Francisco Yibiano de Castro. 

N. 367.-FAZENDA.-Emot.o de Julho de 1836. 

Portaria ao Provedor da Casa da Moeda para declarar nas guias o peso , 
quebra ou diminuição de cada remessa de ouro, depois de fundida cada 
uma das partidas. 

O Sr. Provedor da Casa da Moeda fique na intellig-encia 
de que, para a regularidade da escripturação da Contadoria 
Geral, convém que nas Guias que acompanharem as remessas 
provenientes de ouro em pó mandado cunhar se declare o 
peso correspondente a cada uma das ditas remessas, assim como 
a quebra, ou diminuição do peso, depois de fundida cada uma 
das partidas que se remetterem á dita Casa. 

Rio de Janeiro, 1. 0 de Julho de 1836.-Manoel do Nasci
mento Castro e Silva.-Sr. Provedor da Casa da Moeda. 
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N. 368. -JUSJIÇA -Em 2 de ·Julho .de -1836. 

Ao Presidente da ProYincia de S. Paulo, declarando que não vence antigui
dade o Bacharel pro" ido interinamente no lugar de Jp.iz de Direito ,da 
6.a Comarca. 

111m. e Exm. Sr.-Sobre a questão que V. Ex. propõe pam 
ser resolvida em seu officio de 15 do mez passado ácerca do 
Racharei Joaquim Firmino Pereira Jorgt~, que se acha interi
namt•nte provido no lugar de Juiz de Dirt'ito da 6.• Comarca 
dessa Provinda, tenho de responder á V. Ex. quf~ rwnhum 
artigo da Ltli o considl'r:l por isso vencendo antiguidade na 
Magislmtnra, c menos lhe d<í prcfert•ncia rara entrar nrlla; 
porque esta prcft~rcncia só cabt~ aos Juizes MunicipaPs e Pro
motort·s Pubiicos segundo a letra do art. 44 do Codigo do 
Proce~so Criminal. 

Dnus Guaf'de a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 2 de 
Julho de J 8:~6. - Gustaro Adolfo de Aguilar Pantoja. - Sr·. 
Jlre~idente da Provi.:ci~ de S. Paulo. 

N. 369. -~1Al1IXII.\.--Ent 2 de Julho dP 1836. 

Con!lu!ta do C:onselho Supr<'mo Militar de ~3 de Nov~>mbro d~ 1 R:!f>, liPt'lll
r.t.Jdo, as \a.ttuge;JS t.ple compett'm ao Culntllauc.laute dull Guardas Ma· 
riuha~J. 

SPnhor. - ~fandnu V ~1. I , por Portaria d11 St•ert•tal"ia ele 
Est111u do:i ~l'g-ol'ios da :\l;u i 1\m dt• 19 ti•• FeVI'I't·ÍJ'o d••sl•• annn, 
qtw vendo-se no Con~elho ~u·,n~•uo :\lilitar· o inl'luso r•·qu.·
rimPnto cio f:apitfio dP :\lar· e tiuPrr·a Jo~P t•.·rPil'a Pinto, Com
man<i.mtn da Comp •nhia dos (iuartfas :\Lrinhas, ,. U1n~ tor 
d., re-twctiva .\ead,•mia; <~ bem aso;irn as iuformaçf)t•s snbl'e o 
mesmo cladas pf'lo Const~lhPim Prowr;1rlo•· da Corôa, lntt~n
denw c Conl.adur da ~lormha , haja o ref't~l'ido CtHISI'lho de 
consult;H' co•u e:>ITeito o qw~ parPCI'f ác:Prca das vantagPns, que 
competPm ao sobredito Ca 1.itão de Mar e ('}twrra, na qualid<.Hlc 
dn c~nnmand mte p Director da IIJI:•ncionddil .\l'adP.rnia. - Dder·
minando o art. 5. 0 da r.arta de Lt•i de 15 de ~oVPtubro de 
18:3 I, qu:• ficão supprirn dos os veneinll'ntos do Ajudante do ~li
nistro da ~(at·iuh<:l, e de todos os Offieia~:; da Armada, empre
gados em ter'·a, que forem além do soldo, e m;Jiol'ias. Ex
ceptuiio-se os Empregados na Acarl.emia, ,assim como os ,ln
temlt~ntes da Mdrinha d11 l\io de Janeiro, e Bahia, e o Ins
;pectot' do Arsenal do Hio do Jan .. iro, os qnaes continuar,ãn a 
· pct·ceber os vcmcimento . .;, que ora lhes compelt.~Jn pelas Lei i 
existentes; cuja disposição se tornou per)nanente pelo art. 48 

IJecisões ~9 
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da Lei rle 8 de Outnbt·o de 1833.-.\cha-sP. .,xpr~sso no Dt•crPto 
de 25 de Mar<·o d<> 1825 'l'azr•ndo extensivo aos Offidat•s do 
Corpo da Arruada ('aos Olnt~r<.w . .,, {' rnais pntças do Corpo de 
A tilharia da Marinha, o aw.nnnnto de soldo, cotwl'dido ao 
ExPn~ito) que fique111 pPrsislmdo porí'm as gratlfic;H;õc·s, ~~co
medmias do estylo -Da not,l explicativa inclusa, l'Xtrahida dos 
assPnLos da Contadoria da Marinh:~, e dos documentos a quo 
ella se reft~l'<', se vê ter sido ,•stylo naquclld Hr'(lClftiçãu, dar-se 
cnnwd;u·ias singPias, além das maiorias d1~ soldo, a tonos os 
Colllfllandant,•s da Companhia dos t;uardas Marinhas quP tem 
lLtvido no BI'asil, com Pxelusào unica do 1.° Commandante José 
Maria J)antus Pereira, que as pcrcebt~u sórnPntP, em quanto 
estPve e111pn•gado no QHartel General do SP11hor Infante Al
mirante General, e de Luiz da Cunha Mon~ira, qtw por St~r 
Cllel'e d~ Esquad1·a, e não haver na tabPlla para este posto 
comPdorias. senão de Commandante, per·cPbeu a menor dellas, 
isto he, a de Comrnandant<' de embarcação. Pareee, portanto, 
ao Conselho, conformando-se com a opinião inelusa do Procu
rador da Corôe1, Sobrwania, e Fazenda ~acionai datada de 20 
de .Agosto de t8:J4. (Documento A), que ao Cornmandante da 
Companhia dos Guardas Marinhas se deve pagat· <H maiorias 
de soldo, e cornPdorias singelas, ou menores marcadas na ta
bella, correspondente ao seu respectivo posto cff~divo. E 
quanto a José Pereira Pinto, nfío adaptando o mesmo Conselho 
o fHlreecl' junto, emittido por aquclle .Ministro, em data de 20 
de Outubro do dito unno (Docu111cnto B), julga que o suppli
cant!~ só tem direito a ser pugo das comedorias singelas na 
qualidade de Commandante da mencionada Companhia. 

Itio de Janeiro Pm 2:3 de Novembro de 1830.-Moreira.
Brito.-Lima e Silva.-VasconceJlas. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece.-Paço em 2 de Julho de 1836. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Salvador José Maciel. 

N. 370.- Em 4 de Julho de 1836. 

Circular· dec1arando que a disposi1:llo da Ordem de 2& do mez findo n.o 
3&8 não ('Xclue a do de 6 do mesmo mCI) que trata ácerca dos rapazei 
de 10 a 16 annos, que ficou subsistindo. 

Illm. e Exm. Sr.-Em additanwnto ao Aviso de 25 no mez 
passa no, ordl'llando o recrutumt·~~to e fl'messa par a o qrd (Je 
rapazes de 1.4 annos para cima, a fim de aprenderem na .EHola 
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de 'Marinhagem, e SfWVirem depois como Gmmetes; tenho de 
sign1ficar-lh•~ quo a di.,posição do refer'ido Aviso não exclue a 
do de () fh 'n<'smo mez, que fica subsistindo, ácerca dos rapazes 
dt~ 10 a t6 annos, que quizerem voluntariamente vir para esta 
Córle. 

Df'US Guarde a V. Ex.-Pnlaeio do lHo do Janeiro em 4 de 
Ju!hn d · 18:36.- Salvador José JJ!aciel.- Sr. Presidente da 
rrovincia do Maranhão. 

- No mPsmo sentido se escreveu aos Presidentes das outras 
Províncias. 

N. 371.-Em 4 de Julho de 1836. 

Deter·minando que logo que qualquer embarcação da Armada, estacionada 
na Província do Pará, se arrnin~, ou precise de grnndc concerto, a faça 
immediatamente seguir em direitura para este Porto. 

lllm. e Exm. Sr.-Convindo que nenhuma embarcação da 
Armada das que ahi se achão estacionadas, se arruíne ao ponto 
de não poder depois vir para esta Côrte; determina o Hegcnte 
em Nome do Imperador, que V. Ex., logo que qualquer das 
referidas ernbarca~·ões pt·ct~ise de grande concerto, a fnça imme
diatamente sPguir em direitura para este Porto, a nm de vcri
ficat·-se nelle o menciona,:o concerto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pal:wio do lHo de Janeiro em 4 
de Julho ct~~ 1836. -Salvador José Nlaciet.-Sr. Presidente da 
Provincia do Pará. 

N. 372.- FAZENDA. -Em r,. de Julho de 1836. 

Circular remettendo uma nota dos signaes por que se distinguem as 
cedulas falsas de lOOSOOO. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, rcmett<~ ao Sr. Inspectoe da The-
sourarin da Provincia de ...... a inclusa nota dos signa<'S par-
ticulares por qu~ se distingu(•m ;Js cedulas de 100:-tPOOO falsas 
que consta se impt·imirào em Paris, e St~ pretende introduzir 
no lmp .. rio. se não estão j<1 em circulaçilo; a fim de que lhe dê 
toda a publicid:Jd,~, e ordena que na sub~titUJção das c,.dulas 
pelas notas do n wo padrão se principie pt~las cedulas dt~ 100tiJOOO 
e pelas de 2011000 do que ha já sciencia de falsílicação passando 

-~ ;_; "1-
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depois nos conhecimehtos e finalmente áquelle papel, cuja cir-
cuiação reconhf\·a ser mais perigosa: o que o mesmo Sr. Ins
pector· eumprirá. 

Thesouro Publieo Nacional em 4- de Julho de 1836. -
JJ.lanoel do Nascimento Castro e Silva. 

DIFFERENÇ:\S l\IAI~ SALIENTES ACHADAS NAS CEDULAS FALSAS DE 
100~000 EM RELAÇÃO AS VERDADEIRAS. 

Maior largura c comprimento. 
MPnor altun1 nos algarismos grandes no centm das ceclulas. 
l•'<11ta d1• nssenlo agudo sobrt· o -a - da palavra será. 
MPnoJ' aJtUJ·a na Corôa sobre n Pseudo. 
Maior dist;1ncin entre o laço que prt•nde os tronr.os dos ramos 

do café <'· fumo. da leg<•nda por baixo das ai·mas 
O papt>l nwnos P-nco,·nado, ,. de con'iistencia mnno-. tle·dvel do 

qw• o papPI ''m qw• se I'Stamparão as Cl'duLJs da primeira 
rl'nwssa á todiiS as Provindas, e que não tin!Jiio a m<H'ca 
d'aK•ta ··m fórma de xadrez como as das remessas que se 
seguirão. 

N. 373.-Em 4 de Julho de 1836. 

R~spontlendo ás obsf'naçóes fp;tà's pêla Tbesol\raria lia ProYíncia dó Rio 
Gr:mdc do Norte relattvanwnte a e~ecução úos Regulamet'ltos da Alfan"' 
dega e Mesa de Diversas Rendas. 

Manoel do Nasdrnento Castl'o e Silva, Prcsidf•nte do Tl'ibunal 
do ThPsourb Publico Nacional, em cot'lform'id'arte d'e deliberação 
tornada em sessão do Tribunal, sobre offido do Sr. lnspector 
da ThPsoura-ria da Provinda do Rio Grande do Norte de f 5 
de Setembro ultimo, sób n. 0 33, incluso no do Presidente da 
mesma data sob n. 0 86, pelo qual, em cumprimento da Ordem 
que se lhe dit•igio· em 2:J de Dezembro de 1834,. envia ore
latm•io que lhe apresentou o Inspector da Alfandcg:.L e Mesa 
de Dhersas Hendas da mesma Província, relativamcnf.e á exe
cução dos Hcgulamentos respecti\'oS de 26 de Março de 1833-, 
e 20' de Setembro de 183!,., e tanto a respe1to dt>lles, corno da 
Lei de 4 de Outubro de 1831 , faz a& observações que lhe 
occonêrão, reSJlOndl' ao mesmo Sr. lnSJJiector: t.o, que se não 
pôde dai' uma determinação positiva que altere a disposição do 
at·t. õO da Lei de 4 de Outubro de 1831 , como lembra em 



seu onicio, diminuindo os dias do despacll" da Tllesouraria, 
mas que a sua prudcncia incumbe dispensar a srssão de um 
ou dous dias da semana quando por ventura ni'ío haja que des
pachar, empregando se em effcctivo serviço o tempo que aliás 
se gastava em inutnis formalhlades; 2. 0

, que deve fazc·r cobrar 
na Alfandega os direitos t 0

/. de expedientr-, e inforfr'wrqual 
a razno por que se não tt•m cobmdo, fazm1do effectiva a res
ponsanilidade dos que tiven.·m culpa nessa falta de arreeadação; 
;; . o, que a disposição do ~ 1. 11 do art. 5 t da Lei de 15 de No
vembro de 1831, não impede a arrecadação dos Dízimos, por
que est(~S sr não comprehend«~m debalxo da d1~nominação das 
-imposições .sobw a importação tl exportação- abolidas por 
essa disposiç<1o: e que curnpt·e informar ao Thesouro do quanto 
f.i·m sido pt'Pjudicada a Fa1-enda Nacional (~m consequencia de 
tüo errada inlelligrmcia ; 4. o, que os generos achados no mar, 
cnjo donu· S«' ignora, p.·rti•ncem a Fazenda Nacional como bens 
vagos, na· conformidad'e rl'a Ord L. 2. o, Tit. 26, § 1'1, e a sua 
arrecadação pertence ás J ustic;as Tel'rítoriaPs, e Pspeei<ilmente 
üqndlcs Juizes a cujo cargo estão as ineumbt•ncias da Prove
doria. Isto he, se o achado h e acontecido nos mar~s adjacentes 
ao ten·itorío do Brasil ; porque ~<.~ndo n'o alto mar fóra· do que 
se chama mar do lmpí~rio, ent.ão pertence a qu-em os acha. 
St~ o gt>m·ro fór estrangf'iro se1·á conduzido cor11 as segurançaS' 
convenientes t·m·a a \1fandPga mais proxirna., e ahi se proce
df'l'fl com elle corno com os g-••neros irnportados de· fóra: se 
e!lt• dever p~rténcer uo achadot', este os despac·hará pagando 
os f~ompctrntes dirt•Hos, e se não lhe dtwen~m pntencer se 
procPd(~rá do rnolh'l prrscripto nos arts. 158 até 16!,. do Re1~u
h111entu de 20 de SetNnbrode 1834:5°, que no caso demm
fragio êlS mercadorhls f'strangl'•iras salvadas serão mandadas arre:;. 
cadar e' inventariai' pela autoridade judicia1·ío do lugar com 
a-.sisténcia do CoH'ector das lh~ndas (se fôr em distancia de al-
gmt:ta 1\lfandega que não possa um emprPgado della ser mdn'
dado· para essa assistencia) e remettidos com toda a segurança 
para a Alfandega mais proxima, ou para aquclJa que· o dono 
das mercad'orias, ou quem o represente preferir H ahi se pro
cederá com cHas como com as importadas: não estando, porém, 
p1·esente o 'dono ou quem suas vezes faça serão pagas peJa Al
fandega as despezas do salvamento e conducção, e indemnisadas 
depois á custa das referidas mercadorias. 

Thesouro Publico Nacional em 4 de Julho de 1836.
Jfanoel do Na.IJcimento Castro e Silva. 

') 
c)} ( f:j: 



..... --- ..,.._. ----~.-----... ~ ---~~~---~·---

- Sl30-

N. 374.-Ern 4 de Julho de 1836. 

Acerca da escl'ipturaçao da Caixa filial de Amortizaçao nas Provindas. 

ManoPl do Nasciml'nto C::aslro c Silva, Ptnsidcnte do Tl'ibunal 
do Tllesouro Puhlico r\ acionai, Pm vista rlo oflicio do Sr. Inspedot 
da Thcsonrarin da Provineia da Bahia de 13 de Abril deste anno 
sob n.o 89 declara: t.o, que a escripturação do livro auxiliar 
do Grande Livro pnrknce propriflmenle lÍ Contadoria, do m·~smo 
modo que na Côrte pertence â Cnntadol'ia Gct'<ll da Revisão : 2. o, 
que o pag-amento da Divida Publica inseripta, QUI'I' em Apolice~, 
qn('r em dinheiro dPve ser fdto pelo Thesoureiro da Thesouraria 
nesta qualidade, e por consPgninte a sua eseripturação deve ser 
feita nos Livros da Contabilidade da H.eceita e Despeza Gt·ral 
da Thesouraria; 3. 0

, que ao dito Thesoureiro, na qualidade do 
Thesoureiro da Caixa Filial~ só compete pagar os juros das Apo
liccs cmiltidas em pagamento da Divida Publica inscnpla no 
Livm auxiliar, c receber as Apolices compradas nara amortização; 
passando pora esses fins da Caixa (~eral da Th~sout·aria para a 
J?ilial as sommas nPcrssarias em virtude de ordem do lnspector; 
4. o que a escripturat;ão do Livro Caixa da Filial, c a de fieceita 
e Despeza de Apolices compradas para a amortização, bem corno 
o Livro de termos das transferencias, podPrá estat' a cargo do 
Esct·ipturario incumbido da Caixa c auxiliares da Renda e Dcs
peza Geral, ou de outro que para esse fim se destaque da Con
tadoria par-1 a Thesouraria; 5. 0

, finalrHente, que o Diario e Mestre 
da Filial. bem como o catalogo e assentamento das Apolices, e 
folhas dos juros deverão rscripturar-se na Contadoria por Es
cripturarios differentPs do encarregado do auxiliar do Grande 
Livro, dPbaixo da dirccção do Official Maior. 

Outrosirn participa ao mrsmo Sr. Inspeclot· que não póde 
tet lugar a gratificação que pretPnde o Oliicial Maior da SPere
taria pelo trabalho de Secretario da Cilixa Filial de Amortização, 
de que trata o seu officio de 31 de Outubro do anuo passJdo 
sob n." 24.9. 

Tlwsouro Publico Nacional em 4 de Julho de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 375.-MARINHA.-Em 6 de Julho de 1836. 

Mandando abonm· gratificaçllo além dos jornaes a do.us operarios da Offi-
. cina de Ferreiros do Arsenal da .Marwha. 

\Jtmdando-se, p<H A viso desta data, abona1· aos op(•rnrios 
da Olficina dP Ft>rrciros desse A•·sen:d, José Bemardt•s. c Emílio 
Corrêa, mats 200 réiJ de gr·atificaçi'lo, além do jornal marcado 
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para os na t.a clnsse; assim o participo a Vm. para sua in
tl·lli~H'ncia c gowrno. 

D:•us liu.1rde a \'111.-Paço Pm 6 d1• Julho dtl tH36 -Salvador 
José ilfaci;;l.-'Sl'. FI'UII(;isco B.biunu de ca~tl'O . 

.. 
-No mesmo sentido se uffidou ao lutendente da Marinha. 

N. 376.-I{AZENDA.-Ern 6 de Julho de 1836. 

Sobre pagamento de Siza de bens de raiz, no caso de compra de heranças. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de drlibe:·ação 
tomada em SPssão do Tnbunal, fi'Spondc no ollicio do Sr lns
prctot· da ThPsouraria da Provinda da Bahia dt~ 30 de Abril 
ultimo sob n.o 101, qu<>, constando dos l'a1wis anrwxos ao dito 
oflH.:io, quP a herança comprada por José Tava1;es França, deve 
consistir em bPns de raiz, e crrtifkando-se isto mais 1 eJ,, facto 
de QUl'fl'l' o comp1'<1dor pagar u ='iza, he sem duvida qw· ella 
se deve; ou porque em tal caso a compra v<>rn a sPr realmente 
de b1·n3 de raiz, quiJ devem tocar ao vendedor na respeetiva 
pdrtilha; ou pM·que eonsiderado o contracto tle compra sómente 
de di•·elto, assim mesmo hc comprdl!'ndido para SP dever puga1· 
a Stza na dt•clanJÇi'io feita na Provisão de 8 dn .Janeiro ck 1819. 
Não havendo, pois, duvida ácerca de devPr-se paj.!;ar a Siza do 
subfl•dito conlracto, como de con1pra de bt~ns de raiz, tambern 
u não p{>de havct· a respeito da forma de ell'ectuar o pagamento 
segundo as L{~is que ü rcgulão. 

ThPsouro Publico Nacional em 6 de Julho de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 377 .-JUSTIÇA.-Em 7 de Julho de 1836. 

Ao Presidente do Conselho de exame, sobre a falta de alguns Vogaes 
do mesmo. 

Em n•sposta ao seu officio datadn de hontcm em que pergunta 
SI\ apezar de faltarem dous dos l\Ielllbros do Conselho de exame 
de qw~ V llL hn Presid"nte, pódc o mesmo Conselho continuar 
a deliberar: 1nanda o Hegente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro H decwrat a Vm. que Sf!ndo da natureza dos corpos 
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conectivos. acharem-se ·legalmente constituidps quando compa
rece metade t~ mais um dos Membros que os compõe, ficn claro 
que o referido Conselho de exame póde progredir em seus Jra
balhos, posto que faltem dous .Yogaes ;.mas que todavia, atf.ento 
o impedimento delles, se vão expodir nesta data as conveni,.ntes 
ordens para qne se complete o numero de Membros ~om que 
foi creado, o quo participo a Vm. para sua intellig(•ncia. 

Deus Guat·dc a 'm.-Pa~·.o em 7 de de Julho de 1~37.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Guilherme José Lisboa. 

N. 378.-Em 7 de Julho d6J 1836 . 

.A.o Commnndante Superior da. Guarda Nacional, sobre alguns- pontos 
de discipliua. 

'111m. e Exm -Sr. OR(•gt•nte em Nome do ImpPrador o Senhor 
Dom Perlro H h a po·· be n quP V. Ex. dê as providencias rwet>S· 
saPias a fim dc~ tJne os Guarda~ Nacionaes jámais !-!C upn~sPulem 
no st•rviço das Guardas) ·rinc~ palmente do Paço, st>não c•m 
uniform••; t' bPm assim qw• sP lat.ão imprP!t't'i\Ph Pnte as rondas 
do dia e vi ... ítas da noitP <1~ 1 at··uthas e gu rd;1s, a h,n·a~ ine .. rtas. 
a fim de evilfll' toda ê1 nPgli~t'lleÍél, IHHilf'lllldo St' (lft'CÍSu (()r IPiliS 

algutn O 'dal da G1J.n'da .N.tci,,n;tl pat'<t i.h!Uelle se1 viço das 
visitas. 

DPm•Guardt> n V. Ex.-PaçoPm 7 dt>.1ulhurlP 1~!i6. Gustaro 
~.dol(tJ de Agui!ar Pantoja.-Sr· . .Motwel Joaquim Pe:l'ira da 
%jtl-va. 

N. 879.-MARINHA.-Em 7 de Julho de 1836. 

Determinando que, os escravos da Naçílo que adoecerem sejíio eurados 
no Hospital da Marinha. 

O RegPnte em Nome do Imperador ha por bem quP. d'ora 
em diante os Pscravos da Nação .qw~ adof'c,~rem st>jào curados 
no Hospital da .Marinha. O que pat·tidpo a Vm. 11ara sua in
telligcncia e exPcução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço <'m 7 de Julho de 1836.-Salvador 
José Maciel.-Sr. Francisco Bibiuno de Castro. 
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N. 380.-J~m 7 de Julho de 183G. 

Mandando abona•· o jornal de oitocéntos réis ao Official tle Moldador, 
. que se acha na Ofticina de 1-'undidor. 

l\Jande Vm. abonar ao Oficial de Moldador, que actualmcnte 
se acha servindo na Officina de Fundidor do Arsenal da .Marinha, 
o jornal de oitocentos r·éis, como vencia no Arsenal de Guerra. 

Deus Guarde a Vm.-Paço crn 7 de Julho de 1836.-Salt,ador 
iosé Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 381.-FAZENDA.-:Em 7 de Julho de 1836. 

lh~,·ogando a ordem de !2 de Maio de 1832 que trata da fórma do 
pagament'O dos direitos de Ailcoragem. 

Manoel do Nascimento Casti'O e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada e·n ses~ão do 'fribunal sobre oficio do Sr. lnspectot· 
da Thesoutaria da Província do Marar!hão de U de ·Marco ul
timo sob n. 0 24, pelo qual submette á decisão do Tribunal a 
duvida suscitada entre o mesmo Sr. Inspector, c o c~ntador 
da Thesouraria, t•elativamcnte a fórma do pagamento dos direitos 
de Ancoragem, exigidos em virtude da ordem de 22 de Maio 
de 1832, de alguns Proprietarios e Consignatarios de navios por
tuguezes: ordena que fique de nenhum etfeito a citada ordem 
de 22 de Maio, e exonerados do pagamento os que se obrigárão 
por fiança; por quanto, devendo os subditos da Nação Portu
gueza ser considerados·, em vista do art. 5. o do Tratado de 29 
de Agosto de 1825, como os da Nação mais favorecida c amiga, 
cumpria que suas embarcações fossem isentas do pagamento 
de Ancoragem, desde logo que essa isenção se verificou a favor 
dos subditos da Nação Ba·itannica que foi a primeira que a in
ctuio em seu Tratada. O que cumprirá. 

Thesom·o Publico Nacional em 7 de Julho de 1836.-Manoel 
do N awimento Castro e Silva. 

N. 38:-.-Em 7 de Julho de 1836. 

Autorisando a Thesonraria da Parahyba a pôr em pratica as Instruoções . 
C{UC acompa.nhárão o beereto de 26 de Julho de 1802. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro PubJico Nacional, em conformidade de deliberação 

DecisiJ€s 30 
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tomada em sessão do Tl'ibunal sobre officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província da Parah~'ba de 7 de Maio ultimo 
sob n.o 57 incluso no do Presidente de 10 de Maio dito sob 
n. o 37, pelo qual pede ser autorisado para pôr em observancia 
as Instrucç.ões quo acompanhárão o Decreto dê 26 de Julho 
de 1802, e que ainda se achão em vigor pelo art. 88 da Lei 
de l~o de Outubro de 1831 ; e outrosim que se lhe declare qual 
a gratificação que deve marcar ao Porteiro c Contínuos que 
comparecerem de tarde na Repartição, pois que lhe parece 
não lhes ser applicavel a disposição 11. a das ditas Instrucções; 
a fim de poder dest'arte vencer os muitos tr~balhos de que se 
acha actualmente sobrecarregada a Thcsouraria ~ responde ao 
mesmo Sr. Inspector que fica autorisado a pôr em pratica as 
Instrucções citadas, e bem assim para arbitrar ao Porteiro e 
Contínuos para os dias em qu·~ forem de tarde servir uma gra
tificação que não exceda á metade da quota que dos seus respec
tivos ordenados cabe a cada dia do anno. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Julho de 1836.-Manoel 
d.o Nascimento Castro e Silva. 

N. 383. -MARINHA.-Em 8 de Julho de 1836. 

Ordenando que se não ponha em pratica o castigo da golilha sem sciencia 
c approYaç.ão do Govcruo na Côrte, c dos Presidentes nas Provincias. 

Ordenando o art. 80 dos de Guerra, que, além de outros 
castigos, os Officiaes Inferiores, e Otllciaes Marinheiros, embar
cados nos navios da Armada, sejão postos de golílha; e querendo 
o Regente em Nome do Imperador, sem todavia .alterar o refe
rido artigo, prescrever, como convém, o modo por que elle deve 
ser executado; manda que, o mesmo se tlão pratique para com 
aquellas praças, sem expressa ordem, na Côrte, desta Se~retaria 
de Estado, e nas Províncias, dos rcspecti vos Presidentes, a quem 
os Commandantes dos navios, nellas e!-tacionados, darão parte, 
}JOr escripto de qualquer acontecimento, cujo autor mereça 
semelhante castigo. O que participo a Vm. para que por esse 
Quat·tel General expeça as ordens necessarias, a fim de executar
se desta maneira o mencionado artigo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Julho de 1836.- Sal
vador José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 



-235-

N. 381..- FAZENDA.-Em 9 de Julho de 1836. 

Approvantlo o modo proposto pelo Procurador Fiscal da Thesouraria da 
Província de Minas para a avaliação annual do uso-fructo legado. 

l\lanoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, de accordo com o voto do Con
selheiro Procurador Fiscal, conformou-se com o parecer do I>ro
curador Fiscal da Thesouraria da Província de .Minas Geraes 
(que devolve), sobre o modo por que se·deve proccdci' á avaliação 
annual do usufructo legado, menos na dcducção dos 5 o;., em 
regra geral feita annualmente do vulor total dos bens, cujo usu
fructo se legi1ra ; por que se estes 5 o j o devessem formar a quota 
do sello, eomo se diz, seria notorio e gravíssimo prejuízo do usu
fructuàrio, contra a letra e espírito do Alvará de 17 de Junho 
de 1809, § 8. 0

, que sómente exige a dccima do que cffectiva
mente at-recada o lcgatario, por ser sem duvida que nenhuns 
bens haverá que rendão annualmcnte 50 °/o para se poderem 
tirar 5 a tilulo de sel!o de legado; c se nos 5 °/o devesse ser 
estabelecida indistinctamente a somma annual do rendimento, 
de que se houvesse de tirar a decima, srria isto em muitos ca~;os 
pmjudicial á Fazenda Nacional. O que o Sr. Inspector .da dita 
Thesoural'ia CIJrnprirá. 

Thesoui'O Publico Nacional em 9 de Julho de 1836.-blanoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

Parecer a que allude a Ordem. 

« Sendo sabido que o usufructo hc o direito de usufruir, ou 
« de usar e gozar das cousas alheias, salva a sua substancia, 
" torna-se claro, que o usufructuario tem dircilo a percebe.r 
« todos os fmctos, que rcsnltão dos bens, em que o usufructo 
•c se constitue, quer para a necessidade e proveito, quer para a 
<< commodidade, e prazer: a fruição comprehcnde toda. a utili
« dade e lucro. 

<< Convém, pois, para a melhor segurança, e para facilidade da 
• avaliação, que se faça inventario dos bens a usufruir. Os 
« que tem de pagar annualmente o sello, devem precisamente 
« concordar no inventario, e po1· elle se póclc verificar a avalia
« ção dos rendimentos annuaes desses beus. 

« Como esta av.1liação segundo as espccics {I avaliar e as 
« mesmas acções exigíveis offerece algumas ~ifficuldades, o 
« meio obvio, e mais prcmpto he o de lança·r mão de peritos, 
« ainda que este remedio seja subsidiario. E estes tendo em 
<< consideração as especies fructiferas, e de rendimento, calculão 
• a sua totalidade c deduzem, ou cx-co':'nputão foros, pensões, 
<< dízimos, impostos, menos porém o reparo das casas, ou quacs-
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« quer. melhoramentos, c quanto fica liquido, be a quota, de 
« que se paga o sello. 

<< ·Póde admittie-se que, sommando trdo o valor dos bens, 
<< delle se tieem sem mais deducção 5 °/0 , e que estes formem a 
« quota do sello ; este meio não he absurdo, e salva o direito 
(( da I•'azenda; sendo annual, não prejudica. 

<< Quer para a nomeação e approvaçào dos peritos, quer para a 
<< deducção dos 5°/o da totalidade dos bens são c.itadas c ouvidas 
« a~ pai tcs. O um Preto, :.3 de Abril de 1836.- Procurador 
Fiscal, Andrsde. » 

N. 385.-GUERI\A . ......: Em 10 de Julho de 1836. 

Deixando á prudcncia do Presidente do Rio Grande do Sul a execução 
do Decreto que mandou dissoher os Corpos compramettidos ua rebclliào 
daquella Província. 

lllm. e Exrn. Sr. -Em additamento ao meu officio de h ontem, 
cumpre-me significar a V. Ex., de ordem do L\egente em Nome 
do Imperador, que, posto esteja· V. Ex. autorisado pelo ncereto 
de 21 de l\Iaio deste anno a dissolver os Cm·pos de 1. a linha 
dessa Provinda, inclusive o 8. o Batalhão de Caçadores, po.r 
baverrm tomado parte na sedição de 20 de Setrrnbi'O do anno 
proxirno passado, e isto como medida gemi para não continuarern 
no quadro do Exercito Corpos, cuja couducta se tornára anar
chica, todavia occorrendo agom que o mesmo 8. o Batalhão mos
trou querer apagar a nodoa do seu primeiro comportamento, 
voltando-se para a causa da legalidade, deixa o 1\egente ao 
prudente arbitrio de V. Ex. o sobrestar na execução daquella 
medida geral segundo as circumstancias e os interesses dessa 
'f rovincia o exigirem. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Uio de Janeiro em 10 
de Julho de .t836.-.Dfanoel da l!'on~eca Lima e Silva.- St'. 
Presidente da Província do IUo Gmnde do Sul. 

N. 386. -FAZENDA.'- Em tO de Julho de 1836. 

Providenciando sobre a moeda de cobre que tiv('r sido recolhida, á lista 
dos ultimos acontecimentos da Provinda de S. Pedro. 

111m. c Exm. Sr.- Em consequencia dos ultimos aconteci
mentos da Pmvincia, occoaTc-me recommendar a V. Ex. quo 
com a maiol' presteza tome cautelas sobre a moeda de cobre que 
existir recolhida em virtude da Lei de 3 de Outubro de 1833, 
não só em Porto Alegre CüiDO em cutros pontos da Provinda até 
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agora occupados pelos rebeldes, fazendo-a remover para ó Rio 
(;rande, ou mesmo para l,ordo das embarcações no caso de que 
V. Ex. tema alguma reacção, para ser transpm·tada á está Córte, 
onde terá lugar a sun escolha e carimbo para se reenviar quando 
se consiga a pacincação da Província para tm· lugar a execução 
da Lei de 6 de Outubro do anno passado; no caso porém de 
nada ·receia•·, a conservará ahi para crn tempo conveniente fazer
se essa opcraç.ão; crnfim o (~overno deixa ao prudente arbítrio 
de V. Ex. a consPrvação ou r<>mcssa dessa moeda como melhor 
~ntender, segundo as (~irctunstaneias mais convenientes aos inte· 
resscs da Fazenda Jlublka. 

·Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Julho de 1836. - JJ-fanoel do Nmcimento Cai;fro e Silva.
Sr. Presidente da Província do lHo Grande do Sul. 

N. 387. -JUSTIÇ.\.- Em 1l de Julho de 1836. 

Ao Presidente da Pro,·incin do Espirito Santo, sobre a disposição do art. 
4.0 da Lei de 10 de Junho de 1835, e Decreto de 11 de Abril de 18~0. 

111m. c Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador á 
quem foi presente o requerimento das rés escravas Firmina, 
Jtaymunda e Cypriana, que V. J~x. ll'<msmitlio a esta Secretaria 
de Estado, acompanhado do seu officio de 13 de Maio ultimo, 
e da informação do Promotor. Publico do Município dessa Cidade, 
manda declarar á V. Ex. que a disposição do art. r... o da Lei de 
10 de Junho de 183:) hc clara c terminante; c pelo que toca a 
impetração de Graça ao Poder Moderador, não tem lugar este 
recurso no caso vertente em razão da prohibição do Decreto de 
11 de Abril de 1829, e que muita SPl'iÍ a falta de exacção nas 
respectivas autoridades, se ora não cstivct· cumprida a sentença 
contnt as mesmas rés. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro om 11 do 
Julho de ts:JG. -Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 388.-:MARINHA.-Em 11 de Julho de 1836 .. 

Mandando cessar os f6rnecimentos que se fazem aos Colonos das Canarias 
depositados á bordo da Náo Pedro Segundo, e Fragata lmperatrü, e aos que 
se achão empregados neste Arsenal, ou em outra qualquer parte. 

Devendo, em consequencia do que rcquerêra a mesa de direc
ção da Sociedade Promotora de Colonisação, em officio de 8 deste 
mez, cessar por essa Intendencia os fornecimentos (desde o dia 
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:16 do mesmo em diante, se antes a Legação Hespanhola, á cargo 
de quem ficão, os não quizer· subministrar por si mesma) tanto 
aos Colonos das Canarias, depositados a bordo da Náo Pedro Se
gundo e Fragata Imperatriz, como aos que se achiío empregados 
no Arsenal, ou rm outra qualquer parte, ficando deste modo sem 
effeito as requisições que a sobredita mf.•sa fizera em officios de 
4. e 9 do mez proximo passado; assim o participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. · 

Dens Guarde a Vm.- Paço em 11 de Julho de 1836.-Salva
dor José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 389.-FAZENDA.- Em 11 de Julho de 1836. 

Circular em additamento á de 4 do corrente relativa aos signaes por que 
.se distinguem as cedulas falsas de 100~000. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tl'i
bunal do Thesouro Publico Nacional, em additamcnto a ordem 
de 4 do corrente, declara ao Sr. Inspector da. Thcsouraria da 
Provincia de.... . . que além dos signaes constantes da nota 
que a acompanhou para serem conhecidas as cedulas falsas de 
100;n,OOO, uellas faltão os quatro pontos que as verdadeiras tem 
nas extremidades da ·~ruz annilar, o que deverá aecrescentar 
quando fizer publica a referida nota. 

'f besouro Publico Nacional em 11 de Julho de 1836.- JJla
noet da Nas cimento Castro e Silvá. 

N. 390. --1\IARI~HA. -Em 12 de Julho de 1836. 

Determinando que os Intendentes da Marinha nas Proyincias remettão men
salmente á Secretaria de Estarlo um Mappa das tripolações dos navios 
armados e desarmados, que existirem nos respectivos portos. 

Remetta Vm. mensalmente á esta Secret:H·ia de Estado um 
Mappa das tripo1ações dos navios armados c desarmados, exis
tentes nesse porto, com declaração dos objectos recebidos nos 
mesmos navios. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeit·o em 12 de 
Julho de 1836. -Salvador Jose Maciel.- Sr. Intendente da 
Provincia da Bahia. 

-No mesmo sentido ás demais Provincias. 
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N. 391.-JUSTIÇA.-Eril 14 de Julho de 183G. 

Ao Presidente da Província da Bahia, para que os Juizes de Paz se dirijllo 
aos Juizes de Direito quando lhes occorrerem dmidas. 

Illrn. e Exm. Sr.-Tendo o Juiz de Paz do districto da 
Conc~ição da Villa de Nazarcth dessa Província dirigido ao 
Governo Imperial o officio incluso datado de 6 do mez an
tecedente offerecendo as duvidas que lhe occorrêrão sobre a 
intclligencia de diversos artigos do Codigo do Processo Cri
minal: ha pm· bem o Rrgcntc em Nome do Imperador o 
Senhor· D. Pedro H que V. Ex. fcH;.a saber ao referido Juiz 
de Paz que áccrca de tacs duvidas c das mais que lhe possão 
para o futuro oecorrcr, deve dirigir-se ao Juiz de Direito res
pectivo a quem com petc instrui-lo na fórma do § 9. o do art. 46 
do referido Codigo, e não ao Governo Geral, que só tomará 
dell:1s conhecimento quando forem propostas por V. Ex. em 
consequencia de lhe terem sido pedidos os esclarecimentos pelo 
Juiz de Direito, e disserem respeito a objectos que forem da 
competcncia do mesmo Governo Geral. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro em 14 
de Julho de 1836.-Gustavo A.dolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. 
Presidente da Província da J~ahia. 

N. 392.-Em 14 de Julho de 1836. 

Ao Chefe da Policia, sobre os desertores da Marinha Franceza. 

Tendo o Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 
de Sua Magestade o Rei dos Frant~ezes, em uma nota que 
me foi transmittida por copia pela Repartição de Estrangei
ros, reclamado providencias a fim de cessarem as difficuldades 
que ora diz encontrarem-se para poderem ser presos os de
~ertores da sua nação, tanto da Marinha militar como das 
embarcações marcantes : ha por bem o Regente em Nome do 
Imperador o Senhor D. Pedro li que Vm. ordene aos Juizes 
de Paz desta Cidade que se prestem com promptidào ás re
quisições que lhe forem feitas a tal respeito, tendo sempre 
em vista a disposição das Leis c dos Tratados existentes. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Julho de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Chefe da Policia. 

-Na mesma data se ordenou ao Commandante do Corpo de 
Permanentes para prestar os auxílios de força que fôr requi
sitada para a prisão. 
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N. 393.-FAZENDA.-Ém 1ft. de Julho de 183G. 

Ordenando que nas guias de remessa do ouro se especifique a~ 
quotas do imposto a que pertencer. 

~Ianoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribuhal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. lnspector da 
Thesoura•·ia da Província de Minas Geraes envie com urgencia 
uma conta do ouro em pó que remetteu para o Thesouro no 
nnno financeiro proximo passado, com esp:ociticação do pro-
dueto respectivo a cada uma das quotas do imposto estabele
cido neste metal; e outf'O sim, que todas as vezes que fizer 
iguaes remessas separe o ouro que pertencer as quotas de 
25%, .10 °/0 , e 5°/o j ou qualquel' outra que haja de se esta
belecer. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional ém 14 de Julho de 1836.-
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. à94 ....... Em 1fa. de Julho de 1836. 

Declàra o procedimento que se devera ter quando apparecercm ceduia! falsas. 

lllm. e Exm. S1·.-Respondcudo ao seu officio de 25 de Junho 
ultimo sob n. 0 82, qne posto eu dissesse no meu Aviso de 20 
de :Maio deste anno que nada havia a providenciar pelo Tri
bunal do Thesouro a respeito de um objecto já sujeito ao 
conhecimento do Poder Judiciario, deve o Dit·ector da substi
tuição das notas do novo padrão observa•· o que foi determinado 
no A viso de 6 de Junho proxi mo passado de conformidade com 
o disposto nos arts. 38 e 39 do Regulamento de 4 .. de Novem
bro de 1835, não excedendo no seu procedimento ao que nesses 
artigos se acha expresso. 

Deus Guarde a V, Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em 14 do 
Julho de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silt·a.-Sr. 
Presidente da Província de Minas Gemes • 

.N. 305.-Em 16 de Julho de 1836. 

OrMm á Thesouraria da Pro,·inria da Bahia a ·re10pcito dc=cxecuc;ôcs 
promo-vidas pela Fazenda Nacional. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nadonal, a quem foi presente o officio do 
Sr. Inspector da Thesouraria da Provinda da Bahia de 12 de 
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Abril ultimo sob n. o 85, acompanhando 8 relação das cxccu
~~ões contra os devedores da Fazenda Publica ; rccommcnda ao 
dito Sr. Inspector toda a actividade em promovê-las, desem
penhando o Procurador Fiscal o que lho incumbe a Lei de 
.r~ do Outubro de 1831, c obrigando pelos meios legaes ao 
eumprimento de seus deveres os Juizes, Escrivães, Advogados 
e mais empregados que retardarem o andamento dcllas: c 
quanto as dividas provenientes de J)izimas de Cbancellaria 
poderá remetter as relações dos devedores aos Collcctores das 
Hendas Publicas nos difTercntes Municípios para solicitarem a 
cobrança amigavelmente como propõe o Procurador Fiscal, dan
do-se-lhes por esse trab:~lbo uma commissão razoavel do quo 
art'ecadarem; sem que comtudo se deixe de proceder execu
tivamente contra os que não annuirern aos meios amigaveis; 
tambem poderá conceder commissües aos que forem nomeados 
Pmcuradores da Fazenda nos Municípios, emquanto a Assom
h!éa Geral Legislativa não der providencias a este respeito, o 
estabelecer ordenados. 

Outrosim previne de que no semestre futuro, quando der 
conta do estado da sobredita cobrança, não precisa remettcr 
Hma relação igual a que acompanhou o seu citado oficio, 
sendo bastante notar as alteraçües que tiverem occorrido, re
ft'rindo-se aos numcros da antecedente, c só em cada um anno 
fará remessa de nova relacão. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Julho de 183{3.-
1l1 anoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 396.-IMPERIO.-Em 18 de Julho de 1836. 

Ao Ministerio da Jústiç.ll, declarando quo o Juiz de Direito nomeado 
Presidente de Província, não deixa vago o seu lugar. 

Tendo o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 
nomeado por Carta Imperial do 13 do corrente ao Bacharel 
Hotlrigo de Souza da Silva Pontes para o cargo de Presidente 
da Província das Alagóas; c não devendo reputar-se vago nos 
termos da Constiluição, e conforme já se tem resolvido ácerca 
de outros em iguaes circumstancias, o lugar de Juiz de Di
reito que elle occupava em uma das Comarcas da Provincia 
(h' S. Pedro, mas impedido o dito Baeharcl para exercê-lo: 
do ordem do mesmo Regente assim o participo a V. Ex. para 
sua intelligencia. 

Deus Guardo a V. Ex.-Paço em 18 de Julho de 1836.
Antonio Paulino Limpo de Abreo.-Sr. Gustavo .. \ dolfo de 
Aguilar Pantoja. 

Decisões 31 
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N. 397.-IUSTIÇA.-Em 18 de Julho de 1836 . 

.Ao 1. 0 Secretario da Cama r a dos Deputados, declarando que o Governo 
resolveu negar licença para os subditos Brasileiros recorrerem á Santa 
Sé pedindo dispensas e outras graças, emquanto não forem concedidas 
as Bulias de confirmaça:o do Bispo eleito do Rio de Janeiro. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo V. Ex. solicitado do Governo 
Imperial, ua conformidade do que resolveu a Camara dos 
Srs. Deputados approvando o requerimento da Commissão 
dos Negocias Ecclesiasticos, a conyenicntc informação sobre o 
estado das nossas relações com a Côrtc de Roma a respeito 
de dispensas do impedimento do primeiro gráo de affinidado 
licita em linha lateral, e outras sümelhantes resm·vadas á Santa 
Sé pela actual disciplina da Igreja, de ordem do Hegente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, cumpre-me de
clarar á V. Ex., em resposta ao seu officio datado de 11 do 
corrente mez, e para o fazer presente á mesma Camara dos 
Srs. Deputados, que o Governo resolveu negar licença aos sub
ditos Brasileiros para recorrerem ao Santo Padre, ou a seus 
Delegados ácerca de taes dispensas, e de quaesquer outras 
graças pontificias, emquanto não forem concedidas pela Côrte 
de Roma as Bulias de confirmação ao Bispo eleito da Diocese 
do lHo de Janeiro,· para que se não torne nullo e illusorio o 
direito da nomeação, que compete ao mesmo Governo pelo 
bem do Estado, e pelos proprios Canones da Igreja : o que 
já foi levado ao conhecimento do Corpo Legi&lati v o no rela
torio da Repartição ora a meu cargo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 18 de Julho de 1836.
Gustavo Adolfo de .Aguilar Pantoja.-Sr. Bernardo Belizario 
Soares de Souza. 

N. 398.-MARINHA.-Aviso de 18 de Julho de 1836. 

Determinando que os Commandantes das Embarcações de Guerra , sempre 
que se recolhão de qualquer Commis~ão, dêem uma parte circumstancia_da 
de todos os acontecimentos occorndos durante a mesma; e bem assim 
para que os dos Paquetes declarem a razão da demora que tiverl!o em 
cada porto, além da que lhes be prescripta pelo Regulamento de ~ de 
Março, e InstrucçOes de H de Maw de 1829. 

Expeça Vm., por esse Quartel General, as convenientes 
Ordens, não só para que os Commandantes das Embarc.aç~es 
de Guerra, sempre que se recolhão de qualquer Comm1ssao, 
dêem uma parte circumstanciada de todos os acontecimentos, 
que, durante a mesma, occorrêrão ~ bordo, declarando os 
nomes dos desertores, o lugar, e o dw, em que as deserções 
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se verificárão, e o nome do Official, que a esse tempo so achava 
do quarto, bem como tudo quanto houverem recebido em 
alguma das Províncias, e por que motivo; mas tambem para 
que os Com mandantes dos Paquetes declarem a razão da demora 
que ti verão em cada porto, além da que lhes h e prescripta 
pelo Hegulamento de 5 de Março e Instrucções de 14 de .Maio 
de 1829. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Julho de 1836.-Sal
vado1· José Maciel.-Sr. Francisco Bibiano do Castro . 

• 

N. 399.-Em 18 de Julho de 1836. 

o~denando qt}e sejllo recolhido presos ao Hospital da Marinha o~ Com
missarios e Escrivaes do Numero da Armada, que dando continuadas 
partes de doentes, illudem as suas obrigações; suspendendo-se-lhes o~ 
iespectivos vencimentos quando o nao façll.o immediatamente. 

Expeça Vm. as ordens necessarias, não só para que se recolhão 
ao Hospital da Marinha os Commissarios e Escrivães do Nu
mero da Armada, que, dando continuadas partes de doentes, 
illudcm as suas obrigações, e com grande escandalo passcião 
pelas ruas; suspendendo-lhes os respectivos vencimentos, quando 
o não fação immediatamente, e participando á esta Secretaria 
de Estado, a fim de se tomar sobre clles ulterior deliberação: 
mas ainda, para que o Escrivão Frederico Augusto Guilherme 
Cordovil seja empregado na Escripturação das Oíficinas no A r
s(mal da Marinha, e nas mais que lhe determinar o Inspectur 
dn müsmo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço, em 18 do Julho de 1836.--Sal
v{;dor José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 1,00.-JUSTIÇA.-Em 19 do Julho de 1836. 

An Juiz de Paz do ~. 0 districto de Santa Anna, declllrarHio infundada a 
cxigencia de se participarem aos lmpectores de Quarteirão as diligencias 
que se houverem de fazer. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II 
em solução do seu ofncio datado em 16 do corrente, manda 
declarar á Vm. que com quanto conveniente será que as dili-
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gcncias que se houverem de fazer scjão communicadas aos 
Inspcctorcs dos respectivos Quarteirões, todavia não impondo 
nenhuma disposição de I .. ci un.a tal obrigação aos Executores 
dellas, c devendo mesmo as demoras, que possão occasionar 
estas communicaçõcs, cmpeccr em alguns casos a prompta 
execução das mesmas diligencias com detrimento do serviço 
publico, h c todavia infundada a pretenção do Inspcctor do n. o 

Quarteirão do seu districto pelo que diz respeito a este objecto; 
e que pelo que toca ao máo estado da illuminação da rua de 
Mat;)cavallos, nesta data se fnz a mesma communicação ao 
Sr. r;!inistro do Imperio para providenciar c0rno convier. 

Deus <~uarde a Vm.-PGÇO em 19 de Julho de 1836.-Gus
tavo Adolfo de Aguilat· Pantvja.-Sr. Juiz de Paz do 2. o Dis
tricto de Santa Anna. 

N. 4.01.-Em 1\J do Julho do 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda N11cionul, declarando nulln a clciçilo 
de um Major de Irajá se com c!fcito clle estava pronuHciado anterior
mente á elciçtío. 

Illm. c Exm. Sr. -0 Rcgetltc em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H a quem foi presente o officio de V. l~x. 
datado em 18 do corrente, tendo em considernção quo o art. 
13 da Resolução de 25 de Outubro de 1832, sómcnte pcrmiltc 
que scjão nomeados Officincs da Guarda Nacional os C\dadãos 
que podem ser eleitores de Parochia, c que o art. 9~., § 3. o 

da Constituição do Impcrio prohibc que sejão c1eitores os 
criminosos: manda declarar á V. Ex. que h e nu H a a eleição 
do Mnjor de Irajá que rccahio na pessoa de Joaquim Burboza 
de Sá, o qual segundo cllc mesmo confessa se acha ha mais· 
de dous annos pronunciado pelo respectivo Juiz de Paz em 
virtude da queixa que contra cl!e deu Lourenço Coelho r.;unes, 
o que comtudo se deve entender no caso de ter ;;ido, como se 
inculch, a pronuncia antcríor áqucllu eleição c não posterior, 
devendo no prime;iro caso proeeder-sc a outra eleição para 
preencher-se aquello posto como convém a bem do serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 19 de Julho de 1836.
Gu.~taro Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. CommandanL0 Su
perior da Guarda Nacional. 
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N. 402.-MARINHA.-Em 19 de Julho de 1836. 

Mandando pagar a uma praça do Corpo de Artilharia da M"arinha o fardamento 
que allcga ter perdido em acção de fogo na Pro,'incia do Pará.. 

O Regente em Nome do Imperador, Conformando-se com o 
parecer do Procurador da Coróa, e informação dada pelo Com
mandante do Corpo de Artilharia da :Marinha, ácerca do re
querimento incluso do soldado do mesmo Corpo Joaquim Vieira, 
lia por bem que á este se pague, por essa intcndcncia, o far
damento que ailega ter perdido em ncçào de fogo na Provin
cia do Puní, e faz certo pelo documento junto. O qno participo 
á Vm. para sua intcilígencía c execução. 

Deus Guardo a Vm.-Paço em 19 de Julho de 1836.-Sal
vador José j}faciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 403.-JUSTIÇA.-Em 20 de Julho de 18:J6. 

Ao Commauf!antc Superior da Guarda Nacional, declarando que o alista
mento na Guarda Nacional nao isenta do recrutamento áquello que nt'lo 
ttver a seu favor alguma excepção marcada nas lustrucçors dt! 10 de 
Julho de 1 82~. 

Ilim. c Ex:rn. Sr.- Havendo-se introduzido o nhuso do se 
reputarem isentos do recrutamento do Exercito dt~ Linha c 
Armada todos aquelles que se achão alistados na GGarcla Na
cional: o llcgcnte em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
H, mandn declarar á V. Ex. quo são sujeitos ao dito recruta
monto, embora cslejão alistados na Guarda Nacional, todos os 
cidadãos filhos famílias de pessoas que tem a renda nccessaria 
para serem eleitores com tanto que tenbão de 18 annos de idade 
para cima sendo residentes nesta cidade, e nas da Bahia, Uc
cifl', Maranhão c seus respectivos tormos; c em todos os outros 
.!Uunicipios do Impcrio os cilladãos filhos famílias de pessoas 
que tem a renda ncccssaria para poderem yotflr nas eleições 
primarias com tanto que tcnllão de 18 annos de idade para cima, 
segundo h c expresso nos arts. 9 c 10 ~~ 2. os da Lei de 18 de Agosto 
de 188t, art. 3. 0

, § 2. 0 e art. 4.o, § 2. 0 da Besoluçüo de 2!) 
de Outub:·o d'~ 1832, salvo se em favor de qualquer dos sobreditos 
cidadãos filllos familias mililnr alguma das cxcepções marcadas 
nas lnstrucções de 10 de Julho de 18:22: o que participo á 
V. Ex.. para sua in tclligcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.-J>aco em 20 de Julho de 1836.
Gustavo Adolfo de Agut'lar P~ntoja.-Sr. Commandante Su
perior da G a arda Nacional. 
-Nesta conformidade expedia-se Circulares aos Presidentes dus 
Províncias. 
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N. 404.-MARINHA.-Em 20 de Julho de 1836. 

Mandando abonnr ao' Cirurgiões do Numero da Armada em Conselho de 
Guerra, ou em tratnmento no Hospital d3. Marinha, metade da gratificaçi1o 
que no primeiro caso, lhes será restituída, quando absolvidos, assim como se 
pratica a respeito do 1oldo. 

O Regente em Nome do Imperador, conformando-se com 
o que em otncio de 1fa. do corrente Vm. inforrnára ácerca da 
representação do 1. o Escripturario, que serve de Contador da 
Marinha, de 13 do mesmo, ha por bem que os Cirurgiões do 
Numero da .A.rmada, sempre que entrarem em Conselho de 
Guena, ou se forem curar no Hospital da Marinha, srjão só
mente abonados da metade da gratificação (bem como o são da 
metade do soldo), a qual no primeiro caso, lhes deverá ser res
tituída, quando absolvidos, na fórma da Lei. O que participo 
â Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Julho de 1836.-Sal
vadúf José Maciei.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 405.-JUSTIÇA.·--·Em 2t de Julho de 1836. 

Ao Juiz de Paz de Irajá, declarando que o estar qualificado na arma de 
infantaria nilo inhibc ser eleito para postos de Cavallaria, e Yicc-versa. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pcdm H, 
a quem foi presente não só o seu officio de 26 do mez 
passado, como o requerimento de Francisco Xavier do .Amaral, 
manda declarar á Vm. que procede a eleição deste Cidadão 
para Capitão da t.• Companhia do Batalhão da Guarda Nacional 
dessa l''reguczia, apesar das razões que Vm. aponta de pertencer 
á arma de Cavallaria, visto não se allegar faltar-lhe a circums
tancia de tet· a renda da Lei e necessaria para ser Official, 
porque não havendo disposição Legislativa que prohiba elege
rem-se para os postos da Guarda Nacional de Infantaria os 
qualificados na Cavallaria ou vice-versa, eslá o Supplicante na 
regra do art. 13 do Decreto de 25 de Outubro de 1S32 que 
habilita para poderem ser nomeados Officiaes os Guardas Na
cionaes sem fazer distinccão de armas. 

Deus Guarde a Vm.-Pa'ço em 21 de Julho de 1836.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja.-St·. Juiz de Paz da Freguezia de 
Ir[ljá. 
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N. 406.-MARINHA .-Em 2t de Julho de 1836. 

Mandando observar as disposições da Portaria do Intendente da Marinha de 
19 do correntet que tra!a sobre o pagamento ás. Gua_rnições dos Navios 
em ·acto de móstra: senâo as runcções de Comnussarws de mostra exer
cidas pelos Officiaes da Contadoria que forem nomeados para este fim. 

Para que se observe o disposto na Portaria, junta por copia, 
do Intendente da Marinha interino, datada do 19 do corrente, 
sobre o~ pagamentos ás Guarnições dos Navios da Armada; 
cumpre que Vm. expeça por esse Quartel General as conve
nieptes ordens, a fim de que no dia que o referido Intendente 
indicar para pagamento estejão as ditas Guarnições em acto , _, _ 
de mostra ; e o Otficial da Contadoria exerça as funcções de 
Cornmissario de Mostra, que a Lei lhe confere, como Delegado 
delle Intendente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 21 de Julho de 1836.-Salvador 
José Jfaciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

-Communicou-se ao Intendente da Marinha. 

N. 4.07.-Em 22 de Julho de 1836. 

Determinando, que só aos Officiaes da Armada, que commandarem Nuios 
se devem àbonar comedorias de Commandante. · 

A' vista da informação que deu o Contador da Marinha in
terino, ~ acompanhou o seu ofllcio de 21 deste mez, sobre o 
requeriínento do 2. 0 Tenente João de Moraes Madureira; tenho 
de significar-lhe, para sua intelligencia- e governo, que aos 
Otficiaes da Armada, só commandando Navio, se devem abona~ 
comedorias de Commandante. · 

Deus (iuarde a Vm.-Paço em 22 de Julho de 1836.-Salvador 
1-Jsé Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. · 

N. 408.-Em 26 de Julho de 1836. 

Determinando, que se recommende aos Commandantes dos Navios da Armad11, 
a lilteral observancia da disposição do Titulo ~. 0 da Lei de 7 de Janeiro 
t.!e 1797, a fim de cohibir o atrazo e inexactidao que tem apparecido na es
cripturação dos livros de alguns Navios da mesma Armada. 

Tendo apparecido, contra os interesses da Fazenda Publica, 
o a despeito da terminante disposição do Titulo 2. o da Lei 
de 7 de Janeiro de 1797, não só grande atrazo, mas até mesmo 
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i nexactidão na cscripturação dos livros de alguns Na Tios da 
Armadll; c querendo o Regente em Nome do Imperador que 
cesse de uma vez um tal inconveniente, determina quo por 
esse Quartel General se rccommende aos Commandantes dos 
mencionados navios a littcrJl obscrvancia da sobredita dispo
sição, dcbuixo da mais cstricta rcsponsabHidado. O quo par
ticipo á V m: para sua intclligencia, c pontual execução. 

Deus Guarde a Vrn.--Paço em 26 de Julho de 1836.-Salvador 
José IJ.faciel.-Sr. Francisco Bibiano de Castro. 

N. 409.-JUSTIÇA.-Em 27 de Julho de 1836. 

Ao Chefe da Policia, mandando publicar pelos jornacs o premio do dozo 
contos de réis a quem descobrir os criminosos, e notas roubadas do Thc
souro Publico. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II 
ordena quo Vm. faça publico pelos jorrwes desta Cidade 
que pela Policia se darão nté 12:000~ü00 a quem haja de 
descobrir e facilitar os meios de apprchensão dos criminosos, 
e notas roubadas no Thcsouro Publico desde a noite de 23 a 
25 do corrente. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Julho de 1836.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja.--Sr. Chefe da Policia. 

N. 410.-FAZENDA.-Em 27 de Julho do 1836. 

Circular aos Presidentes das Provindas, para quo se faça publico em pcrlo
uicos o roubo praticado no Thcsouro das notas do novo padrlio nas noites 
de ~3 a '5 do corrente. 

Illm. e Exrn.-Remetto li ,V. Ex. vinte exemplares do Edital 
que se mandou publicar, em consequcncia do arrombamento e 
roubo praticado no Thesnuro Publico Nacional das notas do novo 
padtfío; nas noites de 23 a 25 do cotrcnte; a fim de quo V. 
lh. ahi faça tnmbern publicar nos pcriodicos, o reimprimir para 
ser afixado em todos os lugares publicos, e distribuido por todas 
as nutoridades da Província, pam se acautc]nrern contra a in
truducção das ditas notas em circulação: cumpro outrosim que 
V. Ex.. do todas as providencias para cvitm· que os perpetra
dores do roubo consigão ahi introduzi-lo; mandando proceder 
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;ws mais escrupulosos exames em todas as embarcações que desta 
Província se dirigirem á essa. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 27 
de Julho de 1836.-lJlanoel do Nascimento Castro e Silva.-
~J·. Presidente da Província do Pará. · 

N. 41 L-Em 27 de Julho de 1836. 

Circular mandando proceder ao resgate-das notas de 50~ a 500$ cmittidas ·· 
nas Provincias para se não confundirem com as que forão roubadas do 
Thesouro. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Pub1ico Nacional, ordena : 1. o, que na Capital, e 
em todas as Estações de troco da Província de S. Paulo se sus
penda ·immedialamente a emissão de notas do novo padrão 
dos valores de 50~. 100~, 200~ e 500~; 2.0

, que sejão recolhidas 
no menor prazo possível as notas dos valores acima referidos, 
que tenhão sido emittidas na dita Pmvincia, dando-se em troco 
as de 20~, e valores menores; 3.0

, que esta operação tenha lugar 
de prefcrencia á da substituição das cedulas e conhecimentos 
a qne se está procedendo; devendo sempre reservar-se em cofre 
4uantia equivalente ás notas de maiores valores emittidas na 
Província, para que possão ser substituídas pelas de 20~, c va
lfm~s menores, logo que sejão apr~sentadas; 4. 0

, que as ditas 
notas de 50~ a 500~ inclus\vc que ainda não forão emiltidas, 
e as que se recolherem em virtude desta ordem, sejão logo 
marcadas com o sinete de-inutilisada-e guardadas em lugar 
seguro; e 5. 0

, que no acto de se recolherem as ditas notas se 
tenha muito em vista o Edital de 26 do corrente, de que ora 
se remettcm exemplares ao Presidente da mesma Província, 
para que não sejão trocadas as que forão roubadas do The
;.;ouro da noite de 23 a 25 deste mez. O que o Sr. Inspector 
da Thesouraria cumprirá debaixo de sua strieta responsabilidade. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Julho de 1836.-Manoel 
do Nasc'imento Castro e Silva. 

N. 412.-JUSTJÇA.-Em :?8 de Julho de 1836. 

Ao Chefe da Policia, arbitrando a gratificação de 4oog a cadn um dos Se
cretarios da Saude e Policia. 

Em solução ao officio que Vm. me dirigio pedindo dccJaração 
;1cerca das gratificações, que devem vencer os dous Secrclarios 

Decisões 32 
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da Saude e Policia; hm: v1~ por bem o Regente em Nome do 
Imperador o Senhor Do:n .Pedro II resolver que a cada um 
dos referidos Sccrdarios fosse arbitrada a gratificação annual 
de 400~ contada do principio do corrente anno financeiro em 
diante; '' c{::al lhes será abonada pela cons-ignação da Policia, o 
qu~ pai'tidpo a Vm. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 ele Julho de 1836.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr Chefe da Policia. 

N. 413.- Em 28 de Julho de 1836. 

Ao Chefe da Policia, designando as gratificações ao Sota-Carcf'reiro do 
Aljube, ao Cha\'Ciro, dous Enfermeiros, e um Eseripturario. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, 
tomando em consideração o que V m. representa no seu oflicio 
de 30 de Maio do corrente anno sobre n necessidade de arbi
trarem-se vencimentos a diversos emprcgaJos da Cadêa do Al
jube, que devendo ser pagos pelo respectivo Carcereiro segundo 
o Uegulamento, não o erão por não ter este meios para o 
fazer, em consequencia de terem-se abolido certas quantias que 
o mesmo Carcereiw recebia corno carceragem, c que erão des
tinadas para nquellcs pagamentos, achando-se por este motivo 
a dita Cadêa quasi aband0nada; lta por bem que Vm. mande 
abonar ao Sola-Carcereiro da sobredita Cadêa do Aljube a gra
tificação annual de 400~000; ao Chaveiro a de 200~000 annuae~; 
a dous J~nfcrmeiros com a denominação de 1.0 c 2.o, áquelle a 
gratificação mensal de 10~000, c ao 2. 0 a de 6~000, c a 
um Escripturnrio a gratificação annual de 300;til000, o qual será 
considerado como Amanuense supranurnerario da Secretaria da 
Policia, e com accesso a lugares della, quando lhe tocar: e 
devendo est,a despcza ser levada em conta da quantia consig
nada na Lei do Orçamento para a conducção, sustento e vcs
tuario dos presos pobres, Vm. ordenarú ao lnspector do for
necimento dos viveres, que inclua os mencionados empregados 
na respectiva folha mensi:ll com as gratificações aqui estabe
lecidas para cada um delles. O que participo a Vm. para sua 
intelligencia e execução. 

Deus (~uarde a Vm.- Paço em 28 de Julho de 1836 ...... ·
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. f:hrfe da Policia. 
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N. 41',.. -Em 28 de Julho de 1836. 

\o Chefe da Polir:ia , para que os salarios do Barbeiro e Enfermeiro do 
Aljube st•jão pagos por conta da quantia consignada para o sustento c 
vcstuario dos presos pobres. 

O Regente em Nome do Imperadol' o Senhor D. Pedt·o H, 
attendendo ao que representárão Joaquim José, e José Soares, 
~stc Barbeiro c aquelle Enfermeiro da Cadêa do Aljube, c á 
rista dos officios de Vm. datados de 5 o 18 do corrente mez, 
ha pm bem que Vm. mande pagar os salarios dos supplicantcs 
por conta da quantia consignada na Lei do Orçamento para a 
~·.onducção, sustent0 o vesluario dos presos pobres, ordenando 
para este fim ao Inspector do fornecimento dos viveres, que os 
•:ontemplc na respectiva folha. 

Deus fiuardc a Vm.- Paço em 28 de Julho de 1836. 
'lustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Chefe da Policia. 

N. ~H ti. -Em 23 do Julho de t8:J6. 

\o Chefe da Policia, para que a illuminação interna da Cadea do Aljubc 
seja feita pelo Inspector do fornecimento dos Yivcrcs, c os object(•S ncccs
sarios para a cscripturação da mesma scjão por conta da Policia . 

• 
O H.rgente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 

a quem fiz presente o oillcio que Vm. me dirigio em 5 do 
corrente mez , houve por bem approvar o arbilrio que Vm. 
tomou de ordenar ao Inspcctor do fornecimento dos viveres, 
que fornecesse a illuminaçfio interna das prisões da Cadea do 
Aljullc, visto não ter o respectivo Carcereiro meios para f:lZcr 
esta despcza á sua custa, cumprindo portanto que clla con
tinue a ser feita pelo mesmo lnspcctor que a mettcrá em folha 
para ser paga pela quantia consignada na Lei do Orçamento 
para a conducção, sustento e vestuario dos presos pobres; O!'

denando outrosim o mesmo Regente que a despeza com o papel, 
pcnnas, tinta e mais objeetos precisos para a escripturação da 
referida Cadêa, seja feita por conta da Policia, c incluida na 
do exprdiente de sua Secretaria. O que participo a V m. para 
sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 28 de Julho de 1836.
Gw;tavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Chefe da Policid 

·, ! 
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N. 416.-FAZENUA. -Em 28 de Julho de 1836. 

Circular determinando, que as Thesourarias das Províncias mandem imme
diatamente imprimir e publicar a relação das notas do novo padrão emit
tidas nas Províncias. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector da 
Thesonraria da Província de S, Paulo mande immediatamente 
imprimir e publicar a relação das notas do novo padrão emit• 
tidas nessa Província em substituição das cedulas com decla
ração dos numeras, e das pessoas que as assignárão. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Julho de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 417. -MARINHA.- Em 29 de Julho de 1836. 

Declarando, que se mandou adnnttir na otliciua de carpinteiros de obra 
branca do Arsenal da Marinha o numero de coronheiros que fôt· neees
sario, regulando-se o vencimento destes, pelo daquelles, segundo a class~ 
á que pertencerem. 

Tendo··SC nesta data expedido a conveniente ordem para que 
na officina de carpinteiros de obra brancn do Arsenal da Ma
rinha seja admittido o numero de coronheiros, que fôr neces
sario, regulando-se o seu• vencimento pelo dos referidos car
pinteiros, segundo a cJasse a que pertencerem ; assim o par
ticipo a Vm. para sua intelligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 29 de Julho de 1836. 
Salvador José b'faciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. !d8.-GUI~RHA.-Em 29 deJulho de 1836. 

Circular aos }>residentes para activarem o recrutamento pam o Exercito, com
prehendendo os indivíduos, illegalmente alistados nas Guardas Nacionaes 
segundo a declaração do Aviso circular de 20 do corrente Julho expedido 
pela Repartição da Justiça. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo-se em Aviso circular de 20 do cor
rente declarado a V. Ex. pelo Ministerio da Justiça quaes os 
indivíduos, que, não obstante estarem alistados nas Guardas Na
cionacs, se achão sujeitos ao recrutamento para o Exercito @ 

Armada, cumpre que V. l~x., aetivando o recrutamento pan. 
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o Exercito , mandado fazer nessa Província , preencha sem 
demora o numero de recrutas, que clla deve dar. 

Deus Guarde a V. I~x.-Palacio do Rio de Janeiro em 29 de 
Julho de 1836.-J'Ianoel da Fonseca Lima e Silva. 

N. 419.-FAZENDA. -Em .29 de Julho de 1836. 

Circular ramettendo a relação das notas _do novo padrão emittidas 
nesta Côrte e Província do Rio de Janeiro. 

lllm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex. 4.0 exemplares da re
lação das notas emittidas nesta Córte e Província do Rio de 
Janeiro com declaração dos seus numeros, e nomes dos assig
nantes, para V. Ex. a mandar reimprimir, e distribuir pelas 
autoridades da Província, e p-elo publico para seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. t.'x.- Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Julho de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da ~Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 420.-Em 30 de Julho de 1836. 

Ordem á Thesouraria da Provincia de Minas Geraes declarando que nã9 
se lhe permitte redw;ir á letras as dividas de sizas já vencidas para a 
Fazenda NacionaL 

Manoel, do. Nascimento Castro e SilVa. , Presidente do Trí
bunal doTbesour.o Pub-lioo Nooional, :em conformidade de deli
beração tomada em sessão do Tribunal de accordo com opa
recer do Conselheiro Procurador Fiscal, responde ao officio do 
Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de Minas Geraes 
de 20 de Maio ultimo sob n. o 24., que não permitte o redu
zit·em-se á letl·as as dividas de sizas já vencidas para a Fazenda 
Nacional,· porque essa providencia nem he legal, nem precisa 
para o bom desempenho do que se encarrega ás Commissões 
creadas por virtude da Ordem de 30 de Maio de 1835; e que, 
quando as Commissões apresentarem o resultado de seus tra
balhos , então , conforme as informações, que derem dos deve
dores das sizas, $C deliberará como fôr justo a respeito de se 
lhe- con_ceder ou não algum prazo para o pagamento. 

ThesouroPublico-Nacional em 30 de Julho de 1836._;Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

3Zl. 
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N. 4'21.-Ern 30 de Julho de 1836. 

Tratando do pagamento do ordenado de um empregado suspenso por 
dclicto de responsabilidade, de que fôra absolvido. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do 'fhesouro Publico Nacional, responde ao officio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Província de :Minas Geraes de 7 do 
corrente sob n. o 32, que Antonio Gomes Baptista em pregado 
da extincta lntendencia de Sabará, addido á respectiva Recebe
doria, está no caso não só de ser exonerado da reposiçuo da 
metade de seu ordenado, como de ser pago da outra metade 
que deixou de receber durante o tempo em que esteve suspenso, 
visto que> como consta do dito officio, tendo sido a sua pro
nuncia por delicto de responsabilidade, de que foi absolvido 
não está no caso daquelles de que trata a Ordem de 27 de 
Julho de 183!S. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Julho de 1836. -Manoel 
do N ascúnento Castro e Silva. 

N. la.22.-JUSTlÇA.- Em 1 de Agosto de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional: participa a nomcacão de 
Ajudante de Ordens c de Secretario, c dispoe a respeito de gratifi'caçocs 
c outras dcspczas. 

Illm. e .Exm. Sr.- O Hegente em Nome do Imperador o 
Senhor H. Ptldi'O 11, manda remetter á V. Ex. as copias inclUS;.iS 
dos Decretos pelos quaes Nomeou Ajudante de Ordens do Com
mando Superior das Guardas Nacionaes o Alferes de Linha avulso 
Francisco tialdino Ferreira, e Secretario geral o Tenente gra
duado Manoel Lopes Peceguciro, de que V. Ex. trata em seu 
oficio n. o 55; não tendo poróm lugar as gratificações e caval
gaduras que pede no citado ofiicio para cst<'S Empregados, por 
não serem fundadas em Lei; declarando á V. I~x. que não só 
a despeza do papel c mais objectos necessarios ao seu expe
diente, como qualquer despeza eventual ou gratificação que 
julgue preciso dar tambem ao Secretario, deverá sahir da con
signação que lhe foi concedida por Decreto de 8 do passado. 

Deus Guarde a V. Ex.-J>uço em o t.o de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Com mandante Su
perior da Guarda Nacional. 
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N. 423.-FAZENDA.-Em 2 de Agosto de 1836. 

Ordem á Thesouraria da Província do Rio de Janeiro, sobre o lugar em 
que se deve pagar a siza. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do Tribunal sobre o of!1cio da 
Thesouraria da Província do Rio de Janeiro de 14 de Julho 
ultimo ácerca dos inconvenientes e prejuizoss que resultão á 
Fazenda Nacional por se não observar o art. 1. o do Hcgula
mento de 28 de Março de 1832, quanto ao pagamento de sizas 
por venda de bens de raiz, sobre que representára o Collcctor 
da Villa de Valençn, declam ao Sr. Inspector da mesma 'fhc-· 
souraria, que não convém alterar a disposição do mencionado 
artigo, que permitte pagar-se a siza ou no districto em que 
se acharem os bens vendidos c arrematados, ou naquelles em 
que os contractos e arrematações se celebrarem, c concluirem: 
cumprindo que o mesmo Sr. Inspf'ctor advirta aos Collectores 
que não devem receber a siza. quando não estiverem no caso 
da sobredita disposição; isto h e, quando não forem do dis
tricto dos bens, ou do contracto; e que contra os defrauda
dores da Fazenda Nacional se deve proceder na conformidade 
das Leis, logo que a fraudo, o o extravio lhos eheguem ao seu 
conhecimento. 

Thesouro Publico Nacional em 2 de Agosto de 183G .-
Mannel do Nastimcnto Castro e Silva. 

N. 424.-Em 2 do Agosto de 1836. 

Officio ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro ácerca da substituição 
dos Procuradores Fiscaes. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 16 
de Julho ultimo n.o 39, que acompanhou copia do do Juiz 
do Civel da Cidade de t:ampos, r~ropondo que se noml~e Pro
curador Fiscal nos casos em que houver suspeição do Promotor 
Publico, que serve aquelle lugar em virtude da ordem do 28 
de Abril do anno passado, tenho a declarar-lhe que não pôde 

. ter lugar o que propõe o dito Juiz; porque dessa maneira se 
nomearia, não um Fiscal interino, que só assim se póde chamar, 
quando he occasionalmente nomeado na occurrencia do impe
dimento, mas sim um segundo Fiscal permanente, ou Fiscal 
Ajudante, que a Lei não admitte, devendo proceder-se da 
maneira determinada no art. 92 da Lei de r .. de Outubro de 
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1831 quando occorrerem casos extraordinarios, visto que quanto 
aos ordinarios está providenciado, por se ter annexado o cargo 
de Fiscal da Fazenda ao de Promotor Publico. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 2 
de Agosto de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 4:25. -JUSTIÇA.- Em 3 de Agosto de 1836. 

Ao Commaudante Ger~l do Corpo de l\Iunicipaes Permanentes, para enga
jarem-se as praças da Companhia Addida sendo sujeitas ao Regulamento 
da t.a Linha. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, to
mando em consideração o que V m. representou no seu officio 
de hontem, relativamente ao deleixo em que se acha a Com
panhia Addida do Corpo do seu comrnando, pela fraqueza das 
penas que estão marcadas no Rrgnlamento (lo dito Corpo: 
houve por bem o mesmo Hegente approvar a medida que Vm. 
propôz de engajar as pt·aças da referida Companhia sujeitas ao 
Regulamento da t.a Linha. O que participo á Vm. para sua 
intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V m.- Paço em 3 de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja .-Sr Com mandante Geral 
do Corpo de Permanentes.' 

N. lt-26.-Em 3 da Agosto de 1836. 

Ao Cammandante Geral do Corpo de Permanentes, sobre a conducção das 
Imagens para a Igreja dos Religiosos Franciscanos. 

Tendo-se expedido ordem nesta data ao Provincial dos Re
ligiosos Franciscanos para mandar conduzir para a Igreja da 
sua Ordem, e nella conservar em deposito as Imagens que 
existem no Quartel do Corpo do seu commando, por não poder 
ser nelle guardadas com o acatamento e respeito devidos, o 
communico á Vm. para sua intelligencia, e para que se en
tenda com o sobredito Provincial a este respeito. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 3 de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Commandante Geral 
do Corpo de Municipaes Permanentes. 
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N. 427 .-Em 3 de Agosto de 18:16. 

Ao .luiz de Paz do 3.0 distrieto do Sacramento, sobre os Guardas Naci«~
JIIles que tendo mudado de districto continuao toda,'ia a senir na mesma 
Companhia. 

Em resposta ao oficio de 29 do mez passado, solicitando 
esclarecimentos para a inteira obsenancia do Aviso de 10 de 
~\hril de 183t.,. tenho a dizer a Vm. que, quando o Guarda 
Nacional que pretender mudar-se aprosentar declaração do res
pectivo Commnndante em que mostre não ter entregue o arma .. 
mento por continuar a fazer sel'Viço na mesma Companhia, 
ainda que mudado vá para o districto de outra, deverá Vm. 
passar-lhe a competente guia com esta mesma declaração para 
conhecimento da autoridade local. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 3 de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz de Paz do a.~ 
districto do Sacramento. 

N. t.28.-Em 4 de Agosto 1836. 

Ao Chefe da Policia, sobre as promptas eommunicações das autoridades 
policiaes de qualquer acontecimento importante c cxtraordinario. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
ha por bem qne Vm. recommcude a todos os Juizes de Paz 
desta Cidade, que na occasião em que occorrcr qualquer 
acontecimento importante e extraordinario no seu districto o 
communique immcdiatamente, a qualquer hora a Vm. na 
conformidade do art. 2. o do Decreto de 29 de Março de 1833, 
que não tem sido observado, para que Vm, dê logo as provi
dencias nccessa•·ias, e o pm·ticipe promptamcntc a esta Secretaria 
de Estado; ficando elles Juizes de Paz responsaveis por toda e 
qualquer omissão que. haja da sua parte, para o que deverão 
pór os seus respectivos Inspectores de Quarteirão na intelligencia 
de lhes participarem no mesmo momento todas as novidades 
que apparccerem nos seus Quarteirões, sob sua hnrnediata res,... 
ponsabilidade, quando assim não cumprão. 

De~s Guarde n Vm,- Paço em 4- de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de A!]uilur l.,antoja.- Sr. Chefe da roltcia. 

Decit~cs 33 
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N. !J29.-FAZE~DA.-Em 4 de Agosto de 183() .. 

Declarando que os conhecimentos passados em consequcncia de cobrança 
de qualquer Imposto nilo devem ser assignados sómcnte pelo Colle(·tor 
como tal, e como Escriyão no impedimento deste. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, deliberou em sessão do mesmo Tribunal 
por lhe constar que o Collcctor do districto de Benevcnte na 
Província do Espírito Santo cobrou ainda no corrente anno 
financeiro o Imposto denominado do Banco sob1·c Embarcações 
ulém do Dir·cito de ancoragem, ordena que o Sr. Inspector da 
respectiva Thesouraria faça cumprir exactamenlc o art. 9. o da 
Lei de 31 de Outubro do anno passl.l.do. 

Outrosim observa-lhe que os conhecimentos passados em con
sequencia de cobrança de qualquer Imposto não devem srr 
assignados sómente pelo Collectot· como tal, e como Escrivão 
no impedimento deste, como praticou o dito Collector daquelle 
districto de Benevente no conhecimento n. o 2, passado a João 
Pereira dos Santos em 16 de Julho por occasião do pngamento 
de 9~600 do mencionado Imposto do nanco sobre a Surnaea 
Nacional Conceição, no qual assignou como Collector, c como 
Escrivão, dizendo estar este impedido. O que lhe parlieipo para 
sua intelligencia e cumprimento. 

Thesouro Publieo Nacional em 4 de Agosto de 1836.
!rlanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 4.30.--..:JUSTIÇA.-Em õ de Agosto de 1830. 

Ao Presidente da Província de Santa Catharina, proYidenciando sol.n·c o 
processo regular dos 400 mancebos foragidos das Guardas Nacionaes 
designados para marcharem em destacamento. 

lllm. e Exm. S1· .-Levei ao conhecimento do Ucgente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 o olllcio queV. Ex. 
me dirigio com a data de 14 do mez antecedente dando parto 
de se acharem foragidos quatrocentos mnncebos da Guarda Na
cional dos designados pelo Jury e Conselho de exame para 
fazerem parte do destac:Imento que deve marchar para a Pro ... 
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e que não com
parecêrão, sendo por esta causa pronunciados; o que obstava 
á promptidão da marcha daquellc destacamento, como lhe fôra 
recommendado por esta Secretaria de Estndo: e o mesmo 
llegente manda declarar a V. Ex. ·que sendo a pena em que 
estão comprchcndidos os sobreditos Guardas Nacionaes a de 
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seis dia-1 a dons mczcs de prisfío, como he expresso no art. 116 
da Ll'i de 18 dn Agosto de 1831, e no art. 128 do Codigo 
Criminal, e o crime da alçada do Juiz de Paz, conforme de
termina o citado artigo, bem como o art. 12, ~ 7 o, do Codigo 
do Proce:-so, he manifesto que irregulm· c illcgalrnento forão 
dlcs pronunciados, porque em tacs crimes nilo tem lugar a 
p:onnncia, mas sim o processo verbal indicado no art. 20~ 
e seg-uinte-; do referido Codigo do Processo; c que portanto 
V. Ex. f<Jzenclo qun os mencionados Guardas Nacionacs srjão 
regularmente proecssados c julgados segundo a Lei, envie de
pois ao Governo uma relaçí1o de todos os réos com declan:ção 
dns circumstancias que a favor de alguns possão mHita1·, a fim 
de que o mesmo Govemo determine <1 respeito dclles o que 
mais convict·. O C{Ue participo a V. Ex. para sua intelligcncia 
c cxccuç,;:io. 

neu3 Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em a 
de Agosto de 1836.-Gustavo Adolfo de Aqui/ar l'antoja.
Sr. l1 rcsidcntc du Província de Santa Catharim.1. 

N. I-.31.--l\L\lUNHA.-Ern 15 de Agosto de ·1836. 

l\lilrran!.lo o numero de praças para guarnição da Ban~a 1lc Soceorro em 
•·a~ns ordinarios, ~ dcterminilndo o modo de sct· augrncntado no caso 
de ir á a!guma diligeneia~ ou á Ilha Ras-a. 

Convindo qnc a guarnição da Barca de Soccorro se eomponha 
de um Patrão e dous Marinheiros para o serviço dia rio: e que no 
casCJ de ir á alguma diligcncia, ou êl Ilha Rasa, seja augmentada 
com as praças da J1"'ragata l'rincipe 1 mpen:al, que forem neces
sarias, e deycrão ser requisitadas do Commandante desta pelo 
da referida Barca; assim o participo a V. S. para sua intclligen
cia e execução. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 5 de Agosto de 1836.- Sal
vador José Maciel-Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

-~o mesmo sentido se officiou ao Intendente da 1\larinha. 

N. 432. -Em ã de Agosto de 1838. 

M-ll.ndando abonar raçllo do porl'Io, ao Commandante da Barca de So·coorro, 
em quanto estiver a bordo d-a Fragata Principe Imperial. 

Devendo abonar-se ração do porão ao 2. 0 Tenente da Armada. 
Antonio Pedro de Almeida, Cornmandante da Barca de SoccotTO" 
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~m quanto estiver á botdo da Fragata Príncipe Imperial; <tssitn 
o participo a Vm. para sua intelligcncia e govcmo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 dP- Agosto de 1826.----. 
Salvador José Macil'l.-Sr. Joaf{Uim Antonio Caminha. 

N. !,.33.-FAZENDA.- Em 5 t1c Agosto de t83G. 

Declarando que aos saques deve preceder autorisação cspctial. 

1\Ianocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Trihu ... 
nal do Thesouro Publico Nacionnl, ordena: 1. n• que o Sr. Jns-
pcctor da Thesouraria da Província de .Minas Geraes, informo 
com urgencia se as letras (que forão aceitas) de oito contos 
setecentos noventa c cinco mil quinhentos quarenta e tres réis~ 
cinco contos cento e oitenta mil réis, e um conto e seiscenlo~ 
mil réis, que acompanhárão os seus ollicios de 9 c 20 de .Julho 
ultimo, sob n.os 3!,. c 35, a favor de Frnnclsco de Paula Santos; 
Feliciano Coelho Duarte c José Pedro Dias de Carvalho, fonio 
sacadas por conta da remessa do ouro recebido no mesmo Thc
souro, ou para occorrcr ao pagamento de despczas geracs ; e 
2. o, que não continue a sacar nem mesmo para as ditas dcspezas 
geraes, ou por conta de semelhantes remessas de ouro, sem 
ptêvia autorisação especial do dito r.·ibunal, para obtct a qual 
deverá, todas as vezes que se propozcr a fazer taes snqucs • 
mandar urna demonstração circumstanciada da applicação das 
respectivas som mas, a fim de se poder julgar de sua indispensavcl 
necessidade .. O que o dito St·. Inspector cumprirá debaixo de 
sua responsabilidade. 

Thcsouro Publico l.'\acional em 5 de Agosto de 1836.
Manoel do Nascimento Castro a Silva. 

N. r .. 34.-JUSTIÇA.-Em 6 de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Hio Grande do Sul, providenciando sobrê 
a ingerencia que tem tido o Consul dos Estados-Unidos nas dissensõ<'8 
da Proviucia. 

111m. e Exm. Sr.- O ltegente em :Nome do lmpcrador o 
Senhor Dom Pedro li, manda remett.er á V. Ex. a copia inclusa 
da nota que pela Repartiç.ão dos Ncgocios Bstrangeiros acaba 
de ser dirigida ao Encarregado de Negocias dos Estados-Unidos 
residente nesta Capital, sobre a ingerencia que o Consul da sua 
Nação lsaac Austin Haycs tem tido nas dissensões polilicas dessa 
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P1;óvincia, a rim de que inteieado V. Ex. do scn co11tcudo, dê ns 
pr·ccisas ordens pam ser o referido Consul rcmcttido para esta 
Ct\1·te logo que pelo procc'sso respcdivo que o deve acompanhar, 
clle fôr pronunciado: conservando-o, entrctnnto que se não veri· 
fique a pi'onuncia, solto, para evítm•crn-sc ultel'iores rcclama
çües. 

Deus Guat'dc n V. Ex.- Palacio do Rio de .Janeiro em 6 
de Agosto de 18i16.- Gustavo Adolfo de Ayw:lar Pantlija.
Sr. Presidente da Província do Hio Grundc do Sul. 

N. 435.-FAZENDA .-Em G de Agosto de 1836. 

brdarando que sendo despem pro' inda!, a que se fez por occasilfo de 
executar-se um n'o de mortf', não incumbe ao Go\'l'ruo Geral autorisar 
o abono da mesmn dcspeza, 

I IIm. c Exrn. Sr . .-.Em conformidade rom o Aviso do. Sccre ... 
faria de Estado dos Nrgocios da Justiça d•~ 2 do conentc, rcs
twndo ao oficio de V. Ex. de 25 de .Junho Ultimo sob il. 85, que 
sendo dcspPZ1 provihcial a de 16~400 feita na Yilla de Forrnil!ns 
por occnsião de aiJi se executar um róo de mot·te, não incumbe 
ao Governo Geral Hlltorbar o nbono da referida dcspeza. 

J)cns Gunrd~ a V. Ex.---. Pala cio do H.io de Juneiro em 6 
de Agosto de 1836.-Jfanoel do Nascimento Castro e St'lra.
Sr. 11rcsidente da Provincia de Minas Gcracs. 

N. 436.-Em 6 de Agosto de 1836. 

Commnnicando ás Thesourarias ter·se expedido ord~ns á Directoria da Subs• 
tituiçno nesta Côrte para nella. substituir lambem as notas de &oaooo à 
500SOOO; que tenhão sido cmittidas n11s Províncias. 

Manoel tlo Nnscitnento Castro c Silva, Presidente do Tri"'" 
bonal do· Thesouro Publico Nacional, rartieipa ao Sr. lns .. 
p•'ctor da Thesourario da Província de Goyaz, que t{'m expedido 
as cotlYénientes ordens á Directoria do Substituição nesta Córto 
para nella substituir os notas de 50~ a 500~000, que tenhão sido 
cmittidas nas Provincias, c por ventlira aqui se achem, guiao• 
do-se pelos respectivos talões, devendo ahi guiar·se na subs.-.... 
tituição pela numeração e pela relação dos assignatarios. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Agosto de 1836.-Manocl 
do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 437.--JUSTIÇA.-Em 8 de Agosto de 183G. 

Ao Presidente interino da nclaçâo da nnhia, respondendo ás duyidas apre
sentadas pelo mesmo em seu olTic!o de 29 de Abril. 

·Foi presente no Regente em Xomc do Im?crndor o Senhor 
Dom Pedm Il o officio de V. S. datado de 2B de Abril passado, 
no qual depois do accu:Sar o recebimento do Bccn~to de 30 de 
:Março qun autorisou a mudança da hora do despacho das Rela
çiJes aos mczes de l\laio a Outubro, passa a propôl' us altet·açõcs 
que em conscqnencia das duvidas que tem occorrido' sobre o 
H.egulamento das mesmas Hcl<lçõcs lhe parecem neccssari<1s, e 
ficando o mesmo Hcgente inteirado de todas ellas, manda decla
rar a V. S. que dependendo de medidas legislativas os objectos 
da t.a, 2. 8 e 7.a duvidas, as tem mandado submettet· ao Cor·po 
I .. egislativo, c que em tempo opportuno se lhe commnnicará a 
dccislio que tiverem; e quanto, porém, á 3. a, qw~ pela obscr
vancia do Decreto de 28 de Agosto de 1834. só se julgará preju
dicado o r,onhec.imento c decisão dos aggravos do auto do processo 
quando nas Relações se tiver reconhecido em questão preliminar 
a incompetencia ou extcmporaneidade relatívamcntc,aos mesmos 
aggravos, porque alieis ai·nda que nas Hclnções se não haja de 
conhecer das appellações por algum desses motivos, sempre 
nellas se deve tomar conhecimento c provêt· os aggt·avos do auto 
do processo como fõr dn justiça; pois que para isso basta na con
formidade da Ord. L. 3. 0

, Tit. 20, § 47, que o Feito lhes SPja 
concluso por qualquer motivo ou ineidente. Quanto á 4.." que, 
estando em vigor as disposições das Leis que impocrn multas aos 
advogados que retardão a entrega dos autos, em virtude da ex
pressa declaração do art. 310 do Codigo Criminal, ellas se devem 
continuar a executar, c· proceder-se rigorosamente contra elles 
na conformidwle do mesmo Codigo, quando se tornem incor
rigi veis. A respPHo da 5. a :-1. o, que não estando revogadas as 
Ords. Liv. 3. 0

, Tits. 87 e 88, nem pelo H('gulamento das Rela
ções que o não podia fazer e nem por alguma outra Lei, ainda 
tem lugar os embargos na execução, e os de restituição na con
formidade de lias; 2. o, que quando forem remettidos ás Uelações 
os embargos que as partes tiverem . opposto na execução dos 
Accordãos, deverão os Feitos entra~· em nova distribuição; por
que não regendo mais as antigas regras das certezas, cumpre 
dar-se Juiz aos Feitos quando de novo entramm na Relação ; 
3.0

, que no caso de appel1ar uma parte da mesma sentença a 
que a outra oppuzer embargos, se deverá seguir o mesmo que 
já foi determinado para o caso da Hevista. E finalmente, pelo 
que pertence á 6. a duvida, que não h e urgente fazer-se a altera-:
ção que V. S. indica a respeito do art. 59 do Regulamento 
sobre a fôrma de processar os instrumentos de dia de appa-
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J'l'r,.~r. O que communico a V. S. para sua in~elligencia c 
CXCCIJ{'UO. 

Deu5 Guarde a V. S.- PJlacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Agmto de 1833.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. 
Presidente interino da Helação da Bahia. 

N. lt-38.- Em 8 de Agosto de 183(i. 

Ao Pt·esidcnte da ProYincia do Pará, dando providencias a bem da Ordem 
publica, e participando l{UC se Yão fazer propostas para o melhoramento 
do processo. 

I IIm. c Exm. Sr.- Levei ao conhecimento do Hegente em 
Nome do Imperado1· o Senhor Dom Pedro li o ollicio que V. 
Ex. me dirigia sob n. o 4 datado de 28 de Maio do corrente anno, 
expondo os ombaraço5 em que se via, sobre a maneira por que 
tinhão de sct· procL'ssados e julgados os réos da rcbellião dessa 
Província com cuja impunidade V. Ex. contava á vista dos Juizes 
de PJz que tinhão de formar-lhes os respectivos processos, e dos 
quacs V. Ex. re.nottcu uma relação contendo os seus nomes, c 
certas declarações que não deixavão duvida de que erão pela 
maior parte compliccs, ou conniventes da sobredita rebelJião, 
devendo o mesmo pensar-se ácerca dos Jurados: e houve por 
bem o mesmo Regente mandar dcclamr a V. Ex. que para tira-lo 
desta tão seria dificuldade, e que ninguem mais que o Governo 
sente e aprecia, vão fazer-se já ao Corpo Legislativo propostas 
rad icaes para o melhoramento do processo e Juizes, com o que 
se deve seguramente contar que nem os réos ficarão impunes, 
nem a innocencia injustamente opprimida: pod1~ndo V. Ex. 
usar, como deve, da attribuição que lhe confere o~ 2.u, art. 1.0 

da Lei de 22 de Setembro do anno passado, que suspendeu as 
garantias nessa Província, que parecia conveniente que V. Ex. 
convocasse a Assemblé<1 Legislativa Provincial, em ordem a 
obter um maior espaço de tPmpo do suspensão de garantias, 
medida de que com tudo deve V. Ex. usar com nimia circurns
pecção, c só no caso de poder conta~· com certeza com as boas 
disposições dos Membros daquella Assembléa, e isto em razão 
do perigo .que a causa publica correria r.o caso de serem ellas 
dcsfavoraveis; que, finalmente, todos aquelles individuas sus
peitos e contra os quaes não houver cabal prova do crime, V. 
Ex. remetta para esta Côrte a fi.m de serem alistados nas tropas 
de mar ou de terra, como melhor convier, dando por si todas 
aquellas pro\'idcncias que achar indispensaveis para o rcstabe-
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lecimenlo da ordem e segurança da Provincia confiada á sua 
administmção; o que tudo participo a V. Ex. para ~ua intelli
gencia e execução. 

Deus Gua1·de a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 8 de 
Agosto de 1836.- Gustavo A .. iol(o de Aguilar Pantoja.- Sr. 
!•residente da Província do Pará. 

N. 439.-Em 8. de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Província do Pará, sobre a srgurança de alguns rros. 

111m. c Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio de V. Ex. 
sob n.o ü, com a data do 31 de l\laio ultimo, no qual V. Ex. fa
zendo primeiro ment.:ão do officio que havia dirigido sob n.o 2 
c que, b~m corno o de n.o 1, não chegou ainda ao poder 
do Governo, referia depois que lhe tinha sido onviado pelo 
Capitão João Luiz de Castro e Gama o rebelde Tenente Co· 
ronel Manoel Joaquim Pereim Feio, Commandante do distrieto 
de Mojú, c que fôra preso com as armas na mão, sendo um 
dos réos da rebellião, que maiores e mais horríveis attentados 
commettêra; mencionando V. Ex. entre outros o de mandar 
este réo incendím· uma casa em qne se tinhão refugiado dous 
mancebos irmãos, e de mand11r fusilar em sua prescn~a mais 
de oitenta pessoas do partido legal, que lhe tinhão cahido 
nas mãos: e o Regente em Nome do lmpm·adoi' o Senho1' 
D. Pedro li a quem fiz presente o citado o meio de V. :Ex. 
Ol'denou-me que respondesse a V. Ex. que o tenha na maior 
segumnça, rcmettendo-o para prisão segura, ainda em outra 
Provincia, se ahi a não houver sufficicnté, o que tambem fará 
u quaesquc1· outros ri~os, quando esta medido pareça conveniente, 
a fim de que homens que se tem manchado com tão hoi'I'orosos 
dclictos não escapem de fórma alguma á justa punü;ão das Leis. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Jtio de Janeiro em 8 
de Agosto de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da llrovincia do Pará. 

N. 4~0.-Em 8 de Agosto de 1836. 

Ao Chefe da Policia, excitando a observancia do Aviso de 3 de Novembr!l 
de 1831, sobre o Calabouço, com a declaração de que o castigo de cin
coenta açoutes deve ser dado em dous dias alternados. 

A' vista da infot·mação do Administrador do Calabouço, que 
acompanhou o seu otncio de 2 do corrente, ordena o Regente 
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f'm Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li que Vm. faça 
cumprir cxactnmentc o Aviso de 3 L!e Novcrnbro de 1831, 
com a declara~ão porém de que os cincoenta nçontcs, maxirno 
que podem em virtude delle ser dado3 por corrrcçfío nos es
cravos á requisição de seus senhores, devem ser em dous dias 
altemados, c nunca de uma VPZ ou em dias seguidos. 
· Deus Guarde a Ym.-J>aço em R de Agosto de 1836.

Gastavo Adolfo de A.gui/ar Pantoja.-Sr. Chefe da Policia. 

N. 441.-l\IARlNHA.-Em 8 de Agosto de 1836. 

Ordenando que todos os indivldpos do Corpo de Artilhmià' da l\Iarinba, 
que frcqucntão as Acad.emias Mititar e de Marinha, se apresentem no 
principio das ferias, para o serviço do mesmo Corpo; não sendo admit
tidos á matricula de nGYO anno, srm licença do Quartel General, que 
lh'a não dará quando não mostrem aproycitamcuto nos annos anteriores. 

Devendo d'ora em diantr, todos os individnos do Corpo de 
Arlilhnria da Milrinha, que se achurem freqnentando as Aca
demias Militar e de .Marin.ha., apresentar-se no principio das 
ferias para o serviço do mesmo Corpo; c não serem admitti
dos á matricula de novo anno sem licença desse Quartel Gc
lleral, que só lhes será concedida á vista do nprovcitamento 
que tiverem mostmdo nos anteriores; assim o participo a Vm. 
para sua intelligencia c expedição das convenientes ordens a 
semelhante respeito. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Agosto de 1836.
Salvador JfJsé Maciel.-Sr. Francisco de Assis Cabral c Teive. . - . 

N. 442.-Em 8 de Agosto de 1836. 

Mandando comprchcnder nas lotaçüe; dos navios, os criados 
dos Olllciacs a bordo. 

Expeça Vm. as ordens neccssarias para que os criados dos 
Oíllcíaes á 'bordo dos navios da Armada sejão cmnprehendidos 
nus lotações dos mesmos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 8 de Agosto de 1836.
Salvador José lrlaciel.-Sr. Francisco de Assis Cabral e Tcive. 

Decisões 
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N. 443.-FAZENDA.-Em 8 de Agosto de 1836. 

A taxa dos escravos deverá cobrar-se de todos os que forem residentes 
nas Cidades e Villas das Províncias na razão de 1SOOO sem distincção de 
sexo ou idade. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de delibera
ção tomada em sessão do Tribunal, de accordo com o parecer 
do Conselheiro Procurador Fiscal, sobre representação da Ca
mara Municipal da Villa do Sabará de 16 de Junho ultimo, 
dP-clara ao Sr. lnspector da Thesouraria da Ptovincia de Minas 
Geracs que, não ndmittindo excepção alguma a generalidade 
da disposição do art. 9. 0

, § 5. o da Lei de 31 de Outubro de 
1835 n.o 98, devetá cobrar-se a taxa de todos os escravos re
sidentes nas Cidades e Villas da dita Provin~ia a razão de 
mil réis por cada escravo de qualquer sexo ou idade : o que 
o dito Sr. Inspectot" cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Agosto de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 4la.4.-Em 8 de Agosto de 1836. 

Declarando estarem sujeitos ao pagamento do sello os Proyimentos 
de Solicitadores de causas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao officio do 
Sr. Inspector da Thesouraria da Província de Minas Geraes 
de 20 de Julho ultimo sob n. 0 37, que he indubitavel dever-se 
pagar o sello estabelecido pelo Alvará de 17 de Junho de 
1809, e Lei de 8 de Outubro de 1833, do Provimento de So
licitadores de causas ; mas que esse pagamento deve ser re
gulado na conformidade da tabella ·annexa a dita Lei, e do 
art. 16 do Regulamento de 14 de Novembro de 1833 por 
pertencer o de Solicitador de causas á classe dos oficios de 
Justiça: o que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Agosto dc 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 4.45.-J USTIÇA.-Ern 9 dr;t Agosto de 1836. 

Ao Commandante Supcl'ior da Guarda Nacional, sobre honras funebres 
aos Olficiaes c Guardas Nacionacs. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H, 
conformando-se com o que V. Ex. propôz no oficio n. 0 76, 
ha por bem que aos Officiaes o Guardas Nacionaes que hou
verom de fallccer, se fação as mesmas honras funebres desti
nadas á 1. a linha, com a limitação porém que só terão lugar 
taes honms quando os guardas se queirão voluntariamente 
prestar a esse serviço, e haja quem forneça o competente car
tuxame. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 9 de Agosto de 1836.
Guslavo Adolfo de Aguilar Pantoja. -Sr. Manoel Joaquim 
Pereira da Silva. 

N. 446.-Em 9 de Agosto de t83G. 

Ao Juiz de Paz do Cumto de Santa Cruz, para continuar a scrvir-~c 
como até agora da Cadêa ahi existente. 

Em resposta ao seu oficio de 30 do mcz passado, tenho a 
comrnunicar-lhe que póde continuar a ~ervir·-se como até ago
ra da Cadea ahi existente para os casos repentinos que occor
rercm até a formação da culpa, e guarda dos réos que por 
esse districto tr·ansitarem pam as ditferentes Comarcas. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de AJuilar Pantoja.-Sr. Juiz de Paz do 
Curato de Santa Cruz. 

N. 4.47.-Em 11 de Agosto de 1836. 

Ao Ministro dos Negocios Estra11geiros, relativamente á Nota do Encar
regado de Negocios da Santa Sé, a respeito de ter o Governo Imperial 
negado licen«;a de recorrer-se ao Summo Poutifice ou ao seu Delegado 
para dispensas no 1.0 gráo de affinidude. 

lllm. c Exrn. Sr.-Tendo levado ao conhecimento do Re
gente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li a copia 
da Nota que V. Ex. me transmittio com o seu Aviso de 14 de 
Maio ultimo, e que lhe fôra dirigida pelo Encarregado da Santa 
Sé, notando como ::tetos fortes de hostilidade á Côrte de Roma, 
posto que sem declaração de guerra, o procedimento do Go-
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vcnw em ter negado licença aos subditos ll1·asileiros pam re
correrem ao Santo Padre, ou ao seu Delegado, sobre dispensas 
em o 1. o gráo de amnidade para poderem contmhir matrimo
nio; bem como sobre a sahida de Freiras do Claustro, c scculari
sação dos lleligiosos, rcmcltendo-os aos Ordinarios que niío se 
achão autorisados par·a conendercm tucs graças, semeundo com 
esta medida a d·~sordc:n na lgrl'ja, e excitando os Ordinarios a 
invadirem as attl'ibuil:õc3 do Supremo Pastm·, sem que elle En
carregado de Ncgoeios possa utinar com o fundamento de um tal 
proceder da parte do GJverno Imperial, porque mesmo áccrca 
da Confirmação do Bispo eleito desta Diocese, longe de mos
trar.se disposto a tm~:tar a execur:ão das ameaças violentas c 
scismaticas que o Mimstro Brasileiro em Homa fizera oflicial
mente a Sua Santidade, se ha\'Ía constantemente most•rado 
resolvido a não emorehender cousa ahruma c a seuuir a es
trada da moderaç.ã~; cumpre-nu rcsp'-~ndcJ' a V. ÍiL (pondo 
de parte algumas expressões de que se serviu o dito Encane
gado d~ Negocios que não pnTeccm muito proprias r>ara conciliar 
a benevolencia ao Governo, justamente rescntído pela recusa da 
Confirmação do BispJ desta Diocc'se ) ~1ue jálnais pódc importar 
hosti.Iidade haver o Governo :wgado licença nos subditos Bta
sileiros para recorrerem á Sc1nta Sé ou ao sen D<-~legado, por
quanto tem sido con.:;tantemento rcconheeido pelos Estados 
Catholicos o direito de n:io consentir-se na pulJlicüção dos 
Decretos Disciplinares do.1 Condlios, Dullas Pontifieias e quaes
qucr Constituições Ecclesiastic<ls, que não convPnhão aos in· 
teresses do Paiz; direito este lb lp:.! se tem feito uso repe
tidas vezes, já limit<wdo os p;)jerus outorg:ld03 nessas Bulias, 
como aconteceu nomeadamente em f}t~zembm de 1817, em que 
o Governo do Estado restringio a:i f'üculdades com que veio· 
para esta Côrte na qualiducl..._~ de ~uncio Apo.:;tolico o Arce~ 
bispo de Damicta; jJ deixando de dar o Exequatur ao Diploma 
que nomeou o ante~..:essol' dJ sobt·euib Encarregado de ~ego
cios Nuncio Apostolico neste lrnperior sendo aliás certo quo 
se exercitárão no Brasil alguns actos espirituar-s, foi sómeute 
por meca condes;_;cndcncin do Governo e em casos particulat·cs 
sem que por estes factos se entendesse te.· o Governo hostili
sado a Côrtc cb lto:na, nem fn.-sJm alteradas as rcbçõe.:; de 
amizade, que reciprocamente se tt·ibutão ambos os Governos. 
Demais, quJ deixando o Governo de conceder licença aos 
subditos deste lillperio para recorrerem á Santa Sé, ou ao seu 
Delegado, remettt~ndo-os aos snus Ordinari(1s, nem os excifa, 
nem ainda insinúa para quo estt>s disp<~nsem nas Leis Ecclc
siaslicas. Convencido, porém, de que ns Leis humanas são dis
pensaveis em todos os casos em que cllas se tornão nocivas 
ou inuteis, c que nem hc nccess:uio, nem mesmo convém que 
os Brasileit·os vão mertl.ligar graças cspcciaes lfio longe c com 
avultado dispcndio, re:nettcu-os para os Ordinarios Encarre-
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gada~ da Admini~tt·açüo Espil'itual dos Fieis, sem ingm·it·-se a 
dar-lhe..; conselh(l sobre materias que lhes não devem ser es
tranhas, confol'lnanLl.>-sc o Govemo neste procede•· com a 
propria opinião dos Snmmos Pontífices, que segundo o mesmo 
Encancgado de Negocios amr·ma, tem concedido aos Bispos 
do Ikasil pollel'e3 ex.traordirurios por 25 annos, e autoridad<' 
para dispcn:;ar do 1. o gráo de nffinidad(~ para cincoenta casos: 
o que prova que <H mesmos Summos Pontilices tem reconhecido 
a necessidadt~ de investir os Ordinarios de seus antig0s direitos. 
Que enviando Sua Santidade junto ao Governo do Brasil um 
Delegado revestido de poderes extraordinarios, confirma a ver·· 
dadeit·a idéa em que está o mesmo Governo de que os Bra
sileims devem encontrar recursos (~s;Jirituacs no sPu Paiz. Que 
se estas faculdad:•s podem ser confiildas a um só Delegado para 
todo este vasto lmpel'io, e muita~ vezes a um simples Pres
bítero, com desat· um noss~s Dispa.;, que gozão dos direitos 
do Episcopadc>, não por Delegação da Santa Sé, mas por g1·aça 
de Deus recebida na su:1 Ordenação; quanto não he mais justo, 
mais santo, e mais conforme ás ne~essidades dos Fieis que os 
Ordinarios exercitem essa~ faculdades embora como Delegados 
da Sé Apa1tolicLt, carb um na sua respectiva Diocese'? Que se 
taes dispensas são necessarias, os Ordinarios us devem conceder, 
porque são elles os que podem melhor conhcGet· as circurns
tancias dos seu:; Diocesanos ; se porém sãa abusos e i!legaes 
relaxações dt di:ici plina do3 C:.~.non~s, então cumpre por Lem 
da rn'~srn 1 Igreja dífficLIIt.a-las. Que júm1is pó :i e ser taxada de 
h03til a c·mducta de> Govemo, que poaco satisfeito sómente 
com o pr·ocedírnento da Santa Sé em não querer confirmar a 
nomeação do Bispo desta Diocese, nomeação canonicamente 
feita, depois de mais de do:J.s anno.i de explicações, não está 
resolvido a continuar na condescendencia dd consentir· que os 
subditos Brasileiros recor·rãl) á Côrtc de Homa, havendo aliás 
dentm do lmperio Ordinarios que devem pmvidenciar ás suas 
necessidades espirituacs, quando haja vcrd1deira necessidade 
ou evidente utilidade. Que reconhecendo sempre o Governo 
do Brasil em Sua SJ.ntidudc o Primaz da Igreja Universal o 
direito de in~pcccionar o rebanho de Jesus Christo, de fiscalisar 
a conduct:.t de seus Ministros, e de faze1· executar as Leis Ec· 
clesiasticas recebidas e em Yigor ues'e Imperio, e por maneira 
qae n~m se Oi>ponhão ái Leis di) Estado, nem tragão a sua 
perttH·bação, tem feito quanto pó1e para me1·ccer a conside
ração dJ Sua S:.tntidJde, a quem pt·esta respeito c obediencia 
nos objccto3 pertencJntcs ü sul.l j Ul'is1icção ; porém sujeitar 
seu.i actos de intr~rn1 Administ.ração á fiscalisação de PotcnCJa 
Estrangeira, jámais o fará. Finalmente, que tendo o Governo 
lido attentamente as Notas do nosso Encarregado de Negocias 
ern Roma, relativas ao desagradavel negocio das Bulias de 
Confirmação do Bispo eleito rnra esta Dlo{jcse, nada encontra 
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que justamente possa olTcnder o melindre de Sua Santidade. Pl'O
metter em nome do seu Governo lançar mão de meios em
cazes para fazer effectiva a attribu:ção da Coroa em nomem· 
Bispos segundo os interesses do Estado som faltar ás I'egras 
canonicas: recusar á Santa Sé ob~diencia em todos os factos 
disciplin::tres, que estiverem em oppmição ao bem do mPsmo 
Estudo, nem he, nem nunca foi ameaça violenta e scismatica. 
An contrario o nosso Encarregado de Negocias nesta IJarte 
cump1·io dignamente o cmpn~go que lhe foi confiado; disse 
uma verdade, e avançou proposições, que tem sido e devem 
ser sustentadas por todo o ·Govemo que tem conscicncia de 
sua independcncia, c que sabe zelar a honra c os Direitos 
Nacionaes. O que de ordem do mesmo Regente communico 
a V. E:'{. para o fazer chegar ao conhecimento do sobredito 
Encarregado de Negocios da SJnta Sé Apostolica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paç-:> em tl de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de .. iguilar Pantoja.-Sr. Ministro dos Negocios 
Estrangeiros. 

N. !,.!,.8.-.MAIU~HA.-Em 11 de Agosto ele 1836. 

ManeJando que os Commaudantes dos Navios do Estado, em que venhão 
presos remettidos á Repartição da Justiça, os poubão immediatamente 
á disposição do Chefe de Policia. 

I<:xpeça Vm. por esse Quartel General, as convenientes or~ 
deus, para que os Commandantes dos Navios do Estado, em 
que de qualquer Província venhão presos remettidos á Repar
tição da Justiça, os ponhão immediatamente á disposição do 
Chefe de Policia, na conformidade do que se exigira no Aviso 
da mesma Repartição, datado de 4 do coJTentc. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em t 1 de Agosto de 1836.
Salvador José l~laciel.-St·. l!"'rancisco de Assis Cabral e Teive. 

N. lt.49.-Em 11 de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, para ordenar que a barca 
de vapor no seu trajecto de Cabo Frio, Macahé c Campos conduza até_12 
recrutas, dos destinados para o serviço da Armada, sempre que os haJa. 

Jllm. c Exm. Sr.-Podendo alguma vez acontecer, que em 
Cabo Fl'io, Macahé e Campos cxistão recnttas destinados para 
o serviço da Armada, c Corpo _de Artilharia da Marinha, os 
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quaes por falta de embJrcação de Estado não tenhão sido para 
aqui remettidos com a precisa brevidade, cumpre que V. Ex. 
expeça as convenientes ordens, para que sempre que a barca 
de vapor se dirigiJ· áquelles lugares, conduza até 1.2 dos ditos 
recrutas (caso alli se achem), sendo os mesmos fornecidos do 
necessal'io sustento, para o que se arbitrára a quantia de 160 
réis diarios á cada um, como participei a V. Ex. em Aviso 
de 2 do corrente. 

Deus Guarde a V. E·c-Falacio do Rio de Janeiro em 11 
de Agosto de 1836.-Salvador José Maca'el.-Sr. Presidente da 
l'rovincia do ltio de Janeiro. 

N. 450.-FAZENDA.-Em 11 de Agosto de 1836. 

Declarando isentar do imposto sobre o gado do consumo as yitcllas e 
vaccas de leite que costumão vir de fóra do .Municipio. 

O Sr. Administrador da Recebcdoria do Municipio da Côt·te 
fique na intelligencia de que das vitellas que costumão vir de 
fôra do Município, e das vaccas de leite, não se deve cobrar o 
imposto sobre o gado do consumo; devendo comtudo tomar todas 
as cautelas que parecemm nccessarias, para que disto se não abuse. 

Uio de Janeiro em 11 de Agosto do 1836.-jllanoel do Na.r;ci
mento Castro e St'lva. 

N. 451.-Em 11 de Agosto de 1836. 

Ordem á Tbesouraria da Provincia do Rio de Janeiro para fazer executar 
os arts. H e l9 do Regulamento feito em S. Panlo para a arrecada.;ão 
do Dizimo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tl'ibunal 
ao Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província do Rio de Janeiro faça executar, na 
parte que lhe diz respeito, o disposto nos arts. 14 e 19 (inclusos 
por copia authentica) do Regulamento expedido em S. Paulo para 
á arrecadação do respectivo Dizimo Provincial, mandando passar 
as guias que devem acompanhar os generos de producção de 
outras Províncias sujeitas ao Dizimo Provincial que se dirigem 
para a de S. Paulo. O que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Agosto de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silt•a. 
·-Na mesma conformidade se expedio Portaria ao Administrador 
da Mesa de Dhcrsas Rr'nrlas. 
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N. 4.32.-Em 11 de Agosto do t83ü. 

Dt~c1aran•lo is~nt0 do p:l';.unr;lt;, da r:mti·ilmi;.'i0 so1>rc os escravo . .,, os que 
r~·:;itlirc:n nos lugarrs nota\('IS, ~~ da lrgoa de,;ignada para a co!H·anra da 
Dceima além dus lnnitc•s da Cidade, com cxcepçlics dos que abaixÔ Hio 
mcueionados. 

O St·. Aàministrndor da HcceJrd:)rin do :\Tnuic"pio fiqne na in
tclligPncia~ em soluçfio á sua repn~se!ltação de 2 do corrente, que 
a disposição do art. !J.o, ~ 5. 0 da Lei de 31 de Outubro do anno 
passado, devP. sc1· cumprida no seu lilteral c f<'stricto sentido : 
sendo só sujcilo:5 a contribuição os escravos residentes dentm 
dos limites das Cidades c Villas, e po1· isso se achão fóra da com
prehensão dessa di:.;posição os que residem nos lugares notav<'ÍS 
e na legoa designada pê.lra a cobrança da Decima Urbana além 
dos limites da Cidade : quanto, porém, áqnclll'S escravos, que 
pertencendo a pessoas residentes füra das Cidades ou Villas se 
occnparcm nestas, diaria c continuadamcnte em qualquer ser
viço, devem ser comprellendidos na disposição para serem col
lectados. 

1\io de Janeiro em 1 L de Agosto de 183G.-Jlfanoel do Nas
cimento Castro e Silva. 

N. !,.53.-Em 11 de Agosto de 1836. 

Declarando que todas as emharcaçõ<'s de barra fóra são sujeitas aQ paga
mento de tonelagem, e livres de quaesquer outros impostos, ou emolu
mentos. 

Manoel do Nascimento Castro e Stlva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal de accordo com o parecer do 
Conselheiro Procurador Fiscal, responde ao officio do Sr. Ins
pector da Thcsouraria da Provincia de Santa Catharina de 4 de 
Julho ultimo sob n. o 66: L o, que a generalidade da disposição 
do ~ 1. o do art. 9. 0 da Lei n. o 98 de 31 de Outubi'O de 
1835', na sua parte final, comprehcnde para o pagamento do 
imposto de ancoragem a tocas as embarcações de cabotagem 
de barra fóra, ou naveg;:wm de umas para outras Provincias, 
ou para portos da mesma Provincia : e 2. o que na abolição 
de emolumentos decretada no sobredito § 1. o do art. 9. o da 
citada Lei se comprehcndem os dos passaportes, portarias e 
passes das embJt'cações por sahida. 

Thcsouro Publico Nacional em 11 de Agosto de 1836.-lJ.lanoel 
do Nascimento Castro e Sitra. 
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N. 4-:.i-L -JUSTIÇA..-Em 1~ de de Agosto de 183G. 

Ao .Juiz de Paz do 1.0 districto do Sacramento, declarando que o Juiz de 
Paz da Cabeça do Termo he o competente para conceder fiança nos processos 
que se acharem em seu poder. 

O Regente em Nome do Imperador o Seuhor Dom Pedro li, 
a quem fiz presente o officio de Vm. datado de 9 de Julho p~ls
sado, no qual depois de expôr a objecção que cncontrára da 
parte do Juiz de Paz da Cabeça do Termo em cumprir a deprc
cada que lhe dirigira para a remessa dos autos de pronuncia 
c.ontra o Suisso Henrique Smith, que lbe requerera Alvan1 de 
Hilnça depois de terem sido os mesmos autos enviados, por Vm. 
!lilra aquellc Juizo, otferece a esse respeito as suas reflexões, e 
pede explicações que lhe sinão de norma para o futul'O; manda 
\ieclarar-lhe que na conformidade do que se tem já deliberado 
a tal respeito, convém observar a pratiea estabelecida de serem 
oncedidas pelo Juiz de Paz da Cu beça do Termo as fianças reque

ridas pulos presos sobt'c processos que se acharem já em podet· 
do m.esmo. Juiz para serem apresentados no Jury, a fim de não 
:1avet' um intcrvallo de tempo, que aliás po1' differentes causas 
:'c podcl'á espaçar muito, em que não possa fazer-se effcctiva aos 
mesmos presos a garantia do art. 179, § 9. 0 da Constituição. 
Porque c~pirando a jurisdicção dos Juizes de Paz que formão 
culpa em dclictos, cujo conhecimento lhes não compete, com 
) despacho da pronuncia, a que se deve seguir immcdiatamcato 
a remessa dos processos pal'a a Cabeça do Termo na confor
midade do art. 228 do Codigo do Processo Criminal, pelo que 
nada mais podem deferir relativamente a clles, e começando a 
sct' competente o Juiz de Direito para a concessão da fiança 
sómente depois da pronuncia do Jury, como se deduz do art. 
46, § 8. o do mesmo Codigo, aconteceria ficarem algumas vezes 
os réos de crimes afiançaveis privados pot' muito tempo de re
juererem e poderem obter a fiança garantida pela n.esma Cons~ 
! 1tui~·ão, se não lhes f o .:i se facultado recorrer aos J uizcs d(~ Paz 
das Cabeças de Termos, perante quem se acharem os processos, 
.ü vista dos quaes se devão fazer as diligencias I'elativas ás fianças 
~iOS termos do art. 102 e seguintes do ref'erido Codigo. Que 
taes deliberações, que mui directa e convenientemente concorrem 
para a execução do artigo Constitucional, e do Capitulo 8. a da 
Parte 2.a, Titulo 2. 0 do Codigo do Processo Cl'imiual, em ;·cz 
Je se opporem á disposição expressa de Lei que não existe, 
antes se conformão com as da V~i de 22 de Setembro de 1828, 
art. 2. 0

, § 2. 0
, e dos arts. 12, §§ 6. 0 c 102 c seguintes que não 

fazem a concessão das fianças privativas dos Juizes d~ Paz qu0 
formão a culpa, ou decretao a prisão. 

Deus Guarde a Vrn.-Paço em 12 do Agosto dr~ 183G.-Gtt.'>lavo 
Adolfo de Aguilar Pa'1toja.-Sr. Juiz de Paz do 1.0 districto do 
Sacramento. 

Dtr:isões 
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N. 455.-Em 13 de Agosto de 1836. 

A' Camara Munici1lal, approvando a diYisão dos districLos entre as Fre
guezias de S. José e da Gloria. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, par
ticipar á Camara .Municipal desta Cidade que conformando-se 
com a proposta que offereceu com o seu officio de 23 do mez an
tecedente sobre a nova divisão dos districtos entre as Freguezias 
de S. José c Nossa Senhora da Gloria, que em conscquencia 
da creação desta se não acha em harmonia a divisão Ecclcsiastica 
com a Civil, ha por bem appmvat· a divisão offerecida pela refe
rida Camara para que d'ora em diante scjão dividida~ aquellas 
Freguezias em dous districtos de Juiz de Paz, cada uma pela 
maneira indicada no citado oflicio, e que ácerca das providencias 
de que tambcm trata relativas ás proximas eleições, as deverá 
solicitar pela H.cpartição dos Negocios do Imperio. 

J>alacio do Rio de Janeiro em 13 de Agosto de 1836.-Gustavo 
Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 456.-MAIUNHA.-Em 13 de Agosto do 1836. 

Ordenando, que os Officiaes, e in(liYiduos da Armada, com parte de doentes, 
que não comparecerem na Inspecção de Saudc deverão reputar-se promptos 
para o seniço. 

Fique Vm. na intelligcncia de que d'ora em diante os Officiaes, 
c indivíduos da Armada, que se acharem com parte de doentes, 
c não comparecerem na Inspecção de Saude, a que na confor
midade do Aviso de 31 de Outubro de 1832, se procede men
salmente nesse .Quartel General da Marinha, deverão reputar-se 
promptos para o serviço. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Agosto de 1836.-Salvador 
José l1laciel.-Sr. Francisco de .Assis Cabral c Tci v e. 

N. 457 .-Em 13 Agosto de 1836. 

Determinando que serão reputados como promptos para o serviço todos os 
Empregados Civis das diversas Repartições da Marinha, que estiverem com 
parte de doente, c não comparecerem na Inspecção de Saudc. 

Fique Vm. na inteiJigencia de que, d'ora em diante, todos 
os Empregados Civis das diversas Repartições da Marinha, que 
estiverem com parte de doente, c uão comparecerem na lns-
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p2cção de Saude, a que, na conformidade do Aviso de 31 de 
Outubro de 1832, se pmcede mensalmente no Quartel General 
da Marinha, deverão reputar-se promptos para o serviço. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Agosto de 1836.-Salvadot 
José Afaciei.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. lt-58.-FAZE~D.\.-Em 13 de Agosto de 183ô. 

Ordem á Thrsouraria da Província do Rio de Janeiro para fazer executar 
os arts. 12 c 13 do Hcgulamcnto feito em Minas para arrecadação do 
Dizimo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. lnspector 
da Thesouraria da Província do Rio de Janeiro faça executar 
na parte que lhe diz respeito, o disposto nos arts. 12 e 13 (inclusos 
por copia authentica) do Regulamento expedido em 1\finas Geraes 
para a arrecadação do respectivo Dizimo Provincial. O que cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Agosto de 1836.-Jlfanoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 459.- JUSTIÇA.- Em 16 de Agosto de 1836. 

A' Commissão Inspectora das Obras da Casa de Correcção, declarando que 
d'ora em diante se não pagará qualquer quantia de despeza que exceda a 
consignação estabelecida. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe
dro 11, pela Secretar·ia de Estado dos Negocias da Justiça, com
municar á Com missão lnspectora das Obras da Casa de Correcção 
que ao Thesonro Publico Nacional se tem expedido DeCI'eto para 
a entrega ao Thesoureiro das Obras da mesma Casa da quantia de 
1 : 207~865 além da consignação estabelecida pelo Dect·eto de 
26 do mez antecedeu te, para complemento do pagamento das des
pezas daquclle mez, e do sustento dos Africanos que existem 
ainda em deposito, e declarar ao mesmo tempo á sobredita Com
mi,,;f\o, que não sendo possível augmentar-se a consignação esta
bcL.:dda, d'om em diante se não mandará pagar qualquer quan-
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tia de despeza que a ella exceda, cumprindo por isso que rac·a 
regular esta de maneira que não possa jámais passar da somma 
decretada. 

Palacio do Rio de Janeim em 16 dQ .-\gosto do 1836.- G'us
tavo Adolfo de Ayuilar J>antoja. 

N. 460.- :Em 16 de~~goslo de 1836. 

Ao Juiz Municipal interino da Villa de Valen.;a, da Província do Piauhy, 1wl· 
vendo as duvidas que expõe no seu offido de 21 de Janeiro. 

Em solução ás duvidas que Vm. expõe no seu officio de 21 de 
Janeiro do corrente anno; manda o Regente em Nome do Impe
rador o SenlwrDom Pedro li, declarar a Vm. qucdevp,presidirao 
Jury na conformidade do Decreto de 15 de Outubro de 1833, art. 
2. 0

, bem como expedit' todos os negocios críminaes, visto que 
o Juiz Municipal he o substituto do de Direito, nos termos do art. 
35, § t. o do Codigo do Procrsso Criminal. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio deJat1eiro em 16 de 
Agosto de 1836 .-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja -Sr. 
Juiz Municipal interino da Villa de Valen~a da Província do 
Piauhy. 

N. 4.üf.-MAHL\'HA.-l~m 16 de Agoslo de 1836. 

Communicando a :-~omissão de um Mestre d'Armas da Academia da Mariuha 
c>m a grati!icação mensal de ~g ~!lOJ, em quanto se achar naquelle serviço. 

Participo a Vm. , para sua intclligencia, c governo que Ja
cintho Hypolito Guion fôra, por Aviso do Lo de Julho proximo 
findo, mandado adrnittir como Mestre d' Armas da Academia da 
Marinha, com a gratilicaçfio mensal de 24~000 réis, que lhe será 
abonada em quanto se achar naquellc cxcrcicio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 16 de Agosto de 1836.-.Sal
vadur Joté JJfaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. ft.62.-Em 16 de Agosto de 1836. 

::Mandanrlo abonar á mulher do Patrão da Barca d'agua, a gratificaçilo m~nsal 
d~ 12JOOO, em quanto se achar encarregada do ensino das crias mulheres, 
cscrayas da Nação. 

O Hcgcnte em Non:e do lmperadot·, approvando o que em 
Oficio de 12 do corrente propuzcra o lnspcctor do Arsenal da 
:Marinha, ha por bem, que il Laurinda Maria da Conceição, mu
I hcr do Patrão da Barca d'agua, Joaquim José Lopes, se abone 
desta data em diante a gratificação mensal de doze mil réis, 
em quanto se achat' enearregada de ensina r ás crias mulheres, 
escravas dJ Nação, que existem no mesmo Arsenal, a doutrina 
Christua c a costura. O que participo a Vm. para sua intelli
gencia c execução. 

Deus Guarde a V m .-Paço em 16 de Agosto de 1836. -Sal
'Cador José iJ'laciel. -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 463.-FAZE~DA.-ErrJ JG de Agosto de 1836. 

Sobre arrecadação da siza por ycnda de bens ele raiz. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publieo Nacional em conformidade de deliberação 
tomada em scs.Mío do Tribunal sobre officio do Procurador Fiscal 
do :Municipio de Nazareth na Provinda da Bahia, constante da 
copia junta, c em solução ás duvidas por ellc propostas ao mes
mo Tribunal, declara ao Sr. Inspf~ctor da Thesouraria da mesma 
Província o seguinte: 

1. o Que sendo a venda de bens de raiz feita a prazos, e tendo 
sido manifesta na r<'spectiva Hepartição, ou Collcctoria, para se 
proceder na conformidade dos arts. 7, 1 O e 11 do Hcgularnento 
de 14 de Janeiro de 1832, ainda que se não eiTectuc o pagamento 
no prazo vencido, não tem lugar a pena por não haver sone
gaçao neste caso, mas só deve proceder á cobrança. 

2. o Que não se tendo feito a manifestação, e não se tendo por 
conseguinte passado as letras para o pagamento da siza nos pra
zos estipulados para a solução do preço da venda, então antes, 
ou depois de ajuizado o comprador, deve proceder-se á denuncia 
e demanda da pena . 
. 8.o Que a pena da perda do valor da cousa vendida não hc 
tn solidum para o comprador, e vendedor, mas dividida por 
~mbos em igual parte, como he expresso no ~ 9. 0 do r~lvará de 
<3 ?~ Junh.o de 1809. O que o dito Sr. Inspector a•s1~ cum
pnra c fara coni5lar ao sobredito Procurador Fiscal, advcrtmdo-o 

"~ '? t..t 
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;10 mesmo tempo de que á Thcsouraria respcctiv a, c não ao 
Tribunal do Thesouro, deverá dirigir-se quando tenha de repre
sentar sobre qualquer objecto. 

Thesouro Publico Nacional em 16 de Agosto de 1836. -Ma
noel do Nascimento Castro e Silra. 

N. i6lt-.-Em 16dc Agosto de 1836. 

Autoriwndo a despeza com o traslado dos autos por appellação da 
Fazenda Nacional. 

:Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pt·esidente do Tribunal 
do Thesouro Publico NacionnJ, Deliberou em sessão do mesmo 
Tribunal sobre officio da Thesouraria das Alagôas de 20 de Ju
nho ultimo sob n. o 60, autorisar a despeza que se houver de 
fazer com o traslado dos autos nos casos de appellação por parte 
da Fazend& Nacional, não pot· ajuste com os Escrivães, como se 
refeie no sobredito officio, mas pelo que se contat· na confor
midade do respectivo Regimento; com tanto que não sejão das 
causas, de que trata o art. 90 da Lei de 4 de Outubro de 1831, 
em que o traslado não he preciso. O que participa ao Sr. Ins
pcctor da mencionada Thesouraria para sua intelligencia. 

'fhesouro Publico Nacional em 16 de Agosto de 1836. -Ma
noel do lY ascimento Castro e Sih:a. 

N. 465.- Em 16 de Agosto de 1836. 

Circular acautelando a introducção na circulação das noYa!ii notas de 50 
a 500$ réis roubadas do Thesouro. 

lllm. e Exm. Sr.- Attendendo a que por occasião de se fazer 
nesta Côrte a substituição das novas notas de 50~ á 500~ réis tem 
apparecido algumas das roubadas do Thesouro Publico Nacional, 
que sendo falsificadas na numeração só podem ser \'erificadas 
pela confrontação com os respectivos talões, e cumprindo pre
venir que se introduzão na circulação das Províncias: V. Ex., 
logo que receber o presente officio fixará em prazo abreviado, 
e improrogavel, dentro do qual deverão ser levadas á subs
tituição já determinada em Ordem, dirigida á Thesouraria dessa 
Provincia em 27 de Julho ultimo sob n. () 7.í, as ditas novas notas 
de 50~ a 500:ffl réis inclusive que tiverem sido emittidas nessa Pro-
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vincia, declarando que depois desse prazo só poderão ser aprc~ 
sentadas á Dircctoria da substituição nesta Côrte. V. Ex. rc
commendará aos encarregados desta operação toda a actividade, 
e circumspecção, para que não sejão ahi trocadas algumas das 
notas roubadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de .Janeiro em 16 
de Agosto de 1836.- Jlanoel rio Nascimento Castro e Sih,a. 
-Sr. Presidente da Provincia de .... 

N. 466.-JUSTIÇA.-Em 18 de Agosto de 1836. 

Ao Bispo de S. Paulo, rccommendando a execução do Aviso de 15 
de Fevereiro de 1832. 

Exm. c Rev. Sr.- Fiz presente ao Hegentc em Nome do Im
pcradot· o Senhor Dom Pedro 11, o officio de V. Ex. datado de 
1 !,. do mez antecedente expondo o estado em que se achão muitas 
Parochias desse Bispado por falta de Sacerdotes que se queirão 
dellas encal'regar, c a difficuldade que tem encontrado de fazer 
cumprir aos indivíduos, que forão admittidos ás ordens, o termo 
que assignárão de se encarregarem do serviço dellas ; e o mesmo 
Regente, inteirado de tudo quanto a tal respeito V. Ex. pondera, 
manda declamr á V. Ex., que deve usar de todos os meios espi
rituacs ao seu alcance para fazer com que todos os Sacerdotes 
que se achurem na disposição do Aviso de 15 de Fevereiro de 
1832, cumprão com os deveres a que se obrigál'ão. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Agosto de 1836.- Gttstavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. 
llispo de S. Paulo. 

N. 467.- Em 18 de Agosto de 1836. 

Ao Juiz de Dirrito da Comarca de Cabo Frio, sobre recursos de sentenças 
coudemnatorias segundo a Lei de 10 de Junho de 1835. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
a quem fiz presente o officio de Vm. datado de 23 do mez 
passado, acompanhando a relação dos réos condemnados pelo 
Jury do Termo de .Macahé, manda declarar-lhe sobre os fun
damentos por que não admittira recursos das sentenças con
demnatorias, que não tendo a Lei de 10 de Junho do anno 
proximo passado dado sómcntc nova fórma ao Processo, mas 
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estabelecido tambem penas, allerando as antigas do Codigo 
Criminal, cumpre que Vm. ndmitta os recursos intentados. 

Deus Guarde a Vrn.- Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Agosto de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. 
Juiz de Direito da Comarca de Cabo Frio. 

N. 4-CS. -Em 18 do Agosto de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 2. 0 districto de Santa Anna, a rc~pcito de Ciganos. 

Em rcspostl! ao seu officio de 11 do conentc expond() as la
droeiras que continuamente praticão os Cigarws residentes no 
seu districto, tenho a declarnr-lhe que <'Ste& indivíduos não estão 
isentos das Leis do Irnperio, devendo Vm. cumpri-lus a I'Pspeito 
de todos, e quando tiver alguma duvida recorrerá ao Juiz de 
Direito a quem compete instrui-lo em seus devc1·es como he 
expresso no § 9. 0

, art. 46 do Codigo do Processo. 
Deus Guarde a Vm.-Paço em 18 de Agosto de 1836.--Gus

tavo Adolfo de Agwlar Pantoja. -Sr. Juiz de Paz do 2. 0 dis
tricto de Santa Anna. 

N. 469. - Em 18 de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia do Maranh1ío, lom·ando-o pela reclamação que 
fez de um subdito dos Estltdos-Unidos, e de um Brasileiro, que tinh!io 
sido arrancados do territorio Brasileiro por ordem de um Chefe de Es
quadra da Nação Britannica. 

111m. e Exm. Sr. -I<~iz presente ao Regente em Nome do Im
perador o Senhor D. Pedro. 11 o officio de V. Ex. de 1 i de Maío 
passado, dando conta da reclamação que fizera de um subdito 
dos Estados-Unidos, e de um Brasileim. que tendo sido ar
rancados do tcrritorio do B1·asil por ordem do Chefe de Es
quadra Strong, a pretexto de serem complices no attentado 
praticado em Salinas contra a Escuna Britnnnica Clio e sua 
equipagem, se achavão presos a bordo do brigue de guerra 
daquella nação Snake surto nesse porto, e o mesmo Hegente 
inteirado de te1·ern sido entregues aquelles indivíduos e todos os 
mais objectos reclamados por V. Ex., manda louva-lo pelo zelo 
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e maneira cnergica com que Y. Ex. se conduzi'o neste objecto, 
defendendo como cumpria a honra c dignidade naeiollal. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa1acio do Rio de Janeiro em 18 de 
Agosto de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. -Sr" 
Presidente da Pl'Ovincia do 1\faranhão. 

N. 470.-Em 19 de Agosto de 18H6. 

Ao Chefe da Policia, para a prompta entrl'ga na residl>nda do l\linístr<J 
da Justi<.:a dos officios que lhe silo dirigidos pelas autoridades das pro
,,incias. 

Convindo que os officios dirigidos a esta Secretaria de Es
tado dos Negocios da Justiça pelos Presidentes, ou quacsquer 
outras autoridades das Provincias, srjão immediatamente en
tregues na casa da minha residencia; Vm. dará as ordens con
venientes para que a pessoa encarregada da visita da Policia, no 
acto desta exija dos mestres das embarcações, que entrarem os 
referidos officios, e m'os faça immediatamente enviar·, ficando 
para esse fim sem cffeito qualquer outra disposição que a tal 
respeito possa existir. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 19 de Agosto de 1836.- Gus
tavo Adolpko de Aguilar Pantoja.~St·. Chefe da Policia. 

N. 471. -FAZENDA. -Em 19 de Agosto de 1836. 

Circular ordenando que no aclo de se pagar a siza sobre Ycnda de qual
quer embarcação Brasileira que passe a ser estrangeira seja cassado o 
passaporte. 

Manoel do Nascimento Castro e Sih·a, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector da The
souraria da Província de ...• que expeça as convenientes ordens 
para que no acto de se pagar a siza sobre venda de qualquer em
barcação Brasileira, que passe a domínio de subdito estrangeil'O, 
seja cassado o passaporte, e remettido á Secretaria da Presidencia 
da Pmvincia, para d'alli ser enviado á Secretaria de Estado dos 
Negocíos da Marinha. • 

Thesouro Publico Nacional em 19 de Agosto de 183(J.- Ma-
noel do Nascimen(o Castro c Silva. · 

1Jeci6ôes 36 
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N. !1-í2. -- IMPEHIO.- Em 20 de Agosto de 1836. 

Dccl?rando á Camara Municipal da Côrte que a presilleneia da eleição de 
.Tmzcs de Paz e Vereadores pertence ao Juiz de Paz do districto em que 
está situada a igrrja matriz. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11, pela Secretaria de Estado dos Ncgocios do lmpcrio, decla
rar á Camara Municipal desta Cidade, em solução á duvida ofTe
rccida em seu offido de 16 do corrente, que a presidcncia das 
eleições para Juizes de Paz e Vereadores, âs quaes tem de proce
der-se no dia 7 de Setembro proxirrio futuro em cada uma das 
Freguezias, compete ao Juiz de Paz do distrieto em que está a 
Parochia, como se deprchende do art. 5. o da Lei do 1. o de Ou
tubro de 1828, e do art. 8. o da.; Instrucções do 1. o de Dezembro 
do mesmo anno, por cujas disposições deverão regular-se as re
feridus eleições, tanto sobre o caso proposto, como sobre o mais 
que se deve observai·. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1826.- An
tonio Paulino Limpo de Abreo. 

N. 473. --JUSTIÇA.- Em 20 de Agosto de 1836. 

Ao Presidente <la Província de Minas Geraes, indeferindo a pretenção da 
Mesa da Santa Casa da Miserieordia do Sabará de serem os pedidorcs 
isentos do seniço da Guarda Nacional. 

I!Im. c Exm. Sr. -Em resposta ao officio que V. Ex. me 
diri1-5·io com a data de 10 do corrente mez, acompanhado do que 
V. Ex. recebeu da Mesa da Santa Casa da Misericordia da Villa 
do Sabará relativamente a serem isentas do servko ordinai·io 
da Guarda Nacional as pessoas nomeadas pela ditá l\1esa para 
pcdidores, manda o Regente em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li declarar á V. Ex. que deve preva tecer a decisão que 
V. Ex. deu a semelhante respeito, por quanto tacs pedidores não 
são de certo os empregados de que falla o art. 8 o,§ 8. 0 da Reso
lucão de 25 de Outubro de 1832, devendo a sobredita :Mesa no
mêar para exercer aquelle emprego pessoas que não sejão do 
serviço ordinario da Guarda Nacional, mas sim da. reserva, 
mórrnente agora em que pelo Pstado de cousas não convém que 
sejao distrahidos os Guardas Nacionacs. 

Deus Guardo a V. Ex . .-Palacio do Rio de Janeiro f'm 20 de 
Agosto do 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantojrt. -Sr. 
Prcsidrnte da Província de Minas Geraes. 
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N. 47~-. -l\1.\Hl~HA. -Em 20 de Agogto de 1836. 

Ao Chefe do Quartel General da Marinha para ir no dia immediato ao da 
entrada de qualquer embarcação de guerra, á bordo proceder aos exames 
recommendados no Regimento Provisional, dando depois conta á Secretaria. 

Fique Vm. na intclligencia de que no dia immediato ao da 
entrada de qualquer embarcação de guerra de-verá ir á bordo 
dclla examinar se está como recommenda o Regimento Provi
sional, dando depois conta á esta Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 20 de Agosto de 1836.-Sal
vador J os? Maciel.- Sr. I<'rancisco de Assis Cubra I e Teivc. 

N. 475.-Em 20 de Agosto de 1836. 

Cit·cular recommendando a pontual obse!'Vancia da 7.a c 9.a observaçiío da 
Tabella que baixou eom o Decreto de 10 de Junho de 1828. 

Convindo a bem do serviço que a 7.a c 9.a observação da Ta
beBa que baixou com o Decreto de 10 de Junho de 1828, de que 
lhe transrnitto um exem piar, ténhão a mais pontual obscrvancia; 
previno disto mesmo a Vm. para que hnja de o rccommendar aos 
Commandantos dos Navios da Armada estacionados nessa pro
vincia. 

Deus Guardo a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro rm 20de 
Agosto de 1836.-Salvador José .l!aâel. -Sr. ·Frederico Maria til. 

N. 476.- Em 20 de Agosto de 1836. 

Ao Intendente da Marinha determinando que no dia immediato ao da en
tl'ada de qualquer Navio de Guerra faça recolher os linos de eseriptu
ração do mesmo, para ser por elle ou pelo Contador examinado, inter
pondo o seu juizo a respeito. 

Fique V. na intelligencia de que no dia immediato ao da en
trada de qualquer Navio de Guerra deverá mandar recolher á essa 
Jntendencia os Livros de Escripturação do mesmo, a qual será 
por Vm. examinada, ou pelo Contador da Marinha, interpondo 
depois á esta Secretaria de Estado o juizo que fôrma sobre as 
contas de taes livros. 

Deus Guarde a Vm. -Paço em 20 de Agosto de 1836.-Sal
vad(lr José Mnciel.- Sr. Joaquim Antonio raminhn. 
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N. 477.-Em 22 de Agosto de 1836. 

Recommendando CJUC se extremem as despe2.as dn Marinha das de <tualquer 
outra Repartição, e ordenando que nas contas mcnsaes que se enviar se 
declare além da quantidade, qualidade c preços dos gencros, que se com
prarem o motivo por que se fizerão. 

Remetta Vm. á esta Secretat·ia de Estado uma relação no
minal das r raças que guarnecem as Barcas n." 1 e 2, c Fragata 
Bahiana, contendo as quantias mcnsaes que as ditas Praças 
percebem no presente mez. Por esta occastão tenho de rccom
mendar·lhc, que as dcspczas da Marinha sejão extremadas das 
de qualquer outra 1\epartição, c que nas contas mensaes, que 
se envião á mesma Secretaria, se declare não só a quantidade, 
qualidade c preço dos gencros que se comprarem para os 
Armazens, mas ainda o motivo por que se fizerem taes compras. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 22 de 
Agosto de 183G.-Salvador José JJiaciel.-Sr. Intendente da 
Marinha da Província da Bahia. 

-No mesmo sentido se officiou aos Chefes das outras Repartições 
da Marinha nas Províncias. 

N. 478.-Em 23 de Agosto de 1836. 

fazendo algumas alterações no systcma de escripturação mandado exe
cutar pelo Decreto de 5 de Maio de 1834. 

O Hegente em Nome do Imperador, approvando o que Vm. 
propozera no seu officio de 19 deste mez, ha por bem, que, 
supprimidas as guias de que trata o exemplo n. o 2, a que se 
refere o art. 2. 0 do capitulo 1.0

, parte 4.a do systema de escriptu
ração, mandado exccuta1· por Decreto de 5 de Maio de 1834, 
fiquem unicamente subsistindo os pedidos, conforme o exem
plo no 1.0 , á que se reporta o art. 1.0 do citado capitulo. O 
(jUe participo á Vm. para sua intelligencia, e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 23 de Agosto de 1836.-Salvador 
José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N .. 479.-JUSTIÇA.-Em 25 de Agosto de 1836. 

Ao Chefe da Policia, sobre o castigo da golilha 

Em resposta ao seu officio de 11 do corrente, que acompanhou 
por copia as partes do Carcereiro de Santa Barbara, cumpre-mo 
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declarar-lhe que com o Aviso de 28 de Setembro do anno passado 
estão dadas as p1Tovidencias, tnndo tão sómente de accresccntar 
que se devem applicar os castigos da golilha nos casos extraor
dinarios c muito graves, quando os presos se mostrarem indif
fcrcntes a outros ca~tigos, usando-se com tudo da maior moderação, 
c acautelando-se sempre os abusos que se possão commetter. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 25 de Agosto de 1836.-Gustaro 
Adolfo de Aguilm· Pantoja.-S1·. Chefe da Policia. 

N. lt-80.-Em 23 de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Rclaçllo do Rio de Jmwiro, restringindo as licenças 
para adyognrem pessoas nilo formadas. 

Em resposta ao oficio de V. S. que acompanhou a relação 
das pessoas provisionadas para advogarem nesta Côrte sem em
bargo de não serem formadas, o Regente em Nome do Impe
rador o Senhor Dom Pedro 11 manda declarar a V. S. que 
sendo tantas e tão repetidas licenças concedidas com tão ma
nifesta infracção do art. 7. 0

, § 5. 0 do Decreto de 3 de Janeiro 
de 1833, V. S. deverá sobr'estar em concede-las como tem feito, 
nem renova-las aos licenciados logo que findem os prazos por que 
forão concedidas as de que gozão. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 25 de Agoslo de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. l..ucio Sonres Teixeira 
de (~ouvea. 

~. l,.St.-:FAZENDA.-Em 25 de Agosto de 1836. 

Censurando a falta de curnprim('nto de ordens lcgacs, e detet•minando que 
scjão ellns imrnediutamente cumpridas, ainda quando as Autoridades e 
Empregados a que são dirigidas tenhão de representar depois a respeito. 

Illm. c Exm. Sr.-Havendo determinado em Aviso de 16 do 
corrente, que V. Ex. marque um prazo breve, e improrogavcl 
para a substituição das notas do novo padrão de 50!til a 500~ 
inclusive a que tem de proceder-se na fórma da ordem diri
gida á Thcsoumria dessa Provincia em 27 de Julho ultimo sob 
n.o 60, limito-me a rccommendar á V. Ex., em resposta ao 
seu officio de 10 do presente mez sob n. 120, que cumpra sem 
demora o disposto no dito Aviso, podendo V. Ex:. estar certo de 
que com a possivcl promptidão serão remettidas á dita The
som·aria as notas de que eDrece pam levar a eiTcito a dita opcra~ão, 

-~/ ~~~ 'd 
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como muito urge. Não obstante o que V. Ex. expõe no sou 
referido officio a respeito da conveniencia de se suspend<·r a 
inutilisação das ditas notas de 50~ á 500~ cumpre que a ella 
se proceda efl'ectivamcnte na fórma da citada ordem de 27 
de Julho n. o 60, pondo-se irnmediatamcnte o carimbo de-inu
tilisada-em todas as notas dos ditos valores, que ainda não 
forão emittidas, e nas que se recolherem em virtude da mesma 
ordem. 

Po1· esta occasião não posso deixar de ponderar a V. Ex. 
quanto convém que sejão immediatamente cumpridas as ordens 
legaes, que por esta Repartição se expedem, ainda quando as 
Autorí<'lades c Empregados a que são dirigidas tenhão de rcpre
sentat· depois a respeito dellas; pois que a demora na execução 
de taes ordens muito pôde prejudicar os interesses da Fazenda, 
e o bom desempenho do serviço. 

Deus Guarde n V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 25 
de Agosto de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 482.-JUSTIÇA.-Em 26 de Agosto de 18313. 

Ao Ministro dos Ncgoeios Estrangeiros, sobre a busca dada na casa 
de um Francez por occasião de uma nota roubada do Thcsouro. 

lllm. c Exm. Sr.-He sômentc agora que posso responder 
ao A viso de V. Ex. de 2 do mez corrente, porque só agora 
pude obtct· as informações que para isso me habilitassem. A 
esse Aviso acompanhavão por copia uma Nota do Enviádo Ex
traordinario e Ministro Plenipotencia•·io de Sua Magestadc o Rei 
dos Francczes nesta Côrte, um relatorio do Chanccllcr da Le
gação Franceza, e uma queixa de Antonio Thomé1 da mesma 
Nação, tendentes todas ellas a reclamar contra a busca a que 
na tarde de 28 do mez passado procedeu em casa do dito Thomé 

'o Juiz de Paz do 1.0 districto da Freguezia de S. José. Se 
como Ministro Brasileiro me cabe a satisfação de communicar 
a V. Ex. que esse Juiz não ha violado nem as 1-"eis do lmpc
rio nem os Tratados celebrndos entre as duas Corôas tão em
penhadas em sustenta-los; não posso deixar de magoar-me 
asseverando a V. Ex. que um Cidadão Francez ~Thomé) houvesse 
alterado os factos para comprornetter uma Autoridade que ha 
cumprido os seus deveres, e ainda mais que pela sua conducta 
(sem embargo do que affirma o Secretario da Legação que 
pôde muito bem estar em erro) esse Thomé tenh(l desmentido 
o nobre caracter de uma Nação generosa c illustrada, que al-
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tamentc desapprova procedimentos de seus subdilos, que 
Qnvcrgonhão a outros muitos que merecPm a publica conside
raç,ão. Entre as muitas providencias dadas pelos l\linisterios 
competentes contra o escandaloso roubo do Thesouro, facto de 
publica notoriedade c que graves males tem occasionado e talvez 
occasione ainda, determinou tambem o Governo Imperial, como 
V . .Ex. sabe, que por Editaes se publicassem os numeros e series 
das notas do novo padrão d'alli roubadas: um tal Frederico 
Nau foi achado ter em sua mão uma das notas indicad(\s, e 
que vista por muitos indivíduos foi por elle despedaçada, eva
dindo-se á prisãn. Um facto de tanta importaneia, revestido 
de circumstancias tão suspeitas, não podia ser desprezado peJa 
Policia; ella obrou como devia, c como obraria e obra a Po
licia Franceza, c bem como todas as JloJicias dos Paizes cultos 
e onde se tem horror ao crime. A casa do individuo foi cercada, 
soube-se que morava um Francez, o Secretario da Lrgação Fran
ceza appareceu entretanto, o Juiz da diligencia llw deu conta do 
succcsso, e em sua presença se principiou a busca. Eis-aqui o 
que querem os Tratados, a presença de Autoridade ·Franceza; 
e não hc substancial que clla seja convocada pot· uma carta. 
nn, estando presente, pela voz do executor da Lei; nlém de 
que he para a busca e não pam o cerco da casa que osTra
tados requerem a presença do Coosul ou seu commissionado. Hc 
verdade que esse Consul nl'ío assistio a toda a diligencia, 
mas porque não quiz; retirou-se no meio della, appareceu na 
sua conclusão, e assignou o auto. As Autoridades do Paiz não 
podem estar dependentes das Estrangeiras. Deveria o Juiz de 
Paz interromper a diligencia logo quo voluntarinmente o Consul 
se retirou? O bom senso diz que-não-rnórmente porque, como 
informa o Juiz de Paz, elle o fez por nccordo entre ambos. 
O Chanceller da Legação convém em ter assignado o auto da 
busca, mas declara não ter rralmcntc assistido a ella! e porque 
o assignou? A simples promessa de o fazer não o desobrigava 
de cumprir seu dever; se prometteu fazê-lo, foi porque para 
isto accordou com o Juiz, c portanto não tPm razão para re
clamar contra o seu proprio facto, em desabono do caracter 
que representa, c de sua dignidade pessoal. Tenho sómente a 
accrescentar a tudo isto que esse Thomé c seu caixeiro Nau, 
cuja moralidade attesta o Secretario da Legação, h a muito suspeitos 
de passadores de notas falsas, e em cuja casa foi achada uma 
chapa que certamente servia á falsificação, estão envolvidos em 
um processo instaurado depois deste facto, em razão de uma 
encommcnda que fizcrão, ou que lhes foi dirigida de França 
em o Navio Eole para esta Côrte, achada constante de mil cedulas 
de cem mil réis cada uma, que ião ser introduzidas na cir
culação, c que denunciadas a tempo pod{~rão ser apprchendidas 
com a competente chapa na Alfandcga, inlcrtcladas nas taboas 
de um cai'i<io! A tanto tem chrgado a immoralidade de alguns 
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homens corrompidos! Mas assevero a Y. Ex. que se por sua 
parte o Ministro Franccz não toma as nccessarias medidas para 
estorvar este excesso de immora1idadc de alguns subdilos de sua 
Nação, o Governo de Sua Magestnde Imperial será forçado, bem 
a seu pczar, a fazer sahir do lmperio aquelles, bem como os 
de qualquer outm Nação, que forem legalmente suspeitos de 
praticarem c concorrerem para taes roubos, tão repelidos c 
ruinosos ao Paiz. que protege sem distincção a todos os Es
trangeiros industriosos c bem morigerados, que felizmente são 
em grandissimo numero, mas que não póde tolerar que se 
comprometta a tranquillidadc do Estado, c a fé publica. Em 
quanto aos tres indivíduos postos em cust.odia, entendo que o 
Ministro Francez não pódc fazer reclamações a seu respeito, 
por ser um Brasileiro e dons Portnguezcs, e nfío ter a casa dnquclle 
Thomé privilegio algum para asy lar as pessoas que nella esti
verem ~u a clla se acoutarem: o que de ordem do Urgente em 
Nome do Imperador o Senhor J)om Pedro ll participo a V. 
Ex. para levar ao conhecimento do referido Enviado Extraor
dinario e Ministro Pienipotenciario de Sua Magestade o Hei dos 
Francczes, em resposta á Nota que dirigio a V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 26 de Agosto de 1836.
Gustavo Adolfo de Agnilar Pantoia.-Ao 111m. e Exm. Sr. 
Ministro dos Nogocios Estrangeiros. 

N. ft.83.-MARINHA.-Em 27 de Agosto de 1836 

Mandando considerar como :tvulsos a dous Cirurgiões da Armada. 

Devendo José dos ~antos Pinto, c João Antonio J>io de Car
valho, aquelle 1.0 e este 2.° Cirurgião do numero da At·mada, ser 
d'ora em diante conside1·ados, como avulsos. na conformidade 
do que nesta data se determina ao Cimrgião-Mór da mesma Ar
mada; assim o parlicipo a Vm. para sua intelligencia c g-overno. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 27 de Agosto de 1836.-Salvador 
José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 484..-IMPERIO.-Em 29 de Agosto de 1836. 

Fixando a intelligencia da Lei sobre os portes das cartas , c dos 
pcriodlcos lindos de paiz estrangeiro. 

Tendo subido á presença do Regente a representação da Com
missão da Praça do Commercio, datada de 13 do corrente: 
manda o mesmo Hegente em Nom~ do Imperador o Senhor 
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D. Pedro 11 declarar a Vm., para fazer constar á dita Com
missão: quanto ao 1. o objecto da referida representação, que 
tendo o art. 9. 0 da Lei de 31 de Outubro de 1835 dnbrado o 
porte das cartas, sem fazer excepção das que são transportadas 
em paquetes inglezes, he indubitavel que estas se comprehendem 
na disposição da referida Lei, que alterou a do art. 69 do Re
gulamento geral· dos Correios, nesta parte por ella revogada, 
não havendo contra essa alteração, á vista do art. 8. 0 da Con
venção de 19 de Fevereiro de 1810, o embaraço que se allega. 
Quanto ao 2. o, que o Legislador considerou implicitamente com
prehendidas as gazetas na disposição do § 59 do dito Regula
mento acerca das curtas, pois que o fim desse paragrapho he 
obstar que fique lesada a Fazenda Publica com o abandono de pa
peis vindos nas malas, abandono tanto mais prejudicial para ella 
a respeito das primeiras, quanto he manifesto o maior onus do 
seu transporte; sendo além disso para notar que, tendo-se inva
riavelmente obset·vado esta praxe no longo espaço de mais de 7 
annos, sem contestação nem reclamação alguma, só póde ella ser 
alterada por medida legislativa, que declare de outra maneira 
a intelligencia do citado par·agrapho. Quanto ao 3. o que, para 
se fazer etfecliva a isenção do porte a respeito dos periodicos dos 
paizes, onde os periodicos brasileiros gozão deste favor, cumpre 
mostrar por doeu rneuto authentico quaes são estes paizes, ou dar 
uma segurança official, a fim de poder ter lugar a devida reci
procidade. Quanto ao 4.0

, finalmente, que tendo o art. 9. 0 da 
citada Convenção taxado o mínimo porte em tres shilings e 
oito pence sterlinos da moeda britannica, o que em moeda 
nacional corresponde a 660 réis, devidamente procede a Admi
nistração do Correio em exigir por umas d'essas carta~ a quan
tia de 1~320 réis, á vista do já citado art. 9. o da Lei de 31 de 
Outubro do anno passado. 

Deus Guarde a V m. - Paço em 29 de Agosto de 1836. -
Antonio Paulino Limpo de Abreo. -Sr. Secretario da Com
missão da Praça do Commercio. 

N. ft.SB.-GUERRA.-Em 29 de Agosto de 1836. 

Circular ordenando , que os Chefes das Classes dos Officiaes de 1.3 Linha 
rcmcttão ·de seis em seis mezes as informações de cond ucta dos ditos 
Officiaes como praticão os Commandantes dos Corpos. 

lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador or
dena, que V. Ex. expeça ordem aos Chefes das Classes de Offi
ciaes da 1. a Linha dessa Província, para remetterem á esta 
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Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra de seis em seis 
mezes impreterivelmente, as;informações de conducta do3 ditos 
Officiaes, corno praticão os Commandantes dos Corpos de Linha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lHo de Jandro em 29 
de Agosto de 1836.-Manoel da Fonseca Lima c Silva. 

N. i8G.-JUST1ÇA.-Em 30 de Agosto de 183G. 

Ao Presidente da Prcnincia do. Espírito Santo, estranhando-lhe o nfío ter 
dado execu~ão á carta de nomeàção do Juiz de Direito de ltapcmirim. 

lllm. c Êxm. Sr.-Em resposta ao seu oficio de 26 do mcz 
passado, em que V. Ex. dá conta de haver suspendido o cum
primento da carta de nomeação de Juiz de Direito da f:omarca 
de ltapemirim, o Bacharel José Florencio de Araujo Soares, e 
que foi prescnt~~ ao Hegente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li, cumpre-me declarar a V. Ex. que o mesmo Re
gente estranhou o procedimento de V. Ex., por quanto a falta 
de resposta do Governo ao seu officio de 16 de Março em que 
V. Ex. propunha a duvida em que P.stava, se taes nomeações 
devião ser feitas ou pelo Govet·no Geral, ou pelos Presidentes 
de Província, não devia ser entendida como significativa da 2.a 
parte da alternativa, rnórrnente quando o Acto Addicional, c 
o § 3.0 das Instrueções de 9 de Dezembro de 1005, expressa
mente declarão que a faculdade de nomear empregados Provin
ciaes he limitada ás circumstancias em que ha Lei Provincial 
que regule a materia, porque a não haver, taes nomeações ficão 
pertencendo ao Governo Geral; o que praticamente V. Ex. 
devia conhecer pelo facto de haver sido nomeado para aquelle 
lugar o sobredHo Bacharel. Nem podia V. Ex. prevalecer-se para 
isso das disposições da Lei dessa Província de 23 de :M.arço 
do armo passado, c menos do Regulamento que V Ex. fez em 
observancia della; por quanto a Lei citada apenas manda re
formar os Termos e Comarcas, o que he cousa muito distincta 
de regular as nomeações e fórmas dellas. Em taes Termos o 
Regente ordena que V. Ex. dê quanto antes execução á supra
citada carta, para não prolongar os inconvenientes que o ser
viço publico e os interesses e justiça dos particulares tem já 
soffrido em razão do seu irregular procedimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do It.io de Janeiro em 30 de 
Agosto de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantvja.- Sr. 
Presidente da Provineia do Espírito Santo. 

---
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N. 487.-FAZENDA.-Em 20 de Agosto de 1836. 

A' Camllra Municipal desta Córte para ordenar que no acto de receber as 
rendas das licenças flUe por ella se expedem , se exija dos impetrantes a 
Rpresentação do conhecimento de tal~o por onde conste o pagamento do 
imposto do Banco, e de Bat·cos do interior. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pr·esidente do Tribunal 
do Thesour0 Publico Nacional, remelte á Camara Municipal 
desta Córte a repre~entação do Administra dor da Recebedoria 
do Municipio de 29 do corrente, a fim de que· tomando em con
sideração, determine ao seu Thesoureiro que no acto de receber 
as rendas das licenças se exija dos impetrantes a apresentação 
do conhecimento de talão em que conste o pagamento na Re
eebedoria do imposto annual de 12:ill800 rs. sobre lojas, e o 
de 4.~000 rs. sobre Barcos do interior; esperando que a mesma 
Camara se preste a esta providencia, em béneficio da arreca
dação qas rendas publicas. 

Thesouro Publico Naciomd em 30 de Agosto de 1836.-Manoel 
do Nascimento Castro e Silva. 

N. 488.- JUSTIÇA.- Em 31 de Agosto de 1836. 

Ao Chefe da Policia, mandando abonar aos Offici3es da Secretaria da Po
licia 900 ;;ooo rs. annuaes como gratificação addicional repartida igual

. mente pelos m.esmos. 

O Regente em NGme do Imperador o, Senhor D. Pedro 11~ 
Bttendendo ao pequeno ordenado que percebem os Officiaes da 
Secretaria da Policia, e á diminuição que sotTrêrão nos seus 
vencimentos desde que os Amanuenses da mesma Secretaria 
forão contemplados na divisão dos emolumentos; ficando por 
isto aquelles · Amanuenses de muito melhor condição do que 
cstavão: ha por bem que Vm. mande abonar pela consignação 
da Policia a quantia de 90~000 rs. annuaes dividida igual
mente pelo Official maior e os dous Officiaes effectivos da dita 
Secretaria , considerandu-se este augmento como gratificação 
além dos seus actuaes vencimentos, e paga d'ora em diante 
pela mesma fórma; c outrosim manda o Regente, que no caso 
de vagar para o futuro algum lugar de Amanuense, Vm. não 
preencha esta vaga sem ordem positiva do Governo. 

Deus Guarde a Vm. - Paço em 31 de Agosto de 1836. -
Gustavo ..4dolfo de Agt~ilar Pantoja.-Sr. Chefe da Pelicia. 
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N. 489. -Em 34. de Agosto de 1836. 

Ao Presidente da Província da Bahia, sobre as duvidas propostas pelo .Juiz 
Municipal relativamente á pena de morte impo:sta ao Africano Pedro do 
Dr. Dundas. 

Illm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. o officio incluso 
do Juiz de Direito dessa Comarca e Chefe de Policia intPrino, 
datado de 23 de Março ultimo, com os papeis que o acornpa
nhári.'ío,. relativamente ás duvidas propostas pelo .Juiz Municipal 
dessa Cidade ácerca da pena de morte imposta ao Africano 
Pedro escravo do Dr. Dundas: e ha por bem o Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11, qne V. Ex. li vista 
da decisão da Camara dos Deputados constante do officio que 
transmitto a V. Ex. por copia, dê sobre o objecto em questão 
as providencias que forem de Direito e Justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 31 
de Agosto de 1836. -Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

OFFICIO DA CAl\'IARA DOS DEPUTADOS, A QUE SE REFERE O 
A VISO SUPRA. 

Illm. e Exm. Sr.-Forão presentes á Camara dos Deputados 
os papeis que V. Ex. lhe dirigi o em officio de 6 de Maio do 
corrente anno sobre as duvidas que determinárão o Juiz Mu
nicipal da Cidade da Bahia a não executar a Sentença do Juiz 
de Direito, Presidente do Jury que condemnou á pena ultima 
por crime de insurreição o Africano Pedro, escravo do Doutor 
Dundas; c ainda que a mesma Camara, conformando-se com 
o parecer da Commissão respectiva, considera legal o procedi
mento daquelle Juiz, não julga todavia precisa medida alguma 
legislativa, tanto por ser este negocio assaz claro á vista das 
Leis e da Constituição, e até dos princípios de justiça universal, 
como por ter ainda o sentenciado recursos de que póde lançai' 
mão. O que me cumpre participar a V. Ex., remettendo in
clusos os ditos papeis, para que possa chegar tudo ao conhe
cimento do Regente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço da Camara dos Deputados em 
22 de Junho de 1836.-Bernardo Belizario Soares de Souza.
Sr. Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

--
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N. 490. -FAZENDA. -Em -31 de, Agosto de 1836. 

Declarando que as dividas provinciaes anteriores ao primeiro de Julho 
ultimo, não devem ser pagas pela Cah:a Geral. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, julgando bem fundada a duvida 
do Sr. Inspector da Thesouraria da Província de S. Paulo exa
rada em seu officio de 5 do corrente, em conformidade de deli
beração tomada em sessão do Tribunal, de accordo com o pa
recet· do Conselheim Procurado•· Fiscal, ordena que o dito Sr. 
Inspector não continue a pagar pela Caixa Geral as dividas 
provinciaes anteriores ao 1. o de Julho deste anno como deter
minou u Lei Provincial de 18 de Março deste armo sob n. 0 40, 
que, ainda que se possa considerar razoavel, não póde produzir 
etl'eito sem que Stlja confirmada por Lei geral , pois que não 
he da competencia da Assembléa LegislatiNa da Província dispôr 
da Receita. Geral. 

Thesouro Publico Nacional em 31 de Agosto de 1836. -
Jlanoel do Nascimento Castro e Silva 

N. 491.-MARINHA.--Em o t.o de Setembro de 1836. 

Mandando apontar ao Mestre da officina de Polieiros e Torneiros do Ar
senal da Marinha com o jornal de mil e oitocentos réis. 

Devendo o Mestt·e d<:1 officina de PoliP.iros e Torneiros do 
Arsenal da Marinha, João Baptista Ferreira, ser apontado com 
o jornal de mil e oitocentos réis; assim o participo a Vm. 
para sua intelligençia e execução. 

JJeus Guarde a Vm.-Paço em o t.o de Setembro de 1836.
Satvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 492.-FAZENDA.-Em o 1.0 de Setembw de 1836. 

Dando instrucções para regular a arrecadação do Imposto de Siza 
dos Lcns de raiz. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
d0 Thesouro Publico Nacional: tomando em consideração a 
irregularidade c desigualdade, que tem havid8 na fiscalisação 
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c nrrrctldaçJo do Imposto de Siz<~ dos hcns de raiz :las diíte
rentcs Províncias do I mperio, deliberou expedir, para serem 
cu mpridamenü~ observadas as I nsl rucf;ões sPgnintes: 

Art. 1. o A siza dos bens de raiz h c dPvidn, c deve cobrar-se 
de todas ns compras e vendas, arn~rnataçfíes c t ror as, qun 
dr~IIcs se fizcrrm, na conformidade do Alvará de 3 de .lnnl10 
de 1800; HPgnlamrnto de H- de Janeiro de 18:12, art. [a._ o e 
seguintrs; Hegnianwnto de 2\l dP ~Jarço dP 1833, art. 42; c 
Lei de 31 ele Outubro d!~ 18~35, nrt. n.o, ~ 9. 0 

Art. 2. 0 A qnotn deste imposto he de dl'z por crn{o do prrço 
na compra, c vendn, ou arr'cmntaçfio, conforme o Alvará de 
3 de Junho de 1809, ~ 1.0, c nas trocns os mc~mos dez por 
cento da diiTer.-;r.ça rlos v a !ores orrmtJÜHios, Sf'gundo a Lei de 
31 de Outubro de 1835, art. ~i. o, § 9.') Póde Sf'J' pagn, on 
no dislricto em que se achfío os bens, ou naquelle e-m que o cnn
tr:Jcto se celebrar, e (~oncltw, cnmo foi declarado na Ordem 
de 28 de Març.o de 1832, nrt. J. o 

Art 3. 0 Quando a compra, arrematação, ou troca h~ f~ifa 
a prazos, faz-se o ragamenlo da siza dil quantia que se dá á 
vistíl, c continúa a fnzer-se na occasião dos pagamentos futuros 
conforme fôr 0justarlo em considcraç;lo a quantia delles; como 
dispõe o Alvaní de 2 de Outubro de 181 J. Nf'sle caso passão-se 
pela siza tantas letras, quantas correspondem aos prazos con
vencionados, as qnacs devem ser aceitas pelos dcvrdores, endos
sadas por um abonador, que srja residente no lugar onde 
existir a Administração de Diversas 1\endas, ou a rrsrrctiva 
Collectoria, conforme o Hegulamcnlo de f't. de Janeiro de 
18iH, arts. 10 e 11, c I\cgulamcnto de 26 de Março de 18~~3 
art. 42, § t.o 

Art. 4. o Tambcm se paga siza das doações insoh"tum, isto 
he, dos pagamentos que os devedores, r.m consequcncia de 
contractos de compra, e venda, ou troca de bens de raiz, fazem 
com generos, ou C(lusas que representem moeda; e vice-versa 
dos pagamentos feitos com bens de raiz do que se devia em 
dinheiro conforme o Alvará de 5 de Maio de 1814. 

Art. 5. 0 Por bens de raiz para pagamento da siza, se en
tendem nfío só aquclles, que o são segundo a sua natureza, 
como os predios urbanos, c rusticos, todas as arvores, c fructos 
em quanto estão adherentes ao solo; mas tambcm todos os que, 
ou p1~Io destino, ou applicação que se lhes dá, fazem parte 
integrante desses prcdios, como são todos os instrumentos ~e 
agr-icultura, c utcnsilios das fabricas, em quanto se achao 
unidos perpetuamente aos respectivos estabelecimentos; ou pelo 
objecto a que se applicfio participão da natureza dos bens de 
raiz propriamente tacs, como são o usufructo das cousas 
immovcis, as servidões, e as acçõcs que tendem a revendicar 
algum bem immoveJ, como declarou u Jlrovisiio de 8 de Janeiro 
de 1819. 
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Art. G. o 8ão predios urbanos: 
f.o Todos os que servem para habitação, commodidade e 

recreio dos moradores das Cidades, Villas, e Povoações; como 
e21sas, cocheiras, cavullariças; senzalas, barracas, telheiws; 
tr-Ipiches, armuzens e lojas; e quaesquer outros edificios de 
qualquer denominação e fórma que sejão, e de quaesquer 
materiaes que sPjào, construidos e cobertos, uma vez que sejão 
immoveis; isto he, fixados no solo de maneira que se não 
possão tirar, e transferir do lugar em que se acharem sem se 
destruirem. 

2. o As chacaras, quintas , e jardins situados dentre dos 
limites das Cidades, Villas e Povoações. 

3. o Os predios nobres, que servem para moradia e recreio 
dos que habitão no campo, temporaria, ou continuadamente, 
t::.>mo casas, cocheiras, jardins, & c. 

Art. 7. o São predios. rusticos: 
1. o Os terrenos destinados para agricultura, ou sejão grandes, 

ou pequenos; cercados ou não cercados; cultivados ou in
cultos; como sesrharias, fazendas, estancias, sítios, & c. 

2. o As casas de continuada moradm dos fazendeiros e agri
rultores; os paióes, celeiros, armazens e adegas; curraes, 
cavallariças, senzalas, barracas e cabanas; os engenhos, fa
bricas e quaesquer officinas; os moinhos d'agua, e de vento, 
que não forem portateis; os ranchos, e telheiros, os aque
ductos, os canaes, e pontes & c., c quaesquer outros edificios 
de qualquer denominação, fót·ma, e construcc;.ão, que sejão 
quando forem immoveis da maneira acima dita. 

3. o As datas· de terras, e aguas mineraes, estejão ou não 
c:n uso, e aproveitamento. 

Rio de Janeiro em o 1. 0 de Setembro de 1836.-Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 493.-JUSTIÇA.-Em 5 de Setembm de 1836. 

Ao Jtliz de Paz da Ilha do Goyernadorj para proceder nas proximas 
eleições á nomeação de quatro Juizes de Paz. 

Em solu~;ão ao officio de Vm. datado do t.o ·do corrente 
(·m que pretende saber se nas proximas eleições se deve pro
CPder á nomeação de quatro Juizes de Paz para todo aquelle 
districto, ou sómente á de um com um supplcnte, como até 
ngora se tem praticado pela razão ponderada no mesmo officio ; 
de ordem do llegente em Nome do Imperador o Senhor D .. 

v 
?4~ 
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Pedro 11 tenho a responder-lhe que se devem nomear quatro 
na confor·midade dos arts. 9. <> e 10 do Codigo do Processo. 

Deus Guarde a Vm.-Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Setembro de 1836. -Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja.
Sr. Juiz de Paz da Ilha do Lovernador. 

N. 494.-MARINHA.-Em 5 de Setembro de 1836. 

Approvando e mandando pôr em execução os novos modelos para o ponto 
de cada uma das officinas, e mappa semanal dos operarios apontados. 

Respondendo ao officio do 1. o do corrente, em que V. S. 
pondera a necessidade, que ha de se emendarem os defeitos, 
notados tanto na parte do Ponto de cada uma das officinas 
desse Arsenal, como no .Mappa semanal dos op~rarios apontados, 
que costuma remetter-se á esta Secretaria de Estado; tenho 
de significar-lhe, que approvo as emendas por V. S. propostas, 
e que os novos modelos, que acomp<:mhárão o seu citado officio 
devem ser adaptados na conformidade do mesmo. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 5 de Setembro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. 495.-FAZENDA.-Em 5 de Setembro de 1836. 

Dando providencias para as medicões e demarcações dos terrenos de marinha. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Província de Sergipe em resposta ao seu officio 
de 19 de Maio deste anno sob n.o 14: t.o, que ao Procurador 
Fiscal respectivo compete assistir as medições, e demarcações 
dos terrenos de marinhas nos lugares dentro da Cidade, a que 
possão, elle e o official da Thesouraria que servir de Escrivão, 
ir, e voltar no mesmo dia, devendo esse trabalho, nos lugares 
mais remotos, em que se não dê o caso anterior, ser encar
regado aos Juizes Territoriaes respectivos e seus Escrivães: e 
2. 0 quanto a medição dos terrenos, em que a maré se não 
póde espraia•·, que todos de qualquer natureza c configuração que 
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sejão, na margem dq. mar são de marintu1s áa det~rminada exten
são das quinze braças, e tem por ~de ser comprehendidos na 
medição e demarcação para o ,rfõramento. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Setembro de 1836.-
Manoel do Nasc-imento Castro e Silva. 

N. 496.-Em 5 de Setembro de 1836. 

Trat.nndo da cobrança de dividas activas da Nação, e providenciando 
ácerca de esperas concedidas illegalmente aos devedores. 

Manoel do Nascimento Castr·o- e Silva, Presidente do Tri
bunal do 'fhesouro Publico Nacional , em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do mesmo Tribunal sobre os 
officios do i> residente da Província de Sergipe n.o 68, e da 
respectiva Thesouraria n.0 15, informando sobre o estado das 
cobranças de dividas, e esperas concedidas aos portadores de 
letras dos rendimentos arrecadados na Província da Bahia res
ponde ao Sr. lnspector da mesma Thesouraria: t.o, que a ne· 
gligencia que houver nos Empregados a respeito das execuções 
c0ntra os devedores da Fazenda Nacional, deverá ser representada 
por clle, e pelo Procuradot· Fiscal ao Presidente da Prq,vincia 
pam dar as providencias; requerendo que se lhes faça etrectjva 
a responsabilidade, quando essa negligencia continue, ou haja 
da parte dellcs alguma prevaricação; 2. 0

, que as esperas con
cedidas aos devedores da Fazenda Nacional pelos Presidentes 
de Província, são illegaes pot· não terem para isso autori
dade; e que por conseguinte, quando sejão dadas, se não devem 
attender e cumprh·; 3. 0

, que José Rodt·igucs Vieira e Almeida 
deve ser demittido do emprego de Collector da Villa de Maroim, 
e assim lambem o Collector Antonio Manoel de Faro Leitão, 
por não poderem ser empregados de Fazenda, e principalmente 
de arrecadação, os que pol· seus actos já se tem mostrado ou 
de•apidadores, ou mesmoinexactos e impontuaes no desempenho 
de seus deveres; e 4. 0

, que se cumpra exactarnente a Ordem 
de 18 de Julho de 1835, havendo-se na fórma deJia a indem
nisação da Fazenda Nacional pelos bens daquelles Empregados 
que fizerão os contractos, de que resultar o damno. 

Outrosim ordena que o mesmo Sr. Inspector informe cir
cumstanciadamente, em quanto importão os prejuizo~ue men-
ciona. O que tudo cumprirá. . -

Thesouro Publico Nacional em 5 de Setembro de 1836.
M anoel do Nas cimento Castro e Silva; 

• 
Decisões 38 
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N. 497.-IMPERIO.-Em 6 de Setembro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 1.0 districto da Parochia do Engenho Velho, mandando 
admittir a votar na eleição de V creadores c Juizes de Paz as praças do 
Corpo de Municipacs Permanentes aquerteladas na mesma Parochia. 

Sendo presenlc ao Regente em Nome do Imp8rador o Senhor 
D. Pedro H que as praças do Corpo de Municipaes Perma
nentes, aquartelados na Frcguezia do Engenho Velho, forão 
exclui das pelo respectivo Juiz de Paz do 1. o districto, Elias 
Antonio Lopes, da lista dos votantes na proxima eleição; e 
sendo uma tal exclusão contraria ao § 7. 0

, Cap. 1.0 das Ins
trucções de 26 de Março de 1824, e art. 90, ~ 5. 0 da Cons
tituição, visto que os excluídos tem muito mllior renda do 
que 100~000, c estão no gozo dos seus direitos políticos : 
manda o mesmo Regente pela Sccretm·ia de Estado dos Nc
gocios do Imperio que o referido .Juiz de Paz do t,o dislricto 
da Frcguezia do Engenho Velho, Elias Antonio Lopes, ad
mitta a yotar aquellas praças, não lhes tolhendo o exercício 
de um direito que lhes compete na fôrma da Constituição e 
das Leis, dando immediatamente parte de assim o ter cum
prido. 

Palacio do Hio de Janeiro em 6 de Setembro de 1836.
Antonio Paul,ino Limpo de Abreo.-Sr. Juiz de Paz do 1. 0 

districto do Engenho Velho. 

N. 498.-FAZENDA.-Em 6 de Setembro de 1836. 

Ordenando que se de conta ao Procurador Fiscal do Thesouro das appel
laçúes que os Collectores c Fiscaes interpozerem das sentenças proferidas 
nas execuções por parte da Fazenda. 

Manoel du Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente a 
relação da~ execuções promovidas pm· parte da Fazenda Na
cional nas diversas Collectorias da Provincia do lHo de Ja
neiro, resolveu crn sessão do Tribunal ordenar que se deter
mine aos respectivos Collectores c Fiscars, que participem ao 
Procuradm· li'iscal do ~nesmo Thesonro as appcllaçõcs que se 
interpozercm das sentenças proferidas em tacs execuçües, e 
quando são expedidas para a Helação, a fim de promover a 
sua ultima decisão. O que o Sr. Presidente da Thcsoumria 
da sobredita Pt·ovíncia cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Setembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silt1a. 
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N. 499.- Em 6 de Setembro de 1836. 

Declarando que pertencem a Receita Geral os dizimos que se arrecadão 
do gado vaccum c caya\lar até ao 1.0 de Julho do corrente anuo. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente~ ào Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional em conformidade de de
liberação tomada em sessão do Tribunal, sobre officio do Sr. 
Inspector da Thesouraria da Província do Piauhy, do 30 de 
Junho ultimo sob n. 0 27, pelo qual, em vista du disposição 
do § 3-i do at·t. 11 da Lei de 31 de Outubro do anno pas
sado, c da maneira pM que se anecada naqucHa Província o 
imposto do dizimo do gado vaccum c cavaHar, pede que se 
lhe dcelare, se a cobrnnça de taes dízimos eleve ou não per
tencer ú l\cceita Geral; responde ao mesmo Sr. Inspector que 
attcntas as anteriores Leis do On;amento c a generalidade da 
disposição do eitado paragrapho, he fóra de duvida que per
tence á Hcceita Gct·al toda a l~cceita c dividJ de dizimas nn
leriorcs ao 1. a de Julho do corrente anno; pois que a pratica 
da demora, ou irregularidade da cobrança, não faz alterar a 
época da mesma divida. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Setembro de 1836.
.tlanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 500.-MARINHA.-Em 9 de Setembro de 1836. 

Mandando abonar ao Chefe de Esquadra, Inspector do Arsenal de Marinha 
as gratificações, que lhe competem, como Vogal do Conselho Supremo 
.1\lilitar, conjunctamcntc com o ordenado daque!lc lugar. 

Hespondendo ao seu oficio de 27 do mez proximo findo, tenho 
de significar-lhe, quo póde abonar ao Chefe de Esquadra, 
l.uiz da Cunha Moreira, conjunctamente com o ordenado de 
Inspcctor do Arsenal da Marinha, as gratificações qne lhe 
competem, na qualidade de Vogal do Conselho Supl'emo Mi
litar, em quanto se achae neste ex.crcicio. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 9 de Setembm de 1836.
Salvador José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 501. -Em 9 de Setembro de 1836. 

Declarando que podem ser attendidos na conta de um cx-Dispenseiro os 
objectos que constão dos termos, posto que deixassem de ser lançados 
nos competentes livros. 

A' vista do que em officio de 27 do mez findo Vm. infor
mára sobre o requerimento de Antonio Joaquim de Lima, 
ex-llispenseiro do Paquete Primeiro de Abril, o qual pede 
se Jho levem em conta varios objcctos, constantes dos docu
mentos que instruirão o mesmo requerimento, c ora revertem ; 
tenho de significar-lhe qu~nto aos termos , que elles podem 
ser attendidos, não obstante deixarem de sct· lançados no com
petente Jivro; c quanto ao conhecimento, que o supplicante 
deve esperar pelo regresso do mencionado Paquete. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em ü de Setembro de 1836.
Salvadot· José JJfaciel -Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 502.- Em 1 O de Setembro de 1836. 

Declarando que as gratificações concedidas aos Officiaes, quando encarre
gados de alguma Commissão, devem cessar, logo que por qualquer 
motivo não tenha lugat· o desempenho da mesma. 

Respondendo ao seu officio de 9 do concnte, a que aco m
panhou a representação do Contador da Marinha, ácet'ca dos 
vencimentos do Commandante da Companhia dos Gua1·das Ma
rinhas, durante a sua enfermidade: tenho de significar-lhe , 
que as gratificações concedidas aos Officiaes, quando encarre
gados de alguma cornmissão, devem cessar·, logo que por qual
quer motivo não tenha lugar o desempenho da mesma. 

Deus GUiwde a Vm.-Paco em 10 de Setembro de 1836.
Salvador José ~Maciel.-Sl:. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 503.- FAZENDA.- Em 10 de Setembro de 1836. 

Sobt·e demarcação, c medição de terrenos de marinha. 

Manoel do Nascirn~nto Castro c Silva, Presidente do Td
bunal do Thesouro Publico Nacional em conformidade de de
liberação tomada em sessão do Tribunal sobre oficio do Sr. 
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Inspector da Thesouraria da Província da Bahia de 23 de 
Junho deste anno sob n. 0 121, relativo as duvidas que oc
correm na execução àe ordens expedidas pam a medição e 
demarcação dos terrenos de mal'inha; ordena que se cumpra, 
quanto fôr possível, a ordem de 20 de Agosto de 1835, me
dindo-se e demarcando-se todos aquelles que estiverem occu
pados e possuidos com titulo, ou sem elle; e obrigando-se os 
posseiros de taes terrenos a reeonhecerem o dominio directo 
da Fazenda Nacional, tomando-os por aforamento, ou a tapa-los 
c dividi-los para serem aforados a quem os requerer em qual
quet· tempo, tudo a custa dos mesmos posseiros: e quando 
as medições e demarcações de fóra da cidade forem a dis
tancia a que se não possa ir e voltar no me3mo dia, de
verão ser encanegados aos Juizes Territoriaes, servindo de 
}1-..iscaes os Pl'ncuradores da :Fazenda onde os houvei', c na 
sua falta os Promotores Publicos. 

Thesoum Publico Nacional em 10 de Setembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

-Na mesma data e conformidade expedio-se ordem á Thesou
r 1t'ia do Espírito Santo. 

N. 504.- JUSTIÇA.- Em 12 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Província de S. Paulo, sobre o espo1io do subdito 
Jnglez Daniel Huntley. 

111m. e Exm. S1·.-Transmitto a. V. Ex. as traducções in
clusas que me forão remettidas pela Hepartição dos Negocios 
Estrangeiros, ver·sando sobre o espolio do subdito lnglez Da
niel Huntley, fallecido na Villa de Arêas, que as Autoridades 
da mesma Villa pretendem fazer recolher, a fim de que V. Ex. 
haja de informar o que tiver occorrido sobre este objecto, 
mandando entretanto cumprir a respeito deste negocio o que 
determina o Tratado existente entre o Brasil e a Gram-Bre
tanha. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Setembro de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
Sr. Presidente d~ Província de S. Paulo. 
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N. 505.- FAZENDA.-Em 12 de Setembro de 1836. 

Autorisando a creaçfio de Mesas de Diversas Rendas na Villa Nova de S. 
Francisco, e na da Estancia na Provincia de Sergipe. 

Illm. e Exrn. Sr.- Tendo presente o oficio de V. Ex. de 21 
de .Março deste anno sob n. 0 29, em que, participando a instal
Jação da Alfandega c Mesa de Diversas Rendas dessa PI'Ovincia 
na Comarca das Larangciras, propõe a creaçfío de Mesas de 
Jlendas na Villa Nova de S. Francisco, I) na da Estancia, como 
necessarias para a boa arrecadação e fiscalisação dos direitos 
nacionaes, autoriso a V. Ex. para estabelece-las na fórrna do 
art. 306 do Regulamento das Alfandegas do Imperio de 22 de 
Junho ultimo (que se lhe remctte por copia, em quanto não vai 
o dito Regulamento), e reenvio a V. Ex. os requerimentos dos 
pretendentes aos lugares de Administradores c Escrivães das 
ditas :Mesas, por serem estas nomeaçô<'S da attribuição de V. Ex. 
na conformidade do eitado artigo. E quando V. Ex. der conta 
de taes nomeações e da porcentagem, que houver arbitrado, 
remetterá igualmente um orçamento das rendas, que se poderão 
arreeadar em cada uma daqucllas Estações; as quaes poderão 
servir conjunctamento para a arrecadação da Henda l)rovincial, 
deduzindo-se porém desta uma quota proporcional á despeza 
que se fizer com a da Renda Geral, a qual se abonará a cstn 
como indcmnisação da dcspcza com a sua arrecadação. 

Quanto á nomeação de João José de Almeida Ramos, de que 
trata o officio de V. Ex. de 20 de Abril sob n.o 46, para o em
prego de Thesoureiro, não póde ter lugar, por não se achar 
crcado no supracitado artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 12 
de Setembro de 183G.-l}fanocl do Nascimento Castro e Silva. 
-Sr. Presidente da Provincia de Sergipe. 

N. 506.- JUSTIÇA.- Em 13 de Setembro de 1836. 

Ao Conselheiro Official Maior da Secretaria, para estabelecer uma escrip
turaç;1o das dcspczas autorisadas, a fim de ser confrontada.com os crcditos 
consignuloti ao mesmo Ministerio da Justiça nas respectivas Leis do Or
çamento. 

Convindo que nesta Secretaria de Estado dos Negocios da 
Jmtiça exista clara c rnP,thodicamente lnnçada toda a despeza 
que por eBn fôr autorisada sobre objectos que estão a seu cargo, 
a 11m de que, quando seja preciso, se possa de um lançar de 
olhos conhecer do estado das sommas consignadas na Lei do 
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Otçamento, em ordem a que já mais venhão a ser excedidas; fica 
d"ora em diante exclusivamente encarregado de fazet' aquelle 
lancamento o Official da mesma Secretaria João Caetano de Al
mefda França, seguindo nesta escriptura<;no a fónna, que a V. 
S. de accordo com clle pareça mais methouica, simples c clara, 
podendo comtudo continuar o dito Official a ter a seu cargo o 
ramo relativo á Guarda Nacional, para occupar-se neste serviço 
na falta daquelle. O mesmo mencionado Official organisará no 
fim de cada mez uma conla corrente sobre o estado da consig
nação, a qual V. S. me transmittirá no principio do mez se
guinte, devendo o lançamento ordenado te1· principio quanto 
antes, sendo incluídos os m<'zes que já tem decorrido pertencen
tes ao anno financeiro actual. He de esperar do zelo de V. S. 
que este serviço seja feito com aquetla exacção e clareza que 
convém. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 13 de Setembro de 1836. • 
-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. João Carneiro de 
Campos. 

N. 507.- FAZENDA.-Em 13 de Setembro de 183(3. 

Sobre deverem ou não prestm· contas ao Thesomo as Camaras Municipaes 
das quantias recebidas em ''irtude de Leis Geraes do Orçamento. 

Illm. c Exm. St .-Tenho presente o üfficio que V. I~x. me 
dirigia em 2 de Julho do corrente anno sob n. 0 25, acompanlwdo 
do officio do lnspector da Thesouraria dessa Provincin, datado 
de 30 ele Junho antecedente~ sob n. 0 39, pelo qual o dilo Ins
pector me participa que tendo, em execução da ordem de 13 
de Janeiro ultimo, exigido das Camaras Municipaes a prestação 
de contas pelas quantias recebidas em virtude de Leis Geraes 
do Orçamento, duvidou a Camara Municipal dessa Cidhdc pres
ta· las a pretexto de lhe nuo ter sido a ordem expedida por al
guma das Repartiçõ~·s a que se reconhece subordinada llmperio 
ou Justiça), procedimento que V. Ex. não só revelou como ap
pmvou p0r ser consentaneo com o seu pensar; em resposta ao 
que cnmpre declarar a V. Ex., que tanto a observação da Camara 
l\Iunicipal como a opinião de V. Ex., que sendo um Agente do 
Governo Geral jámais deveria apoiar uma resistencia illegal e 
otrensiva das attribuíçõcs do mesmo Governo, estão em directa 
opposição com o disposto no art. 6.0

, § 3. 0 da Lei de 4 de Outu
bro de 1831, c sendo por consequencia illegaes e improcedentes 
ns razões da Camara, convém que V. Ex. advirta-lhe que as 
Camaras 1\iunicipacs são obrigadas a dar contas ao Thesouro 
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Publico Nacional, por meio das respectivas Thesourarias, de 
todos os dinheiros da Nação cujo dispcndio lhes fôr encarregado; 
sendo taes contas differentes daqtwllas de que trata o art. q 6 
da I.ei do 1.0 de Outubro de 1828; c outrosim que o Tribunal 
do Thesouro, para expedir c fazet· cumprir as suas ordens no 
que hc de suas attribuições legaes, não precisa rP-correr a inter·
medio algum, tendo para esse fim toda a plena autoridade e com
petencia. V. Ex. transmittirá á Thesouraria dessa Província a 
inclusa ordem que nesta data e sob n. 0 45 lhe dirijo sobre o 
objecto acima. 

D~us Guarde a V. Ex.-Pa1acio do Rio de Janeiro em 13 
de Setembro de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

N. 508.-Em 13 de Setembro de 1836. 

Declarando que a Lei não marcou ordenado para os Juizes Municipacs que 
substituírem os de Direito. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pr·esidcnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em conformidade do A viso da Secretaria 
de Estado dos Negocias da Justiça de 30 de Agosto ultimo, res
ponde ao officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Província 
de Mato Grosso de 14 de Abril deste anno sob n. o 48, que sendo 
a primeira attr,ibuição dos Juizes Municipaes o substituírem aos 
Juizes de Dil·eito em seus impedimentos, ou faltas, para o que 
a Lei nenhum ordenado estabeleceu, deve o Padre Manoel Ui
beiro Leit(', Juiz Municipal servindo de Juiz de Direito interino 
da Cidade de Mato Grosso repôr tudo quanto a este titulo tiver· 
recebido, na fórma da Ordem do Tribunal de 18 de Agosto de 
1835, n. 0 43. O que o dito Sr. lnspector cumprit·á debaixo de 
sua stricta responsabilidade. 

Thesouro Publico Nacional em 13 de Setembro de f836. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 509.- Em 13 de Setcmbt·o de 1836. 

Respondendo a Thesouraria do Rio Grande do Norte, ácerca da cobrança 
da taxa dos legados em usufructo. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal, l'espoude ao officio do Sr. Ins-
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pector da Thesouraria da Província do Hio Grande do Norte, de 
25 de Junho ultimo sob n. o 37, com o qual lhe forão endere
çadas as reflexões do Procurador Fiscal da Thesouraria a Ordem 
de 18 de Novembro do anno passado, relativamente a cobrança 
da taxa dos legados de usufructo; que tendo sido presente a 
Assembléa Geral Legislativa, no Hclatorio deste anno financeiro, 
o objecto de que se trata, cumpre csp(~l·ar a resolução dcl1a: 
pelo que pertence a cobrança nas I•rovincias ulé quando o 
Imposto passou a ser Provincial, competindo as Asscmbléas 
Legislativas Provinciacs regular u mesma cobrança de então em 
diante. 

Thesouro Pub1ico Nacional em 13 de Setembro de 1836.
I'Ilanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 510.-IMPERlO.-Em 14 de Setembro de 1836. 

Declarando ao Juiz de Paz do 1. 0 districlo de S. José, que os menores de 
2[) annos não podem Yotat· nas clciçües primm·ias; c os soldados da Com
panhia de Artifiees de,cm ser adruittidos a yotar, se tiyerem as habili
tações exigidas pela Lei. 

Em solução ao ollicio de Vm. com data de 12 do corrente, em 
que, entrando em duvida se os cid:-~dãos de 21 annos de idade 
devem votar nas elrições primarias, bem como se os soldados da 
Companhia de Artifice3 residentes nesse flistrirto devem igual
mente votar, por terem o rendimento da Lei, pede ser escla
recido a respeito: m:.mda o Hrgentc em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro H, responder-lhe, (JUe a idade deve ser de 
:25 annos na fnrma da Constituição, art. 92, § t.o, c quanto aos 
:oldados Artífices, que cllcs devem votar uma vez que tenhão 
os requisitos exigidos pelo mesma Constituição. 

Deus Guarde a Vm.- Paro em 14 de Setembro de 1836.
A.ntonio Paulino Limpo de i 1Jreo.- Sr. Juiz de Paz do 1. o dis
tricto de S. José. 

N. 511.-MARINHA.-Em 14 de Setembro de 1836. 

:.\!andando indemnísar o fardamento que perdern em occasião de fogo uma 
praça do Corpo de Artilharia da Marinha. 

O Regente em Nome do Impcnldor, á vista do parecer do 
Procurador da Corôa e da inf1 rmacão do Com mandante do 
i~orpo da Artilharia da l\1arinlw, sob1:e o rrqucrimento do sol~ 

Decisões 39 
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dado. do mesmo, Francisco Anfonio da Silva, ha por bem quo 
este seja indcmnisado por essa Intendcncia do fardamento que 
perdêra em occasião de fogo na Província do Parú, e consta do 
documento junto. O que participo a V m. para sua intclligencia 
c execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 14 de Sct~mhro de 1836.
Saltlador José JJiaciel.-Sr. Joaquim Antm1io Caminha. 

N. 512.-FAZENDA.-Em 14 de Setembro LC 1836. 

Sobre as disposições dos §~ 2. 0 c 3. 0 do mt. S7 do Hegulamento da 
Alfandega de 20 de Setembro de 1834. 

l\tanoel do Nascimento Cnstro e Silva, Presidente do Tribunal 
cio Thcsouro Publico N:Jcional, rm soluçno as duvidas propostas 
pelo Sr. lnspector da Thc'souraria da Província da llarahyb3, em 
officio de 22 de Junho ultimo sob n. o 75, á cerca do disposto ncs 
§§ 2. 0 c 3. 0 do art. 87 do Regulamento de 20 de Setembro de 
1834, declara ao mesmo St·. Inspector. 

1.0 Que na conformidildc do sobredito § 2. o, nem o Com man
dante de embarcação mercante, <'ntrada no porto, pódc consentir 
que atraque a seu bordo nlgum barco, entre nclla, ou.saia della 
alguma pessoa antes da visita da Alfandega, excepto nos casos 
declamdos no mesmo paragrapho, nem para isso lhe póde dm· 
licença o Inspcclor da All'andcga. 

2. o Que na generalidade da prohibição de ('nlrada c sabida 
decretada neste paragrapho, se comprehende o mesmo Comman
tlante da cmbarcaçã.o, c quacsquer outras pcssous da tripolaçâo, 
salvo o caso de naufraaio e salvacão de vida. 

3. o Que para a inf1~1cção desta disposição, em qur~lquer dos 
casos mencionados, sãü hem expressamente decretadas as penas 
na segunda parle do paragrapho 3." do citado art. 87. 

ft..o Que depois da visita da entrada nté a descarga, podem 
entrar nas embarcações as pessoas sómcntc que tiverem licença 
do Inspcctor da Alfandegn, c podem sullir sem dcpendcncia de 
licença as pessoas da tripolaçtio c pnssageiros; devendo entender
se a cxcepção -n~1o sendo da tripolação c passug-eiros-rcstricta 
ao caso de que trata o ~ :l. o 

Thcsouro Pub!ieo Nacional crn 1 ~- de Setembro de 18:i L
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 513.-JUSTlÇA.-Em 15 de Setembro de 1836. 

Ao Chefe de Policia, dando algumas providencias sobre os Africanos liue~ 
em additamento às lustru('çõcs de ::1\.1 de Outubro de ltl3-í, c ultcracues 
de 19 de Novembro de HJ:ltl. 

O Rc~entc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
tw por bem, em at!ditamcnlo lÍs lnslrueções de 2!) do Oulubro 
de 183-1. c üs o Iterações a estas feitas nu data de 1!) de Novembro 
dD anno passado, que no caso de failccPr u pessoa que tiver 
arrematado os serviços de um ou mais Africanos livres, os seu:; 
herdeiros ou quem ficar na posse da lleran~·,a, serão obrig,ados a 
communicar nquelle obito a Y111. ou ao Curador respectivo 
dentro de trinta dias para providenciur como íür conveniente 
úcerca do seu destino, deveu do os herdeiros, querendo, sel' pro
feridos na transfcrcncia dos sobreditos .Afririluos, quando lnja 
certeza <:la sua probidudc c inteireza; müs se pelo contrario dei
xarem de fazer aquella eon11uunit<H:fío dentro do prazo aqui 
marcado, neste caso não poderão lwver u si os servi~·os de taes 
Africanos, c então sel'á prd!)!'ida qualquer outra pes.:iOH, que 
tcÍldo as qualidades exigidas liwr a deelaração perante Vm. ou 
o Curador (que será obrigado a comm u nicar-lhc immedinta
mente ), rccommendando Vm. a maior vigilancia a este respeito 
aos Juizes de Paz, além da que deve ler o resp:~ctivo Curador. 
E constando ao mesmo Hegenle que muitas pessoas, das que tem 
arrematado os scrvi~~os dos mcnciorwdqs Africanos, os vão depois 
cntregaL' na Casa de Correcç,ão para sPrc:n alli tratados com dis
pcndio da Nação, quando se achão doentes, <Ís vezes de molcstias 
incuravcis de que logo morrem, já adquiridas casualmente, já 
em consequencia de seniços pesados de que os encarregão, c até 
mesmo de rigorosos castigos: e convindo pôr termo a todos C3les 
abusos, ha outro sim por bem que Vm. de as providencias 
nccessarias para que na ret(~rida Casa do t:orrocção se não rcccbão 
jámais Africanos em eslado de molestia, ainda que para lá os 
rcmettão com declaração de os não quererem mais, porque hc 
claro que quem os toma para ulilisar-sc do seu trabalho, fica obri
gado a suppri-los de todo o nccessario, c igualmente a cura-los 
nas suas cnft•nnidades, sendo por esta razão que se não exige 
tanta avultada quantia pela arremata\'ãO dos seus serviços, como 
a escolha de pessoas que em compensação de taes serviços lhes 
dê boa educação, o os trate com humanidade, qucL' no estado 
do saudc, quer no de 1nolcstia; c por esta occasião cumpre-me 
rccommendar a Vm. que recommende ao respectivo Curador a 
religiosa obscrvancia do dispDsto nas Instrucçõcs acima citadas 
na parte que diz respeito ao seu dever, c vigilancia pam par
ticipar a Vm. quando venha no conhecimento de que não são 
cumpridas, por qualquer forma que seja, as condiç.ões designadas 
nas mesmas lnstnH·~·ões, n fim de fazer immediatamcnte remover 
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como devrm. O que tudo participo a V m. para sua intelligen
cia c execução, e bem assim que deve mandar logo proceder 
contra aquclles que derem castigos barbaros e violentos nos 
sobreditos Africanos, os quaes pela sua condição de miseraveis 
se tornão mais dignos da protccção das Leis e das autoridades. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 15 de Setembro de 1836.
Gustavo A.dul{o de Aguilar Pant(lja. 

lÇ. 5H .. -Em 15 de Setembro de 1836. 

Ao Prrsidcntc da Pro"iacia da Bahia, sobre duvidas propostas pelo 
Secretario do Conselho tle Disriplina da Guarda Nacional. 

lllm. e Ex.m. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro H, a quem foi presente o officio de V . .Ex. 
de 12 de Julho do corrente anno, relativo ás duvidas que 
lhe offerccêra o Secretario do Conselho de Disciplina da Guarda 
Nacional dessa Cidude: ha por bem resolver, que sendo o 
art. 7. 0 da Lei de 18 de .Setembro de 1828 disposição geral, 
he visto que nessa dispo~ição está comprchendid-o o recurso de 
que tratão os arts. 102 e 103 da Lei de 18 de Agosto de 1831, 
sem que se possa dizer que este artigo proximamente citado, 
por ser disposição posterior áquella Lei, estabelece um direito 
novo e excepcional ácerca dos recursos dos Conselhos de Dis
ciplina da Guarda Naeionnl, o que só teria lugar se isso 
fosse expressamente declarado, ou se as penas que estes Con
selhos podem impôr aos réos, estivessem comprehendidas nas 
cxcepções do referido art. 7. 0 da Lei de 18 de Setembro de 1828; 
e que portanto V. Ex. dê inteiro cumprimento ao Aviso de 9 de 
Julho de 1834 sem embargo de quaesqurr declarações ulteriores. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hfo de Janeiro em 15 
de Setembro de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantvja.
Sr. Presidente da Província da ]~ahia. 

N. 515.-FAZENDA.-Em 15 de Setembro de 1836. 

Approvando a deliberaçlio qne tomára a Thesouraria da ProYincia de Santa 
Catharina de adiantar ao Solicitador da Fazenda as quantias de que ne
cessitasse para. a distribuição das execuções e sellos dos documentos que 
a cllas se juntão por parte da Fazenda. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Pub1ico Nacionnl, em sessão do Tribunal, 
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de accordo com o parecer do Conselheiro Procurador Fiscal, 
approvou a deliberação tomada pelo S1·. lnspcctor da The
::;oural'ia da Província de Santa Cathm·ina, de mandar abonar 
ao Solicitador da Fazenda as quanlias de que necessitasse para 
a distribuição das execuções e sellos dos documentos que a 
ellas se junlão po1· parte da Fazenda: o qu-e participa ao dito 
Sr. lnspector em resposta a{} seu officiu de 3 de Agosto ul
timo sob n. 0 75. 

Thesouro Publico Nacional em 15 de Setembro de 1836.
Jllanoel do N a'sr:imento Castro e Si ira. 

N. 516.-Em 16 de Setembro de 1836. 

Circular rcmettendo nos Presitlcntes das Províncias exemplares do Decreto 
de 31 de Agosto ultimo sobre os direitos de 2 °/o das cousas demanda
das, e das Instrucções do 1.o de Sctembrõ para a fiscalisação e arreca
dação da ·Siza. · 

111m. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex. exemplares do De
<;reto de 31 de Agosto passado, regulando a execução do art 9. o, 
§ 2. o da Lei de 31 de Outubro de 1835, e das lnstrucções 
para a regular fiscalisação e arrecadação do imposto da siza 
dos bens de raiz, a fim de que V-.. Ex. os faça distribuh· pela 
Thesouraria da Província e mais autoridades competentes para 
lhes darem o devido cumprimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 16 
de Setembm de.1836.-Manoel do Nâscimento Castro eSilva.
Sr •. Presidente da Província de .... 

N. 517.-Em 17 de Setembro de 1836. 

Dcclm·ando a intelligencia dos arts. 93 e 94 do Regulamento das Alfandegas. 

Manoel -do Nascime.nto Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente o 
requerimento dos negociantes Francezes A. Gerard & Comp., 
da Bahia; c mais papeis que o acompanhárão, relativos a appre
hensão de 150 resmas de papel na Alfandega da dita Pro
víncia, declara- que os supplicantes só estão sujeitos a multa 
de 1 °/o do art. 123 do Hegulamento das Alfandegas e ao 
pagamento dos direitos do que se achou no despacho; pois 
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que os arts. ü3 c 9' .. só dizem respeito ao Commandantc do 
navio pelo accrescilllo ou diminuição de volum('S ou de merca
dorias a granel, e não acondicionadas dentro de volumes 
ocl1ando se cst;:s difl'erenças no aeto da dPSGarga comparada 
com o manifesto: o que participo ao Sr. Inspector da Ttl(
souraria da sobredita Provincia para qae assim o faça cumprir. 

Thesouro Publieo [\;adonal em t7 de Setümbro de 1836.
-~fanoet do N ascimcntu (:a:Jtro e Sdca. 

N. 518.-DJPELUO.-Em 20 de Setembro de 1830. 

A' Camara Munieipal da C<Jrte, dcclarnndo (JIIe deve dcvoivet· iÍ l\[esn Pa
rodtial de ~antn Crnz as li~tas para Vereadores, que esta crniou, a fim 
t!c que sejão apuratlas pela mesma l\Ie~a. 

Tendo a Camara .Municipal desta Cirlnde em officio de 16 
do corrente, participado haver-lhe a l\lcsa Paroehial do Cu
rato de Santa Cruz enviado as listas dos Vereadores sem 
proceder á sua apm'<tção, como lhe cumpria conforme a Hc
solução de 5 de Setembro de 1832, pedindo portanto a dita 
Camara declaração se ai; mencionadas listas deverão ser por 
clla apurada:;, ou enviadas ao Juiz de Paz dnquello Cm·ato 
para o mesmo fim, reunida a Mesa Paroch\al respectiva: manda 
o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro Il pela 
Secretaria de Estado dos Negocias do lmpcrio declarar á refe
rida Camara em resposta ao seu oficio, que ao Governo pa
rece deverem ser reenviadas as referidas listas como indica, 
pal'a scl'cm apuradas, reunida outra vez a .Mesa Jlarochial. 

Palacio do lHo de Janeiro em 20 de Setembro de 1836.
Antonio Paulinu Limpo de A brco. 

N. 519.-JUSTIÇA.-Em 20 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Pro,incia da P<Jrahyha, sobre a nome;u;ão provisoria 
de dous Jnizcs de LJireito, sua approyação c cartas. 

lllm. c :Exm. Sr.-Em resposta ao oillcio que V. Ex. mo 
dirigi o na data de 29 de Julho de_;, to anno, participando-me 
que havia provisoriamente nomeado dous. Bachareis para ?S 
lugares de Juizes de Direito d<' cível das Comarcas do llreJo 
da Arêa c Pombal crcudus pelo Prcsidculc em Conselho em 



- 31t-

9 de Maio de 1833; -ponderando outrosim a duvida em· que 
estava áccrca da autoridade a quem competia passar os respec
tivos títulos: o Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li manda declarar a V. Ex. que approvou as no
meações provisorias devidamente feitas por V. Ex. em virtude 
do § 6. 0 do art. 5. 0 da Lei de 3 de Outubro de 1831.; e 
que quanto as cartas devem ser estas passadas nesta Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça, como he elaro no 
§ 3. 0 das lnslrucções que acompanhárão o Decreto de 9 de 
Dezembro do anno proximo findo, visto nã(1 haver ainda Lei 
Jli'Ovincial, que, segundo o § f 1 do art. 10. do Acto Addicio
nal, regule a materia, c que nesta conformidade expedirão-se 
já os competentes Decretos de approvação de taes nomeações 
dtwendo os agraciados mandar solicitat· na referida Secretaria 
(}Q E~tad o as suas rcspccti v as cartas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Se~embro de 1836.-Gustavo Adolfo de Ag'uilar Pantoja.-
Sr. Presidente da Provincia da Parahyba. 

· N. 520.-FAZEND.-\.-Em 20 de Setembro de 1836. 

Esclarcccntlo duvidas occorridas ácerca do pagamento do 
sello de heranças c legados. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em solução as duvidas 
c~postas pelo Juiz de Dit·eito interino da Comarca de Goyaz 
em sua representação de 16 de Julho ultimo transmittida em 
Aviso da Secretaria de Estado dos Ncgocios da Justiça de 26 
de Agosto deste anno, resolveu em sessão do Tribunal, de ac
cordo com o parecer do Conselheiro P'rocurador Fiscal, que 
dos beneficiados pelas disposições testamentariàs do fallecido 
nrigadeiro reformado Alvaro José Xavier he incontroverso que 
devem pagar a taxa do sello: 1. 0

, a mulher dofallecido como 
lwrdeira das duas terças pa1·tes dos bens; 2. o, os devedores 
pelos 8 °/ o perdoados no principal de. suas obrigações; e 3. o, 
os sobrinhos pelos 300~000 c 200~000 tambem perdoad05; em 
suas obrigações, porque a primeira disposição como de he
rança, e a 2.a c 3. 3 como de legados são comprehendidas no~ 
~§ 8. 0 e 9. 9 do Alvará de 17 de Junho de 1809, e que são 
isentos da referida decima em virtude d.o jisposto nos citado~ 
paragraphos os tres filhos que o dito Brigadeiro teve de mulher 
solteira, ao3 qnJes ínstituio hcrdeirôs de sua terça para ali
mentos; co:n tanto porém que elles justifiquem conveniente-
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mente a qualidade de filhos do testador, com que se achão 
declarados no testamento: o que o Sr. lnspector da Thesou
raria da Província de Goyaz cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Setembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 521.-JUSTIÇA.-Em 22 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Ceará, sobre a jurisdicção do Juiz Municipal 
relativamente ao § 3. 0 do art. 35 do Codig;o do Processo Criminal. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Impe1·adm· o 
Senhor D. Pedro 11, a quem foi presente o officio de V. Ex. 
datado de ~6 de Julho do corrente anno, no qual pergunta 
se pelo § 3. 0 do art. 3fi do Codigo do Processo podem ou 
não os Juizes Municipaes julgar e impôr penas nos crimes 
políciaes: manda declarar a V. Ex. que não sendo a juris
dicção de que trata este arligo limitada por algum outro, he 
manifesto que os referidos Juizes podem competentemente ins-
truir os processos policiaes e julga-los, como fazem os Juizes 
de Paz, advertindo porém que as infracções das posturas das 
Caf!Jal'as Municipaes só toca aos Juizes de Jlaz conhecer c 
julgar, como já foi declarado no Aviso de 4 de :Março de 1834. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 22 
de Setembro de 1836 .-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. 522.-FAZENDA.-Em 22 de Setembro de 1836. 

Sobre despezas illegaes ordenadas pelos intrusos. Presidentes da Pro
víncia do Pará, Malcher e Vinagre. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tl'i
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade da 
deliberação tomada em sessão do Tribunal sobre officios do Sr. 
Inspector da Thesouraria da Província do Pará de 4 de Julho 
c 6 de Agosto do anno passado sob n.os 31 e 36 pelos quaes 
dá conta dos motivos por que foi interrompido o expediente 
da Thesouraria no seu andamento, e transmitte, por copia, 
todas as ordens dos intrusos Presidentes Fclix Antonio Cle
mente Malcher e Francisco Pedro Vinagre, que foi coagido a 
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fazer cumprir; r~sponde ao· mesmo Sr. Inspcctor que a J'C3-

peito de todas as determinações de despczas ordenadas pelos 
intrusos Pecsidcntes em objectos illeg:lCs se deve sti·ictamento 
observm· o dispnsto na Ordem de 3 de Julho do anno findo, 
promovendo com a maior actividade passível quanto lhe cumpre 
a favor da Fazenda Nacional. 

Thcsouro Publico Nacional em 22 de Setembro de 1.836.
JJJanoel do Nascimento Castro e Silt,a. · 

_ N. 52!l.-Em 22 de Setembro de 183G. 

Approvando a deliheração que tomára o Inspector da Thcsouraria da Pro
vinda do :Maranh:io de fazer pag:u· os direitos pela pauta da3 aralü;
çJcs dos gcnC!i'os, por que se regula a Alfandega da GJrtc. 

Manoel do Nascimento Casti'O c Eilva, Pt·esidcntc do Tri · 
bunal do Thcsoum Publico Nacional, em conformid~Hle de 
deliberação tomada em sessfio do Tribunal sobre omcio do 
Sr. Inspector da Thcsouraria d1 Ptovincia do Maranhão, de 
t l ·de Maio ultimo sob n. o 3D, pelo qual participa qu(~, tendo
lhe o Presidente -da Proyincia, em d«ta de 2 de· Maio dito, 
expedido uma l)ortariu pam fazer dar á Lei de 6 de Ou
tub:·o do anno passado o mais cxacto cumprimento, nfío sú 
a respeito do recolhimento do cobre c troco das ccdulas, como 
ácerca do recebimento destas rus Estações Publicas, c dos 
pagamentos de toda c qualquer natureza que se houverem de 
faz·~r pela Thcsout·aria, sem qut> d<: nenhum modo obstal'sem 
quacsqucl' ordens em contmrio anteccdcntcmcntc 0xpedidas 
pelo Govemo da Província: resolveu em Mesa da Thesouraria, 
que os direitos da AHandega até agora arrccndados, parte em 
prata c parte em ccdulas, e que ora p:1ssavão a sc1· em Notas, 
fossem regulados pela pouta das avaliações dos gcneros por que 
so regula a Alfandcga da Côrte do ltio de Janeiro; visto que 
a pauta que alli so achava servindo som·eu g1·ande -alteração, 
em virtude da Provisão do Thcsouro de 11 de Novembro de 
1830, resolução esta cuja approvação espera do Tribunal: res
ponde ao mesmo St·. lnsprctor quo approva a sua deliberação, 
altentas as razões cxpcndidas em seu dito officio. 

Thesoum Publico Nacional em 22 de Setembro de 183G.
JJJ anoel do N a3cilnento Castro e Si h a. 

Decisões 40 
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N. 52!, .. -Em 22 de ScltmLro de 1836. 

A· Contadoria Geral da He\·isão, marcando a maneira de se confcrirea1 os 
dotumcntos das despezas a cargo do Thesourdro Geral do Thcsouro. 

O Sr. Contador Geral do Thesouro Publico Nacional inte
rino fique na intelligencia de que a proporção que se forem 
apresentando os documentos para as despezas a cargo do 'fhe
soureiro Geral, se deverá logo mandar rever por dous Om
ciacs antes que a despeza seja paga, em fórma que no fim 
do mez possa se fazer o exame de todos csse.J documentos, e 
no fim do anno feita a somma geral da despeza sob a res
ponsabilidade dos Officiacs que cxaminárão aquellas dcspczas 
se haja de passar a quitação ao Thcsoureiro Geral indepen
dentemente do exame legal a que se deve pmccdet· na parte 
moral das mesmas despezas a fim de se fazer effectiva a res
ponsabilidade daquelles que aulorisavão despczas illegacs. O 
que assim cumprirá. 

1\io de Janeiro em 22 de Setembro de 1836.-Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 525.-JUSTIÇA.-Em 23 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Província da Parahyba, sobre a remessa de Colleccõ~s 
de Leis P:-ovinciacs. 

Illm. e Exm. Sr. -Accusando o recebimento do oficio de 
V. Ex. datado de 12 do mez antecedente communicando ter 
enviado ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e ao 
J, rocurador da Corôa as Collecções das Leis peculiares dessa 
Província promulgadas no anno passado, e no corrente, tenho 
de declarar a V. Ex. que esta remessa deverá ser fdta direc
tamente a esta Secretaria de Estado para por ella serem trans
mittidas áqucllas autoridades, ficando V. Ex. tambem na in
telligencia, que além destas duas Collecções deverá vir mais 
outra para ser conservada nesta Uepartição, a fim de ter-se 
nclla um perfeito conhecimento da legislação de toda.J as Pro
vincias. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeim em 23 
de Setembro de 1836.-Gustavo .A.dolfu de .A.fJuilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província da Parahyba. 
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N. 52G.-Em 2:'1. de Setembro de 183H. 

A u Commandantc Superior da Guarda Nadonal sobre ai scntineJlas 
dos Chafarizes. 

Jllm. c Exm. Sr.-Sendo prejudicial que as sentincllas pos
tadas em diversos Chafarizes da Cidade tenhão ingcrcncia na 
distribuição das aguas, como acaba de representar o lnspector 
das Obras Publicas a respeito do do Largo do Paço, de
vendo tacs scntinellas limitar-se a prestar auxilio aos Fiscaes 
do Inspector quando estes o requisitarem; assim o commu
nico a V. Ex. para expedir nesta conformidade as conve
nientes ordens. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 24 de Setembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Commandanw Su
perior da Guarda Nacional. 

~No mesmo sentido se cxpedio ordem ao Commandante 
do Corpo de Permanentes. 

N. 527 .-Em 24 de Setembro de 183G. 

Ao Prr5idcnte da Prw;incia do Rio Grande do Sul, recommenda que aos 
presos que rcmettc acompanhe a competente culpa. 

lllm. c Exm. Sr .-Accuso a recepção do officio que V. Ex. 
me dirigio na data de 16 do mez pnssado, dando parte da 
remessa que fazia de doze presos para a Cidade do Rio Grande, 
para serem dahi cnvindos para esta Côrtc; os quacs já aqui 
chcgárão a bordo do Patacho Pojuca, c forão recolhidos á For
taleza de Santa Cruz da Barra à disposição do C h de de Policia. 
Novamente rocommcndo a V. l~x. que faça acompanhar os 
presos que remettcr para esta Côrte, da competente culpa 
fazendo-a formar a estes que acabão de chegar, c remetter 
quanto antes, a fim de evitarem-se desagradaveis contestações 
com o Poder· .Tudiciario, sempre nocivas á causa Nacional. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 2ft. 
de Setembro de 1.836 .-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr·. Presidente da Província do l\io Grande do Sul. 
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N. 528.-F.AZE~D.\.-Em 24 de Setcmbm de 1836. 

Ordem á RecebedGria do l\Iunicipio mandando proceder em toda a Frc
gtczia do Engenho Velho .ao lançamento do imposto da aguardente. 

O· Sr. Administrador da Reccbedoria do Municipio, em con
scqucncia da sua representação de 5 do corrente, mande pro
ceder em tod:J a Frcguezia do Engenho Velho ao lançamento 
do imposto do aguardente do consumo ; ficando nesta parte 
altcrudo o art. 5. (\ do additamento de 16 de Novembro de 
1835 ao lt1'gulamento de 26 de Março de 18S3. 

Rio de Janeiro em 24 de Setembro de 1836.-.Llfanoel do 
lVcscitumto Ca' tro e Sitra. 

N. 529.-Em ~H de Setembro de 1836. 

A ''iso ao Ministcrio da Marinlw, tratando da arrccadaçao das dhida.s da 
Fazenda Nadunal. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo passado pela l.ei de 4 de Ou
tubro de 1831 do Procurador da Corôa para PI'Oeurador Fiscal, 
do Tribunal do Thesouro Pu~lico Nacional a obrigaçno de 
promover cxecutivumcntc a arrecadação das dividas da Fa
zenda Nacional; he necossario quo V. Ex., quando tenha de 
mandar -cxe~~utar aJKum devedor pelu Hepartição a seu cargo, 
remotta ao The.5ouro Publico a respectiva conta corrente para 
ser entregue ao llrocurador Fiscal do Thcsouro para promover 
a execução. 

Deus Guarde a .V. Ex .-Paç.o em 24 de Setembro de 1836.
lJlanoel da Nascimento Castro eSilva.-Sr. Salvador José Maciel. 

- Na mesma conformidade se oficiou ao Ministerio da 
Guerra. 

N. 53~.-JUSTJÇA.-Em 27 de Setembro do 1836. 

Ao PresidentP. da Pro,·incia de Sergipe, sobre a proposta da Camnra l\Iu
uicipal da Villa de Nossa Senhora do Hozario do Cattcte, para Juizes 
1\tunicipal e de OrphUos. 

Illm. c Exm. Sl'.-0 Ucgcntc em Nome do Imperador o 
Senhor· Dom Pedro li, n quem foi presente o officio de V. Ex. 
datado de 11 do mcz anlncedentc pedindo csclarPcimcntos sobre 
o facto pratieado pela Cat!Jaf<J Mun!cipnl da Vil!a de Nossa 
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Srnhora do Rozario do Cal tele, de reenviar a V. Ex. as pro
postas que havia feito pa1·a os lugares de Juizes Municipal 
c de Orphãos, sem êlS reformar como V. Ex. havia ordenado 
em <:onsequencia do protesto c uma representação do Presi
dente daquclla Camnra sobre tacs propostas contra o individuo 
indicado para Juiz de Orphãos, com o fundamento de haver 
no l\1 unici pio pessoas mais idoncns para exercerem aquclles 
lugares: manda declarar a V. Ex. que o protesto e repre
sentação do Presidente daqr.clla Camara não podem obstar a 
escolha que tem V. Ex. de fnze1· na conformídadc do art. 34. 
õo Codigo d0 Processo Criminal, c do art. 12 das Instrucçõcs 
de 13 de DJzcmb:·o de 1832, das pessoas que devem occupar 
os referidos lugares, pois que para desconccituar os propostos 
não b:Jsta dizer-se qu~ poderião ser propostos outros mais 
idoncos na opinião de qualquer representante, sal\'o porém o 
caso de se ajuntarem dccumentos convenientes que demonstrem 
a inhabilidadc lc•gnl de todos ou de alguns dos propostos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 27 
de Sdembro de 183(j .-Gustavll Arlolfo de AJuiZar Pantoja.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 531.·-FAZENDA.-Em 27 de Setembro de 183G. 

Ordem á Recrhcuoria do Município para proceder-se ao m·hitramento do 
imposto que dne f>a~·ar-se pelo gadn vendido na FazL•nda de Santa Cruz 
para alimento dos enfermos c empregados. 

O Sr. Administrador da Recebed.Jria do Município ordene 
no Agente do imposto do g:tdo, que proceda ao arbitramento 
do que deve pilgar-se annualmente pelo resto que he veudido 
na Fuzcnda de Santa Cruz, das rezes que se matão para ali
mento dos enfermos c mais pessoas alli empregadas, conven
cionando com o respectivo Administrador. 

Hio de Janeiro em 27 de Setembro de 183G.-1Jfanoel do 
Nascimento Cast'!"o c Silt-a. 

N. 532.-Em 27 de Se tem bm de 1836. 

Ordem a AILtnue;.;a proYiucnciando áccrca dos gencros despachados sobre agua. 

Constando que os Conferentes externos d~ Alfund<'ga desta 
Côrte em ycz de irem por si c seus ajudantes a dar sahida 
dos gcncros despuclwJos sobre aguu, c pura o deposito dos 
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armazens limitão-sc a distribuir o~ despachos pelos ajudantes 
sem subirem da Alfandcga; ordeno ao Se. Inspcctor inte
rino que faça observat· o Regulamento determinando aos Con
ferentes que por si e seus ajudantes vão da1· a sabida dos gc
neros, devendo a distribuição dos despachos ser feita pelo 
mesmo Sr. Insprctor, c não pelos Conferentes. Out!'Osim, or
deno que se nao dê despachos para fazer sobre agua aos ge
neros de Estiva de pequenos volumes, como caixas de velas 
de cspcrmacetc, de sabão, & c., c unicamente aos de gran4c 
volumes, c ao carvão, sal, pipas, & c. O que assim cumprirá. 

Hio de Janeiro em 27 de Setembro de 18::36. -Jlfanoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. B33.-JU~TlÇA.-Em 28 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Pará, sobre a remessa de presos. 

111m. c Exm. S1·.- Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor D. Pedro li o officio de V. Ex. 
datado de 18 de Jnlho do corrente anno, no qual declara 
remctter para esta Côrtc a bordo da Charrua Carioca cento 
quarenta te dous presos daquellcs que só tinhão por culpas, 
segundo sabia-se, pertencerem ao partido rebelde, bem como 
uma mulher chamada Maria Amalia; c de ordem do mesmo 
Regente se me otTerecc responder a V. Ex. que tendo-se man
dado, logo que aqui chegou a referida Charrua, proceder aos 
nccessarios exames á cerca dos ditos pr~sos, como consta do 
ollicio do Juiz de Direito Chefe de PoliciD, junto pot· copia, 
verificou-se existirem sómcntc cento e quatorze por haverem 
fallecido em viagem dezascis, c ficando doentes no Hospital do 
Maranhão dezoito. Forão postos aquelles cento c quatorze presos 
á disposição dos Srs. Ministros da Marinha e Guerra a fim de 
os cmprcgat· no sct·viço d!l Armada c Exercito, conforme o 
pl'Cstimo de cada um, dos quacs cento c qu::ttorze forno· rejei
tados por não poderem prestar nenhum serviço já pela sua 
avançada idade, por serem alguns de oitenta annos, já pelas 
graves molestins qlW so!Trião; por cujo motivo forão enviados 
para a Casa de Correcção para serem alli tratados, e empre
gados no serviço que fosse compatível com as suas forças; e 
pot· isto convirá que V. Ex. não envie para esta Côrte indi
víduos em tal estado do molestia c idade, para não virem dar 
espectaculo ao publico, e lugar a censuras, devendo antes 
remcttê-los para uma Província mais proxima a essa, ou con-
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serva-los ahi mesmo se vir que com a sua presença não pcriga 
a tranq uillidade publica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do flio de Janeiro em 28 
de Sctcmbm de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. B. Na relação que acompanhou o officio do Prrsidente 
vem 146 presos, aos quues accrescêrão mais dous mencionados 
no fim dn relação, fazendo todos o numero de HS. 

N. i:)Jq .• -Em 23 de Selcmbro de 1836. 

Ao Presidente da Proyincia das Alagoas, respondendo a 20 quesito~ do 
Pr~motor Publico s-obre Admiaistração da Justiça. 

lllm. e .Ex.m. Sr.-O Regente em Nome do Imperador ha 
por bem que V . .Ex. faça constar ao Promotor Publico dessa 
Cidade, que nesta data se manda ouvi!· o respectivo Juiz de 
Direito~- Chefe de Policia, sobre as arguições que contra elle 
faz no ollicio que dirigio a esta Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Ju5tiça, com data de 20 de Junho d~stc anno; c 
que quanto aos quesitos que acompanhárão o dito officio, c 
cuja maior pal'te se teria evitado mediante um serio e bem 
meditado estudo do Codigo do Processo Criminal, V. Ex. lhe 
declare: t.o, que o Promotor Publico necessariamente deve 
intervir no acto da extracção dns sessenta cedulas da urna dos 
Jurados, de que trata o art. 236, porque devendo ella achar-se 
fechada com duas chaves, c sendo o Promotor um dos clavi
cularios, hc bem claro que a abertura se não póde fazer sem 
a sua concuncncia para pessoalmente prestar a chave que a 
Lei lhe conliou e que deverá tornar a guardar; 2. 0

, que da 
urna em que se lanção as sessenta ceduias só deve ser clavi
culario o respectivo Juiz de Direito, como bem se deduz das 
disposições dos arts. 46, 236 c 2.'38 do Codigo do Processo 
Criminal; 3. o, que o Promotor Publico, no a c to da verificação 
dos nomes dos Jurados com as cedulas, de que trata o art. 31 
do Codigo, nada tem a reclamar, ou arguir, porque a esse 
tempo jü a apuração deve estar feita com as solemnidadcs de
terminadas nos artigos antecedentes; competindo-lhe sómcnte 
denunciar pelos meios competentes a prevaricação, abuso ou 
negligencia que tenha havido: 4. 0

, que o Promotor, nos actos 
do seu emprego na qualidade de denunciante c accusado1·, 
figura sempre como parte, c deve por isso requerer, por meio 

·de petições c não de officios, aos respcclivos .Tuizt>s e autori
d.Hlc3 as cerlidüPs, mandndos c quat~srpH'r provic!Pneias proprias 
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do exerci cio de suas jurisdicçõcs, como jil se dcc1urou em A viso 
do 15 de Novcmbm de 'i 83í.: mas qu0 não serú obrigado a 
pagar as custas das ccrtid(ks, actos c diligencias que requerer 
em desempenho do seus deveres; ficando sujeitos ás penas do 
art. 15!) do Co digo Criminal os J uizcs c autoridades que lhe 
não deferirem aos seus requerimentos legaes; 5.", que o Pro
motor Publi~o, visto a omissão do Cocligo, deverá prestar o 
juramento especial nas denuncias, em quanto a .Assembléa Geral 
Legislativa não resolver sobre esta duvida que lho tem sido 
presente; 6. 0

, que o 6. 0 quesito tem mui clara c terminante 
resposta no art. 335 do Codigo do Processo Criminal; 7.", que 
a disposição do art. 279 se deve entender combinando-a com 
as dos arts. 37, § 1.", 73 e 71,., que tratão dos casos em que 
o Promotor deve denunciar c accusat· ex -officio; 8. o, que o 
urt. 153 do Codigo do Processo Criminal não atlmitte duvida 
alguma n respeito da sua litteral intclligcncia c exPcm;ão; 9.", 
que a necessidade de ser intimada a suspensão aos Empregados 
Pub;icos pronunciados em dclictos de rcsponsübilidüdc, além de 
se deduzir da disposição do art. 1GG do Codigo do Processo 
Criminal, já estava sanccionada pelo art. ift.O do Codigo Cri
minal; 10. o, que a accusação do réo que tiver sido processado 
no lugar de dclicto, ou da sua rcsidcncia no tempo da foi·
mação da culpa, dcvct·á ser uh i mesmo seguida, posto que 
mudasse de domicilio; observando-se a respeito dos ausentes, 
em lugar sabido ou não sabido, o que cst.l determinado nos 
arts. 22;), 233 c 211 do Codigo do Processo Criminal; 11. o, que 
o Promotor Publico se deve rPguiar mui rcstrictamcnte pelo 
que dispõe os arts. 254. e seguintes; tendo muita occas!ão oppor
tuna, antes de se findarem os debates c se declarar a causa 
no estado de sce decidida, para reclamar contra qualquer pro
cedimento abu3ivo que tenha havido, c suscitar qualquer questão 
do que possa depender a decisão final, para ser decidida na 
fórrna do art. 281 ; 12. o, que o Promotor Publico, ainda que 
entenda haver alguma nullidude no Processo de que se lhe 
der vista para formar o libello, não deixará por isso de 
forma-lo c apresenta-lo no prazo legal; podendo então repre
sr.ntar c rcqucrot• o quo convier, para ser decidido c provi
denciado na fórma do sobredito art. 281 do Codigo do Proces~n 
Criminal, c do Aviso de 2 de Julho de 1834.; 13.", que ao 
Promotor Publico não p8rtencc cxclusivJmcnte a accusnçuo dos 
delictos, nem mesmo daquciles em quo tem lugar a denuncia; 
e só dclla se deve encarregar não havendo parte, como se deduz 
das disposiçfíes dos arts. 241 c 035 do Codi;.;o uo Processo 
Criminal; HJ .. ", que no caso de !Jornicidio, Len1 como no de 
qualquer outro delicto de qne lwja queixa ou denuncia, só 
podem ser partes queixosas ns pessoas indicadas no art. 72 do 
Codigo do Processo Criminal, c que todas as mais, aind3 que· 
srjJo parentes proximos, SÓ podem ser admiltidas C0~110 FCiSOUS 
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do povo~ 15. o, que tlo caso de não deferir o Juiz de Di
reito ao requerimento do Promotor, de que trata o art. 319, 
será o unico recurso denunciar o delicto de responsabilidade 
que nisso tiver commettido; 16. o, que no caso figurado no 
quesito 1!:>.0

, não terá lugar o recurso do art. 301 interposto 
vetn Promotor, assim como o nfio terá interposto pela parte; 
porque já então se terá passado o prazo estabelecido no nrt. 310; 
poderá porém interpôr-se, se ainda r_stivet· em tempo; 17.0

, que 
no caso do art. 61 do Codigo do Processo Criminal, quando 
o supplente senir por suspeição do Juiz de Paz em algu;;1 
processo, devem servir com elle o mesmo l~scrivão e Ofliciaes 
do Juizo; 18. o, que o Promotor Publico, como qualquer outro 
Emp1·egado, póde ser preso pm· ordem de quaiquer legitima 
autoridarle, logo que seja pronunciado, sem que sPja preciso 
precedel' a suspensão, porque esta, no caso de prisão, he uma 
necessaria consequencia della, e ainda que não vá expressa se 
suppõc incluída na mesma ordem; 19. 0

, que no caso de havet· 
violcncia, illegalidade e falta de providencias na prisão, de quo 
resulte extravio de papeis importantes, em prejuízo das partes 
c da administração de Justiça, será rcspot•savcl quem deu a 
ordem illcgal, ou que!n mal executar a legal c regular; 20. o, 
que, finalmente, no caso do quesito 18.0

, deve o Promoto1· 
sujeitar-se <1 decisão do Juiz de Direito, na fórma do art. 281, 
podendo intcrpôt· o recurso que ahi se faculta. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do llio de Janeiro em 28 
àc Setembro de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Pl'csidentc da Província das Alagoas. 

N. 535.-?\IAfliNHA .-Em 28 de Setembro de 1836. 

Deci:aran1lo q_uc 03 soldados da Artilharia da ~,Iarinha, que trabalharem na 
Enfermaria nova <lo hospital venção a &.a classe de jomal. 

Determinanclo-sc, pot' Aviso desta data, que os soldados da 
J\rtilh:ub da Marinha, qne 1rabalhtuem na Enfermaria n<n a 
itd Hospital da l\Iarinh:J, st·juo contemplados em a quinta clas~c 
ilc jornal, previno disso uwsmt> a Vm. parJ sua intelligencia 
{) governo. 

Deu:; GuarJc a Vm.- Paço e.n 28 de Setembl'O de 183G .
Salvador José Jliacicl. -Sr . .Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 536.-IMPERIO. -Em 30 de Sct~mbro de 1836. 

Declarando á Mesa Patocbial da Gloria, que nao hA incompatibilidade em 
que sirva eomo membro della o tubo do Juiz de Paz que tem de pre
sidi-hr. 

O Regente om Norne do Imperador o Senhor D. Pedro 11, 
a quem foa·ão presentes as duas representações que lhe dil'i
girão com data de hontem os membros da }Jesa Parocbial da 
Frcguezia da Gloria desta Cidade, expondo a duvida em que 
estilo, de podet• ou não o Juiz de Pnz respeclho, Venancio José 
Li"sboa, pt'esidír á dita :Mesa, em l'azão de ser membro della 
um filho do mesmo Juiz de Paz ; manda pela Sec1·etaria do 
I~stado dos Negocias do Jmperio declarar que nao havendo 
Lei nenhuma que inhibll urn semelhante concurso de pai e filho 
na Mesa Parochial, he manifesto que aquelle Juiz pódc pre
sidi-la, e ella deve continuar nos seus trabalhos. 1\econbeccndo~ 
porém, o mesmo· Regente de que influencia podem ser na decisão 
dos negocíos dous votos, que se devem reputar sempl'e con
cordes, e até o mesmo: ha por· bem recommendar áquelle Juiz 
u maiot' circumspecção nos objectos wbmettidos á consideração 
l~ juizo daquella Mesa, a cujos membros NR geral. recommenda 
tambem que, d(~pondo quacsqt.lcr sentimentos de desintelligencia, 
que possno ter, e attendendo só ao serviço publico, promov1io 
em boa harmonia a conclusão dos trabalhos confiado8 aos ieUS 
desvelos pelos seus compatõchfanos, a tln'i de que se não ·re .. 
pW1o as quest(ies e succ(•ssos Uto desagradaveis, como os que já 
tiverão lugar em dcsscrviço do Estado. 

Pala cio do llio de Janeim em 30 de Setembro de 1836.
Antonio PattUno Limpo de Abreo. 

N. 53'7.-1\IARI~HA.-Em 30 de Setembro de 1836. 

Providenciando llc~rca dú stgnal que . se dê v e fazer pedindo .soctorro 
dos barcos. 

Dtwondo d1ora em diante o signol que a }'ortalt•ia de Santa 
Cruz fazia á do S. João, quando erao precisas os Barcas do Soe· 
corro, ser dh'igido á Fragata Principe Imperial, e por esta reco
nhecido com um tiro, como nesta data se detetmina ao cncane
gado do Quartel General da Marinha; assim o partidpo a V. S. 
para sua intelligencia e governo. . . 

Deus Guarde a V. 8. -Paço em 30 de Setembro de f886.
Salvador José Maciel.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 
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N. 538. -Em 30 de Setembro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo Militar tratando do posto e vencimentos que 
competem ao Cirurgillo-Mór do Corpo de Artilharia da Marinha. 

Senhor.-Mandou V. M. 1., por Portaria da Secretaria de Es
tado dos Negocios da Marinha, de 10 deste mez. e anno, ~mclter 
ao Conselho Supt·emo Militar, com o requerimento do Cirurgião
Mór do Corpo de Artilharia da Marinha, José Ferreira Pinto, 
queixandQ-se de se lhe haverem suspendido os vencimentos por 
duvidas ácerca da sua graduação, as informações que o acompa
nhão, para que consulte com etreito o que parecer sobm este 
objecto.- O Alvat·á de 10 de Setembro de 1807, que deu nova 
fórmo á Br·igada Real da Marinha, concedeu o Posto de 1.0 Te
nente ao Cit·ur·gião-Mó;·. Reorganisando-sc a Brigada pelo Alvará 
de 13 de Maio de 1808, determinou-se no§ S. o, que os seus Offi
ciaes teríão a mesma denornin::wão que os dos Corpos de Arlilharia 
do Exercito, cada um relativamente á graduação que correspou
dessc á sua patente; e que o vencimento dos cffectivos fosse sem
pre regulado em tudo pelo dos Officiaes de A t'tilharia desta Ca
pital, relativamente ás suas patentes, exceptuando neslcs dous 
objectos o Inspector. Em observancia desta determinação o Ci
rurgião-Mór então existente conlinuou a perceber o soldo de 
1. o Tenente da Armada, ou Capitão do Exercito, por equivaler 
uma á outra graduação. Chegando o anno de 1821, concedeu 
o Augusto Avô de V. M. J., por Decreto de 7 de Março uma 
vantagem de soldo a varios Officiaes do Exercito, inclusos os 
Cii'Urgiões-Mórcs, e os seus Ajudantes, ficando aquclles com o 
vencimento de Tenentes, e estes com os de Alfere~, por serem 
taes as categorias que lhes havião conferido os Decretos de 
13 de Maio de 1808, 18 de Outubro de 1809, 4 de Novembro 
de 1818, e 4 de Fevereiro de 1820. Todavia o Cirurgião~Mór 
da Brigada Real da Marinha continuára a vencer, como Ca
pitão, em conformidade dos dous Alvarás acima citados ; c 
assim o mesmo succedeu d'ahi em diante, apesar do Decreto 
de 11 de Abril de 1821, quo fez transcendente aos Officiaes 
da Brigada da Artilharia da Marinha, incluso o Cirurgião-Mór 
e seus Ajudanles, o já citado Decreto de 7 de Março deste anno. 
Por esle modo fechou-se definitivamente a sorte do Cirurgião
Mór c Ajudantes da Brigada, igualando-os em cntegoria e 
soldos aos do Exercito; ficando assim derogados os mencio
nados Alvarás de 10 de Setembro de 1807, e 13 de )laio de 
1808. Esta nova disposição não affectava o Cirurg·Hlo-Múr então 
existente, cuja graduação era de 1.0 Tenente da Armada, ou 
Capitão do Corpo de Artilharia da Marinha, c por isso mesmo 
percebia justamente o soldo deste ultimo posto. Pelo falleci
mento <reste Cirurgião-Mór em 19 de Setembro de 1833, aca .. 
bou a cutegoria de Capitão, concedida por um Alvará e tole• 
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rada por outro; c começou a tm· vigor a categória de 1. a 
Tenente prescripta pelo Decreto de 11 de Abril de 18:21, que 
igualou os vencimentos do Cimrgião-Mór da Brigada c seus 
Ajudantes aos do Exercito, tendo aquclle o vencimento de 1.0 

Tenente, e estes o de 2. 0 Tenente, quando por mercê especial 
não tenhão graduação de Capitães ctfectivos, para haverem 
soldo como tacs. Hc este o motivo por que o Decreto de 28 
de .MarÇo do 182;), que regulou os soldos dos Officiaes do Exer
eito, c o de 2 de Abril do mesmo anno, que tambom fixou os 
dos Olliciaes da Armada c Brigada Ueal da Marinha, tem a 
sábia declaração de vencerem os Cirurgiões os soldos das suas 
patentes, isto he, os das gmduações militares que obtivessem 
no decurso do seu serviço ; e por esse mesmo motivo todas as 
Leis que tem alterado c determinado as organisaçõcs da Bri
gada e do Corpo de Artilharia da Marinha, providentemente 
deixárão de marcar as graduações militares dos Cirurgiõcs-Mórcs 
e seus Ajudantes, cujas circumstancias a respeito de accessós 
podem mudat· de um dia para outro, sem que pot· isso mude 
a natureza dos seus exercícios profissionacs. O supplicante era 
Cirurgião-Ajudante, e como tal tinha graduação de 2. o Tenente ; 
agora hc Cimrgião-Mót·, c tem a gr·aduação de 1. o Tenente, 
não da Armada, mas sim do Corpo de Artilharia da Marinha, 
na conformidade do Decreto de 11 de Abt•il de 1821, que derogou 
os anteriOI'es Alvarás de 10 de Setembro de 1807 e 13 de Maio 
de 1808, que só erão proficuos ao antecessor do supplicanto, 
como Cirurgião-l\Iót· da antiga tarifa. -A' vista do exposto o 
Conselho he de parecer que o supplicanle tem simplesmente 
direito ao vencimento de 1.0 Tenente do Corpo de Artilharia 
da Marinha, em conformidade do Decreto de 11 de Abt•il de 
1821.- Rio de Janeim 30 de Setembro de 1836.- BrUo. -
Vasconcellos .-Cunha M altos .-Gonzaga. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece.-Palacio do Rio de Janeim em 15 de Outu
bro de 1836.- DIOGO ANTONIO FEuó.-Salvador JosJ Maciel. 

N. 539. -FAZENDA. -Em 30 de Setembro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Espírito Santo participando ter-se expedido 
ordem á Mesa de Diversas Rendas a respeito dos generos sujeitos aos 
5°/o addicionaes. 

I IIm. e Exm. Sr.- Nesta data tenho expedido ordem ao Ad · 
ministrador da Mosa de Diversas Rendas desta Córte, declarando 
qq~ os gcncros de producção brasileira despachados para dentro 
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do Impcrio, c que houverem pago os respectivos dízimos nas 
Provincias productoras, não estão sujeitos aos 5°/o addicionaes 
que só se devem levar dos generos despachados pam fóra do 
lmperio; ficando assim solvida a duvida do Inspector da The-. 
souraria dessa Provincia, de que truta o o meto de V. Ex. dO. 
11 do rnez findo sob n. 82. 

Deus Guarde a V. Ex.--Palacio do lHo de Janeiro em 30 do 
Setembro de 1836.-JJ!anoel do Nascimento Castt·o e Silva.-.,. 
Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo. 

N. 540.- Em 30 de ietembro de 1836. 

Dando esclarecimentos pedidos pela Thesouraria da Província da Parahyba 
áccrca da arrecadação do dizimo. 

Manoel do Nas~'imento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Pubdeo Nacional, em conformidade de deliberação 
tomada em sessão do Tribunal, sob oficio do Sr. lnspector da 
Thesouraria da Provineia ela Parahybn de 12 de Agosto ultimo 
sob n. 103, pelo qual t<'do esclarecimentos a respeito do dis
posto no § U. o do art. 9. o da Lei do 31 de Outubro de 183B, 
combinado com o art. q.(} do Regulamento de 26 de Março 
de 1833, relativamente ü arrecadação do dizimo; responde ao 
mesmo Sr. Inspector que para a Hcnda Geral se hão de cobrar 
os 7 °/o de exportação, sem deducção ou abatimento a1gUin, du 
mesma maneira por que se cobra vão os 2 o/o, na conformidade 
do citado paragrapho da Lei de 31 de Outubro de 1835. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Setembro de 1836.
lJlanocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 5ft.1. -Em 30 de Setembro de 1836. 

Sobre a inscripção de dividas menores de 400~. 

Mtmoel do Nascimento Castro c Silra, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de dc1 ibcração 
tomada em se;;são do Tribunal~ sobre officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria da Provlncia da Parahyba de 13 de Julho ultimo, 
sob n. 81, pelo qual accusa o recebimento da ordem que se lhe 
cxpe.dio em dnta (b 28 de Abril dcst(\ anno sob n. 31, relativa-. 
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mente ao pagamento das dividas menores de 400~já insctiptas, 
ou que se houverem do inscrever, na fórma da I .. ci de 15 de No
vembro de 1827; c dos que em virtude do art. 95 da "Lei de 
2!,. de Outubro de 1832, se não deve fazer inscripção; e pede a 
respeito que se lhe declare: se a disposição da primeira parte 
da citada ordem, rela\iva só aos pagamentos de quaesqucr quan
tias provenientes de dividas inferiores a 400:tP he subordinada 
ás mesmas regras que aquellc art. 95 dn Lei de 24 de Ou
tubro estabelece, ou se esses pagamentos se devem realizar im
mcdiatamentc, sem dcpendcncia de prestações annuaes; res. 
ponde ao mesmo S1·. Inspector que a disposição do referido 
art. 95 hc só relativa, c só se devo observar a respeito do pa
gamento das dividas de que faz menção, c que as inscriptas 
na conformidade da Lei de 15 de Novembro, que não chegarem 
ü quantia de 400:t', devem ser pagas como dispõe o art. 3!) da 
citada Lei. 

Thcsouro Publico Nacional <~m 30 de Setembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Sirva. 

N. 542. -Em 30 do Sele!llbro de 1836. 

Circular tratando da formula por que se devem regular as Thesourarias 
nos or~amcntos c balanços que rcmcttcm annualmeutc ao Thcsouro. 

Manoel do Nasdmento Castro c Silva, P rc3identc do Tribunal 
do Thcsouro Publico Nacional, ordena: 1. o, quo nos orçamen
tos da Receita (~oral que as Thcsournrias devem remctter an
nualmonte ao T!lcsouro, venhão os Impostos col!oeados na mesma 
ordem numcrk1 seguida no Orçamento apresentado á Asscmb!éa 
Geral Lr~gislatiYa no anno anterior' com as alterações convcnicn
tAs, ~egiJndo n Lri respectiva; 2. 0

, que nos balanços da Dcspcza 
Goral se classifiquem as contas em tantos artígos, ou rubricas, 
qmmtas houvci'ern na Lei a que cllas se referem, corno determina 
o art. 41 da de 31 àe Outubro de 1Ei35; 3. 0

, que com os orça
mentos se remctta Jgualmcnte relações nominaes de todos os 
cmpn'::;ados de Fazenda, com exclusão sómcntc dos Guardas; 
c bem assim de todos os Aposentados o Pensionistas do Eslado, 
com declaração dos respectivos titulos e dos ordenados o vem
cimentos que percebem. O que o Sr. Inspcctor da Thcsouraria 
da Província de .... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de Setembro de 1836.
JJfanoe[.do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 54-3.-JUSJIÇA.-J~m f de Outubro úe UHO. 

Â.Q Cm).selho Supremo Militar sle Juitkn e Almiranl.ado, remettrudo para 
serem dec1didos no dito Conselho os emhnt·gos otl'er·rcido.s iW tr.aiJsiw ua 
Chancellllrin do Imperio, á scutcnçn proferida contra o Tenente Çoronel 
Antonio Mario da SHVIl Tol're5 e outros 

Havendo o Tenente Corond Antonio Mnria da Silya Torre~, 
na qualidade de procurador geral e ccs~ionurio de Antonio 
Nunes c outros da tripolação do bcrgantim nacional Luiz de 
Camões, ofTerccido embargos ao transito na ChancelJaria do lm
perio, da sentença eontl'a d1cH profcl'ida no Conselho Su;",rerno 
Militar de Justiça c Almirantado, e a fayor de John Kclly, 
Potor Brilliot c outro~: manda o HPg1•ntc em Nome do Impe
rador o Senhor H. Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos 
Negocias da Justiça rernettcr ao referido Tribunal assim os 
embargos mencionados como a sentença sobre que elles pendem, 
a fim de serem decididos na conformidade das Leis .. 

Pala cio do IUo de Janeiro em o 1. o de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja. 

N. 5!,.4.. -MARINHA.-Em 3 de Outubro de 1830. 

Ordenando que, logo que cheguem a este porto as embarcações de guerra 
se mande examinar o estado dos chronometros. 

Convindo que por esse Quartel General (logo que cheguem 
a este porto as embarcações de guerra) se mande examinar 
o estado em que se a chão os chronometros; assim o participo 
a Vm. para sua intolligencia e execução; prevenindo-o de que 
deve expedir .a conveniente ordem para que se indague onde 
existe o chronometro que estivera a bordo da Fragata Piranga. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 3 de Outubro de 1836.-Sal-· 
vadgr José Maciel.~Sr. l?ranci.sco do Assis Cabral c Tcive. 

N. 545.- Em 3 de Outubro de 1836. 

Determinando que nenhuma praça das Embarcações desarmadas, inclusive 
os Commandantes, pernoitem em terra. 

Expeça V. S. as ordens necessarias, não só para que se passe 
guia dtl desembarque ao 2. 0 Tenente João Alves Carqucja, que 
se acha commaudando a Corveta Lt'beral, vjslo que <>uvindQ 
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tocar á fogo no dia 1. o do corrente, deixou o seu navio e rc
tirou·sc para a Cidade, mas ainda para que nenhum Com~ 
mandante nem praça alguma das einbarcações desarmadas per
noito em terra. 

Deus Guardo a V. S.- Paço em 3 de Outubro do 1836 . .....-Sal·· 
vador José Ma~iel.-Sr. Luiz da Cunha Moreira. 

N. 546.-1\IARINHA.-Em 3 de Outubro de 1836. 

Determinando que nos navios desarmados não haja primeiros marinheiros 
e de classe superior, e1ccpto á bordo de Náo, e das grandes Fragatas. 

Convindo que em os navios desarmados não haja primeiros 
marinheiros, e de classe superior, excepto á bordo de Náo, e das 
grandes Fragatas, onde poderá admittir-se um, e na Cabrea uni
camente os indispcnsaveis para os trabalhos respectivos, não se 
comprchendcndo nesta disposição os marinheiros invalidas, por 
terem sido aleijados, em conscqucncia de grave ferimento adqui
l'ido no serviço; assim o participo a V. S. para sua intclligencia 
c execução. 

Deus lluarde n V. S.- Paco em 3 de Outubro de 1836.
Salvador José Maciel.- Sr. ·Luiz da Cunlla Moreira. 

N. 51~7.- Em 4 de Outubro de 1836. 

Circular excitando a obscrrancia do A viso de ~5 de Fcvcrcii·o de 1830 que 
manda remcttcr á Intendencia da l\Iarinha copias uuthcnticas dos conheci
mentos em fórma dos objectos com que forem suppridos os navios da Ar
mada. 

Ulm. -c Exm. Sr. -Rcmetto a V. Ex. a copia inclusa do Aviso 
de 2~ do Fevereiro de i 830, para expedir as ordens nccessarias, 
n Om de ter restricta e rigorosa execução o disposto no mesmo 
tícerca dos conhceirnentos dos gcneros suppridos aos navios da 
Armada. 

Deus Guardo u v. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 4 de 
Outubro de 1836.·-Salvador José Maciel.- Sr. Presidente da 
Província do Maranhão. 

Cópia. 

lllm. e Exm. Sr.- Para se poderem tomar na lnlcndencia da 
Marinha dçsf.;;t Côrte t's contas dos Coatwisiiarjos dos navios da Ar .... 
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mada Nacional c Imperial, segundo ns ultimas lmperiacs dispo· 
siçõcs a tal rc,peito; cumpre que pela competente Estação nessa 
I'mvincia se enviem regularmente áquella Intendencia cópias au
thlmlicas dos conhecimentos em fórma, que os ditos Comrnissarios 
Clí.hibiwm uhi ao Almo'{uril'e, ou quem suas vezes fizer, dos 
objcctos com que forom ~uppridos os respectivos navios ncsso 
porto; o para esse effeito V. Ex. oxpcdil'á as ordens que prc· 
cisas forem. 

Deus Guardo a V. Ex.-Palnclo do IUo do Janeim em 25 de 
Fcvm·oit·o de 1830. -JJfarque.z de Paranaguá.- Sr. Presidente 
da Pl'ovincia do •.•• 

N. o48.-FAZE~DA.-Em 4 de Outubro de 1836. 

A Alf;mdcga, declarando que são applicaveis aos despachos da poJyora as dis
posições do Regulamento relativas a venda por consumo quando não fôr 
:retirada dos annazcns dentro dos seis mczcs contados da sua entrada. 

Sendo a polvora considerada genero de Estiva, c por consc
quencia applicaveis á que se achnr sujeita a despacho nos depo
sitas nncionacs as disposições do Hegulamento relativo a sua 
venda por consumo quando os donos não a despachem dentro 
dos seis mczes contndos da sua entrada: o Sr. Jnspector da Al
fnndega dê ns providencias para que se cumprão strictamente as 
referidas disposições não só a respeito da polvora que já se acha 
em deposito como da que vier d'ora em diante, ficando o respectivo 
Fiel sujeito a mesma responsabilidade em qtH' incorrem os dos 
Armazcns da Alfandcga quando não dão parte dos gcneros que 
tem vcneido o prazo promcltido. 

Rio de Janeiro em 4 de Outubro de 1836.-Manoel do Nasci
mento Castro e Sil•ca. 

N. tVt9.-JUSTIÇA .-Em 5 de Outubro de 1836. 

Ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para que as folhas c contas 
de despezas sejão rcmllttiuas em duplicata. 

Illm. e Exm. Sr.- Para a regula;· contabilidade c devida fis
calisação dos dinheiros ,·atados para as despczas do l\1inisterio da 
Justiç·a cumpre que todas as folhas c contas do Tribunal Supremo 
de Justiça que por elle tiveren.t de t')er pagas lhe sejão remet~ 

JJ.ecisões 42 
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tidas de hoje em diante em duplicata, enviando V. Ex. copia 
das que dizem respeito aos vencimentos dos lres mezcs de Julho 
a Sctembi'O que já se mandárão satisfazer. 

Deus Gm1rdc a V. Ex.- Pa~o em 5 de Out.ubro do 18:36.
Gustavo Adolfo de Ag1..tilar Pantoja. 

-Na mesma fórma á Rclilção c ao Commandante Superior dos 
Guard:1s Nacionacs. 

N. 550.- GUERHA.- Em 5 de Outubro de 1836. 

Circular aos Presidentes para mandarem fazer inspecção de saude aos Offi • 
ciaes que estão no caso de poderem ser reforma<los. 

Illm. e Exm. Sr.- Convindo saber quaes sejão os Officiacs 
dessa guarnição, que pelo seu máo estado de saude se achão no 
caso de poderem ser reformados, segundo determina o Alvará de 
16 de Dezembro de 1790, ordena o Regente em Nome do Impe
rador que V. Ex. proceda a mandar fazer a necessaria inspecção 
de saude e logo que concluida estej<(a remetta á esta S{lcretariu 
de Estado dos Negocios da Guerra, acompanhando-a com as cer
tidões dos assentos que nos respectivos Livros Mestres tiverem 
os Offieiacs propostos para reforma, na conformidade dos ordens 
estabelecidas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro e.m 5 do 
Outubro de 1836. -Manoel da Fonseca Lima c Silva. 

N. 5tH .-Em 5 de Outubro de 1836. 

Provis1io do Conselho Supremo Militar regulando as continencias militares 
que deyem ser feitas aos que se achiio revestirlos de certos cargos. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro IJ, 
faz saber aos que esta Provisão virem c seu conhecimento o 
cumprimento baja de pertencer, que sendo-lhe prcsenw uma 
Consulta do Conselho Supremo Militar de 2 de Setembro deste 
anno, a que mandou proceder sobre a representação do Com
mandante interino das Armas desta Côrte, em que pedia se lhe 
declarasse qual a continencia militar que compete a quem occupa 
o cargo de Commandunte das Armas, e attendendo ao mais que 
se lbe cxpôz naquella Col).julta2 com o parecer diA qual 6C con-
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fo1·mou inteiramente; ha por bem determinar por immediata 
e Imperial Hesoluç.ão de 6 do dito mez e anno: 1.0

, que ao 
Commandante das Armas e!Tcctivo, ou interino da Côrte c Pro
víncia do Rio de Janeiro, cujo posto no Exercito fôr até Briga
deiro inclusive, se fação provisoriamente as continencias que 
competem ao Marechal de Campo; a saber: os Corpos e guar· 
das ordinarias apresentão as armas, os Officiaes abatem as es
padas, as bandeiras fi cão arvoradas e soltas, os cornetas e ela
rins tocão dous floreios, e a salva de artilharia he de 13 tiros 
de peça. As Guardas das Igrejas, Paços lmperiaes, c a do Re
gente em Nome do Impcradoe, chegão á fórma com as armas 
ao hombm, c bandeiras arvoradas e soltas, quando os Comman
dantes das Armas passarem pela sua frente, c os Officiaes não 
abatm·ão as espadas; 2. o, se o Com mandante das Armas, effec
tivo, ou interino, fôr Marechal de Campo, far-se-lhe-hão as con
tinencias pertencentes aos Tenentes Generaes, que são as mes
mas dos Marechacs de Campo com trcs floreios de instrumento e 
15 tü·os de peça; 3. 0

, se o Commandante das Armas, effectivo, 
ou interino, fór Tenente General far-se-lhe-hão as continencias 
correspondentes aos Marechaes do Exercito, que são as mesmas 
dos Tenentes Gcneracs, tocando porém a marcha ordinaria, ou 
grave, em lugar dos tt'es tloreios, e a salva será de 17 tiros de 
peça : 4. o, finalmente, se o Com mandante das Armas effectivo, 
ou interino fór Mareehal do Exercito, ou Conselheiro de Guerra, 
féu-se-lhe-hão as continencias dos Commandanles em Chefe do 
Exercito, Conselheiro de Estado, e Ministro de Estado que são 
as mesmas dos Marechaes de Exercito, com as bandeiras incli
nadas horizontalmente, c 19 tiros de peça. Os Commandantcs 
das Armas etfectivos, ou interinos das outras Provincias do Im
perio, se tiverem patente atú Coronel, receberão provisoriamente 
as continencias de Brigadeito, a saber: os Corpos e Guardas 
apresentarão as armas, tendo as bandeiras arvoradas e soltas, os 
Officiaes abaterão as espadas, os cornetas e clarins tocarão um 
floreio, c a salva de Artilharia será de 11 tiros de peça. As 
Guardas das Jgl'ejas, Palacios dos Presidentes porão armas ao 
hombro, com bandeiras soltas, quando os Commandantes pas
sarem pela sua frente, c os Officiacs não abaterão as espadas, 
quando porém os Commandantes das Armas effectivos, ou inte
rinos, tiverem patente superior á_de Coronel, far-sc-lhe-hão as 
continencias que competem aos Officiacs de um posto imme
diatamente maior daquellc que tiverem no Exercito, e vem a 
ser: se forem Brigadeiros, as de Marechaes de Campo, se forem 
:Marechaes de Campo as de Tenentes Gcneraes, se forem Te
nentes Generacs, as de Marechal de Exercito, e se forem Mare
chacs de Exercito, a~ de General Commandante em Chefe, ou 
Conselheiro de Guerra. As salvas de Artilharia de que se trata 
serão as que as Leis dcterminão que se disparem nas forta
lezas princípacs das Capita.es das Provincias1 c nos parques noS, 
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dias em que se toma posse da cornmissão effL~ctiva c nos fune
l'aes. O Regente em Nome do lmptlradoe, o mandou pelos Vogues 
do Conselho Supremo Militar abaixo assignados.-João Jacqucs 
du Silva Lisboa u fez nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 3 do 
mez de Outubro do anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de HHG. No impedimento do Secretat·io du Guerra, 
Antonio Raphar~l da Cunha Cabral, a fez escreyer e subscrcví.
Joaquim Norberto Xaviet• do Bl'ito.-Haymundo José da Cunha 
1\lattos. Rogistt·ada a tl. 131 v. do Livl'o 2. 0 de Provisões. 

Secretaria do Conselho Supro mo Militar em 5 do Outubro do 
1836.- Jo1é Jlaria da Cunha Cabral. 

N. õn2.-JUSTIÇA.-Em 8 de Outubro de 1836. 

Ao Chefe da Policia , para remetter trimestralmente uma conta 
circumstanciada dos pagumentos que tiver feito. 

Para a reguldr contabilidade desta Secretaria de Estado e 
fiscalisação dos dinheiros por clla despendidos, toma-se neccs
sario que Vm. me rcmcll:a no flm de cada trimestre uma conta 
circumstancinda de todos os pagamentos qu'' fizer, informando 
nessa occasião tudo quanto se I h c ofi'êrccer sobre o recebimento 
c d(•speza que tiver tido a Politia. 

Deus Guar·dc a Vm.- Paço em 8 de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantuja. -Sr. Chefe da Polieia. 

-Na mesma conformidade ao 1\lonscnhor lnspcctor da Capella 
Imperial. 

N. 553.-MARINHA.-Em 8 de Outubro do 1836. 

Mandando ndmittir na officina de corrceil·os offieiaes de sapateiro pnra fa
zerem o calçado que deve fornecer-se ás quatro Companhias de Marinheiros. 

Devendo não só admittir-sc na officina de correeiros do At·
scnal os officiaes de sapateiro, que forem necessal'ios, a fim de 
fazet·em o calçado para asquatm Companhias de I'1Tarinheiros; mas 
ainda apromplar-se as mocl1ilas e correame para as mesmas 
Companhias ; assim o participo a Vm. para sua intclligencia 
c governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 8 de Outubro de 1836. -
Salvador José Maciel-St. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. o5fa .. -FAZENDA.-Em 8 de Outubro de 183tJ. 

Declarando que os aforamentos de terrenos de\'em ser feitos em pra~a. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 25 
de Agosto deste anno sob n. o 188, tenho de declarar-lhe, que 
os aforamentos dos terrenos de que trata a Lei de 12 de Ou~ 
tubro de 1833, art. 3. o, dcyem ser feitos em pra<:a. 

Deus Guarde a V. :Ex. - Palacio do Hio de Janeiro em 8 
de Outubro de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Sil,va.
SJ'. Presidcnto da l)rovh1cia da Bahia. 

N. 555.-Em 8 de Outubro de 1836. 

Extranhando que se queira isentar do imposto os escravos empregados 
nas rotas comprehcndidos nos limites das Cidades c Villas. 

lfanocl do Nascimento Castro e Silva , Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente o 
omcio do Sr. lnspector da Thesoumria <:a Província da Bahia 
de 13 de Julho ultimo sob n.o 129, cxtranhando que á face 
das mui claras c expressas disposições do ~ut. 5. 0

, § 5. 0 da 
Lei de 3 de Outubro de 1833, c dos arts. 2. • c 3. o do Regula
mento de 13 de Dezembro do mesmo anno, se queira isentar 
do imposto estabelecido pela referida Lei os escravos empre
gados nas roças possuídas dentro dos limites das Cidades c 
Villas ; declara que a Lei quando e3tabcleceu a dita contri
buição attendeu á residencia, e não á occupação, ou serviço dos 
escravos, c que por isso na fônna dclla, c eorn as unicas ex
cepções expressas no citado art. 5. 0

, § 5.0 estão sujeitos úquellc 
imposto os escravos possuídos nas Cidades c Villas, qualquer 
que seja o seu prcstimo e serviço. O que o sobredito SI'. 
Inspectot· assim tenha entendido. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Outubro de 1836.
JJfanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 556.-Em 8 de Outubro de J83G. 

Declarando que o~ títulos de aforamento de tcncnos de marinha 
devem ser assignados pelos Presidentes. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tt·i ... 
bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao officio do Sr, 
Inspcetol' da Thrsouraria da Província da Bahia de 30 de Julho 
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deste anno sob n. o t37, que bem resolveu o Presidente da 
Província em declarar de sua attl'ibuição a assignatura dos 
ti tu los de aforamento de terrenos de marinha, por ser de accordo 
com o art. 51, § 14 da Lei de 15 de Novembro de 1831. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Outubro de 1836. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 557.- Em 8 de Outubro de 1836. 

Declarando que os Alvarás de fiança só estão sujeitos aos novos e velhos 
direitos designados na tabella que acompanhou o Regulamento de 25 de 
Janeiro de 183"1. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem foi presente o 
officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Bahia do 1.0 de Agosto 
deste anuo sob n.o 142, pedindo esctm·ecimentos sobre a duvida 
do Escrivão do Sello a respeito de dever-se ou não cobrar 1 °/., 
dos Alvarás de fiança além dos 1~080 marcados nas tnbellas 
que acompanhárão o Regulamento de 25 de Janeiro de 1832; 
resolveu em sessão do mesmo Tribunal, de accordo com o pa
recer do Conselheiro Procurador Fiscal, declarar que pelos ditos 
Alvarás só se devem cobrar os novos e velhos direitos mar
cados nas referidas tabellas; em quanto uma disposição Legis
lativa não determinar a isenção delles. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Outubro de 1836. -
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 558. -Em 8 de Outubro de 1836. 

Approvando o se não ter considerado materia prima , para ser isenta de 
direitos, a pellucia destinada a fabricação de chapéos. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva , Presidente do Tri
bunal do Tbesouro Publico Nacional, respondo ao officio do Sr. 
Inspectot· da Thesouraria da Pl'Ovincia da Bahia de 8 de Agosto 
ultimo sob n. o 145, que bem resolveu o Inspector da Alfan
dega da mesma Província em não admittir como materia prima 
para isenção de direitos a pellucia importada para a fabrica de 
chapéos de José Venancio Tupinamba. 

Thesouro Publico Nacional em 8 de Outubro de 1836. -
Manoel do N-ascimento Castro e Silva. 
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N. 559.-GUERRA.-Ern 10 de Outubro de 1836. 

Determina o que se deve fazer quand? algum recruta recusa-se 
a juru bo.ndetra. 

IHm. e Extn. Sr.-Sendo presente ao Regente o officfo de 
V. Ex. n.o 5, com data de 15 de Julho do corrente anno, no 
qual V. Ex. submeue á decisão do Governo Geral, o caso de 
Francisco Antonio do R~g(), natural dessa Provincia, que tendo 
sido legalmente recrutado, e assentado praça na Companhia de 
Caçadores da mesma Pt·ovincia, se negara com estudada obs
tinação a jurat· Bandeiras, com o intuito de por este meio U-
1 udir as Leis, e suhtrahir-se ao serviço Nacional ; o mesmo 
Hegente em Nome do Imperad{)l' manda responder a V. Ex., 
que o juramento de fidelidade ás Bandeiras, sendo uma. cere
monia Religiosa , intr<>duzida /no Exercito Portuguez e Brasi
leiro, no anno de 1763; não he, rigorosan~ente fallando, o 
principio que tl'ansforma o paizano em Soldado, pois que antes 
de haver este juramento no dito Exercito, já os Soldados erão 
reputados como taes, e os seus crimes castigados pelas Leis mi
litm·es, e isto tão sómente pctos simples facto de assentamento 
de praça, unico vinculo que os ligava ao serviço do Exercito e 
da Arma~da, como se vê na Ordenação do Reino Li v. õ. o, Tit. 
97, e Uegimento de 17 de Março de 1674, 18 de }"'evereiro 
de 1708, e 7 de Maio de 1'110; o que ainda hoje se observa, 
em virtude do art. 4. e dos de Guerra, na Armada, a respeito 
das praças d-e Mat·inhagem M quaes nno prestão jutamento de 
Unndeiras, entretanto que são julgadas em Conselho de Guerra, 
quando commettem algum delicto, só pelo facto de terem praça 
assente. 

J. 
--).'..._ ,: 

/ .. 

Sendo portanto evidente que o assentamento de praça he 
titulo bastante para ligar o Soldado á obsenancia dos artigos 
de Guerl'a, o estes servindQ de Lei rundamental nos processos 
de crimes por nquelle eommettidos, segue-se que o recruta que, 
depois de ter praça aberta no livro competente , se nega ao 
cumprimento de um deV"Ol' que a Lei militar. delle exige , o 
dever tâo sagrado qual o de jurar defender Bandeiras, quo 
são o emblema e insígnias que representão a sua patria, o seu 
Monarcha, e o Corpo em que está alistado; além de violar 0 
art. 145 da Constituição , commette o abomlnavel crime de 
desobediencia e insubordinação militar; pelo qual deve soffrer 
exemplar castigo, que ponha uma barreira ás funestas conse
q uencias de tao absurda o perniciosa resistencia , destruidora 
de toda a disciplina e boa ordem; cumprindo observar com 
nm semelhante individuo, qualquer elle seja, o que se pratica 
nos Jui~os Civis com os que não querem ser testemunhas, nem 
responder aos interrogatorios que se lhes fazem; isto he, ~ve 
lavrar-se Termo nQ Livro Mestre, em qqe se declare P. e<ro~ 
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tumacia de tal recrutá : c, assignado este Térliió pelos Oflíciacs 
e mais pessoas presentes á recusa pm· elle feita <.I e prestar o 
juramento ás Bandeiras, ser o contumaz logo posto em Con
selho de Guerra, como incurso nos crimos de desobcdiencia e 
insubordinação , se todavia não houver motivo de ser repu
tado cabeça de motim ; pois ne:-~te caso deverá como tal sct' 
jnh;·ado. O que de o•·dem do Hegentc em Nome do Impe
rador communico a V. Ex. para sua intelligencia e execução, 
não só pelo que respeita ao recruta Francisco Antonio do Rego, 
o qual á vista da Legislação antiga e moderna, e muito prin
cipalmente do § t.o do Cap. 2/~o do Regulamento de Infantaria, 
deve reputar-se como Soldado, mas tambem para outros quae~
quer casos da mesma naturezn, que por vcntul'a possão occorrcr, 
movidos por tão criminoso exemplo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 10 
de Outubro de 1836. -Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. Presid.~ntc da Província das Alagóas. 

N. 360. -MARINHA .-Em 13 de Outubro de 1836, 

Determinando que se descontem as gratifica~iões que os Officiaes perceberem 
por qualquer motivo, todas as vezes qne por doentes deixarem de se 
empregar no scni~o por que as mesmas forem concedidas. 

Devendo ao mestre do apparelho do Arsenal, o L 0 Te
nente Manoel Jgnacio dos Sanlo~. descontar-se o que de mais. 
tiver recebido, depois qne foi suspenso, em conscqucncia do 
Aviso de 23 de Julho ultimo, c desde que por doente deixou 
de empregar-se no ensino do dito apparclho aos GUilrdas Ma-· 
rinhas; assim o participo a Vm. para sua intelligencia c· 
execução ; prevenindo-o de que pelo Qna; tcl General 1 h o será: 
comrnunicado o dia, em que adoeceu o referido Mestre; pra-· 
ticando-se d'ora em diante, em casos identicos, o mrsmo a 
respeito de todos os Oillciaes, que perc.ebercm gmtifl~açõeso 
por qualquer motivo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 13 de Outubro de 1836.
Salvador José lr/aciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 561.-Em 13 de Outubro de 1836. 

"'\pprovando a proposta, e nomeação de um Secretario para o serviço da 
Inspectoria do Arsenal do Maranhilo, tão 6Ómente pelo tempo restrictn
mente neeessario para a col}Clusão de certo· serviço, findo o qual ficará 
sem cfTeito a nomeação. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção dos officios que V. Ex. 
me dirigira sob n.08 30 até 37 com datas de 11, 12 e 13 de 
Agosto ultimo, c inteirado do seu contendo, tenho de signi
fh;ar-lhe, quanto ao de n.o 30, que achando-se o cutter Bom 
Fim incapaz por seu estado de rui na de prestar serviço algum, 
~-~ sendo avultada a despeza, que he mister fazer no concel"to 
do mesmo,. póde Y. Ex. mandar vendê-lo pelo preço que 
F'1r possível obter-se, e quanto ao de n.o 33, que o Regente 
ern Nome d~~· Imperador houve por bem approvar a nomeação 
que V. E~:· fizera de José Antonio de Lemos para Secre
tario do Inspector do Arsenal dessa Província, com a grati
ncação aimual de trezentos c sessP-nta mil réis, mas pelo tempo 
que fOr restrictamente necessario para a conclusão das contas 
do mencionado Arsenal, terminadas as quacs, ficará sem em~ito 
sPmelhante nomeação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 13 
dt~ Outubro de 1836.-Salvador José ,Uaciel.-Sr. Presidente 
th Provincia do Maranhão. 

N. 562.-FAZENDA.-Em 14 de Outubro de 1836. 

Cil'cular para que a arrecadação dos direitos nas Alfandegas seja feita em 
notas ou em cedulas conforme a Lei de 6 de Outubro do anuo passado. 

l\lanoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector 
da Thesouraria da Provincia de .... que logo que se ponha 
('tn execução o Regulamento das Alfandegas, cujos exemplares 
nesta data se remcltem ao respectivo Presidente, a arreca
dação dos direitos se faça em notas ou ccdulas, conforme a Lei 
<k 6 de Outubro do anno passado, e pelas avaliações da 
pauta do Rio de Janeiro, ficando sem cffeito quaesquer alte
ra,;ües que na mesma pauta .se tenhão feito, em consequencia 
da differença do rneio cirnulante. 

Thesouro Publico Nacional em 14. de Outubro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

Deeisões 43 
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N. 563.-Em 14 de Outubro de 1836. 

Ao Inspector da Alfandega para mandar pôr em pratica o Regulamento 
mandado executar por Decreto de 22 de Junho ultimo. 

O Sr. Inspector da Alfandega desta Côrtc, mande pôr em 
pl'atica do 1. o de Janeiro do futuro anno em diante o Hegu
lamento da Alfandega mandado executa1· pot· Decreto de 22 
de Junho passado, de que se lhe remettem 50 exemplares. 

Rio de Janeim em 1r.de Outubro de 1836.-Manoel do Nasci
mento Castro e Silva. 

N. 564.-Em 14 de Outubro de 1836. 

Circular remettendo aos Presidentes das Províncias exemplares do Regu
lamento das Alfandegas do Imperio, c designando o dia 1.0 de Janeiro 
futuro para ter execução. 

lllm. c Exm. Sr.-Rcmetto a V. Ex .... exemplares do He
gulamento das Alfandegas do lmpcrio, c Decreto de 22 de 
Juuho passado que o manda executar a fim de que se ponha 
em pratica do t.o de Janeiro do futuro anno em diante. 

Deus Guarde a V. Ex. -Palacio do Ui o de Janeiro em 1!,. 
de Outubro de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Provincia de ..... 

N. 565.-Em 15 de Outubro de 1836. 

Sobre o pagamento do sello de herança. 

Manoel do Nascimento Castm e Silva, Ptesidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em· vista do requeri
mento de João Damaceno de Castro, incluso no officio do 
Presidente da Província da Bahia de 18 de Agosto ultimo, 
sob n.o 176, em que propõe o pagamento do sello da herança 
a seu cargo em prestações de 1 :000~000 por trimestres, dei
xando de faz~r parte da massa herdada as dividas perdidas 
e insoluveis; resolveu em sessão do Tribunal ordenar, que o 
supplicante pague o sello do que elle e os herdeiros de 
quem clle tambem o foi, effectivamente reccbêrão, e do que 
fôr recebendo, ao passo que taes cobranças se forem verificando. 

O que o Sr. Inspectol' da Thesouraria da sobrtdita Pro
víncia assim o fará cumprir. 

Thcsouro Publico Nacional em 1n de Outubro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 566.-IMPERIO.-Em 17 de Outubro de 1836. 

Declarando ao Presidente da Província de S. Paulo, que um Oppositor á 
cadeira de Latim, que foi reprovado, deve ser admittido ao novo con
curso para que se apresenta. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente ao Uegente um officio do 
Director interino do Curso Jurídico ·dessa Cidade com data 
de 27 de Agosto, acompanhando copia de uma parte da acta 
da c0ngregação dos Lentes celebrada em 22 de Julho ante
cedente, em que estes resolvêrão que o referido Dirrctor in
terino recorresse ao Governo Get·al para decidir se o Padt·e José 
de Quadros Leite, tendo sido reprovado com outros no con
curso â cadeira de latinidadr, pódc ser admittido ao novo 
concurso a que se mandou proceder; e mesmo no caso affir
mativo, se esta admissão deve tet· lugar antes de haver de
corrido consideravel tempo. E em resposta manda o mesmo 
Hegente em Nome do Imperador o Senhot· Dom Pedro li de
clara r á V. Ex., para fazer constar ao mencionado Director 
interino, que não se podendo applicar por analogia as v~is pc· 
nacs não póde tambem militar para o presente caso o exemplo 
lembrado pela congregação, do que se pratica a respeito dos 
doutoramentos; c que não havendo Lei que marque prazo para 
o reprovado entrar em novo exame, deve o dito Padre ser 
a elle adtnittido, pois nada inhibe os examinadores a repro
va-lo outra vez, se o merecer. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 17 de 
Outubro de 1836. -Gustavo A doi f o de Aguilar Pantoja.-Sr. 
Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 567.-JUSTIÇA.-Em 17 de Outubro de 1836. 

Ao Juiz do Civel da 3.a Vara, sobre os casos em que os Juizes se devem 
dar de suspeitos. 

O Hegente em Nome do Imperador desattendendo a queixa 
que contra Vm. fez D. Anna Clara do Rosario, manda co.rr.
tudo advertir a Vm. que tendo o Governo já declarado de
verem os Juizes regular-se pelo art. 61 do Codigo do Pro
cesso Criminal para só se darem de suspeitos nos casos nelles 
declarados, fazendo expressa menção delles, deve continuar a 
exercer o seu officio nas causas da supplicante, em quanto se n_ão 
verificar algum dos motivos legaes por que se deva dar de suspeito. 

Deus Guarde a V m.-Paço em 17 de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoia .. -Sr. Juiz do Cível da 3.a 
Vara. 
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N. 568.-Em 17 de Outubro de 1836. 

Ao Ministro de Negocios Estrangeiros, para que o Cousul do Estado Oriental 
continue no exercício de suas funcçoes uma vez qne fique sujeito ao ser
-viço da Guarda Nacional na qualidade de Cidadllo Brasileiro. 

111m. e Exm. Sr. -Levei ao conhecimento do Regente em 
Nome do Imperador o Senhor· Dom Pedro 11 os Avisos que 
V. Ex. me dirigio com as datas de 21 do mez passado, e 
de 1 t do que corre, bem como a copia da Nota que V. l~x. 
recebeu do nosso Encarregado de Negocios em Montevidéo, 
rslativamcnte á correspondencia qun teve I ugar entre elle c o 
Ministro das Uelações Exteriores daquelle Estado ácerca da 
questão do Consul Oriental nesta Côrtc : o tive ordem do 
mesmo Hegcntc pam responder a V. Ex., que concordando 
com as idéas cmiltidas pelo Gm·crno Oriental sobre tal questão, 
convém em que o referido Consul continue no exercício de 
suas funcções uma vez qq.~ tique sujeito ao serviço da Guarda 
Nacional, e aos mais enêargos a que hc obrigado na quali
dade de Cidadão Brasileiro, para o que tlcão expedidas nesta 
data as convenientes ordens. O que participo a V. Ex. para 
sua intclligencia e para fazer constar ao sobredito Encane
gado de N<'gocios. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paç.o em 17 de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Antonio Pau li no 
Limpo de Abrco, Ministro dos Negocios Estrangeiros. 

N !569.-·MARINHA.-Em 17 de Outubro de 1836. 

Mandando apontar com mais 6i0 rs. além da soldada, o Mestre c o Con
tramestre cncarregndo das omcinas da casa das velas, c do apparclho 
em quanto dirigirem estas ofílcinas. 

Expeça Vm. as convenientes onlens, pal'a que o Mestre 
João lgnaeio dos Santos, e o Contramestre José Fn:mcisco, en
cancgados, este da casa das velas, c aqucllc da do appa
relho, scjão apontados nos dias utcis, em quanto dirigirem 
estas oficinas, com mais seiscentos c quarenta réis, além da 
soldada, que ora percebem. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 17 de Outubro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 570.-FAZENDA.-Em 17 de OutubrG de 1836. 

Desapprovando a fórma da arrecadação da taxa dos escravos, proposta. pela 
Thesonraria da Bahia, e mandando cumprir em toda sua generalidade 
as disposições do art. f>.o, S) 5. 0 da Lei de 31 de Outubro de 1835. 

1\lanoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, resolveu em sessão do 
Tribunal, de accordo com o parecer do Conselheiro Procura
dor Fiscal, r0spondc1' ao officio do Sr. lnspector ela Thcsou
ral'Ía da Provinda das Alagôas de 27 de Julho ultimo sob 
n.o 62, que não he digna de approvação a sua deliberação 
de mandar fazer a cobrança da taxa dos escravos com exelusão 
de dous sendo os proprielarios solteiros, e de quatro sendo 
easados; devendo aliás cumprir-se a disposição do art. 9. 0

, 

~ 5. o da Ld de 31 de Outubro de 1835, em toàu sua ge
neralidade e sem limitação alguma. O que cumprirá. 

Thrr.;ouro Publico Nacional em 17 de Outubro de 1836.
j'J'Janoel do Nascimento Castro e Sit8a 

N. 571.-Em 17 de Outubt'O de 1836. 

Declarando o procedimento que deve haver com os den•.dores que 
faltarem aos pagamentos de suas letras. 

1\Ianod do Nascimen:o C6slro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Tbesouro Publico Né)Cional, em vista do officio do 
Sr. Inspeclor da Thesouraria da Província de Sergipe de 26 
de Agosto sob n. o 59, em que pede se Jhe declare se os de
vedores tla Fazenda Nacional, que deixarem de satisfazer no 
tempo de seu vencimento algumas das letras por ellcs aceitas, 
em virtude da Lei de 13 de Novembro de 1827, se deve de
mandar sómente pelo valor della, ou se p;~la unportancia de 
toda a divida coutida nas demais letra~ ainda não ve:tcidas; 
resolveu em sessão do mesmo Tribunal, de accordo com o pa
recm· do Conselheiro Procurador Fisca!, declarar, que em con
formidade do art. 3. o da referida Lei que manda observar 
os cstylos commcrciaes a respeito das letras, se devcn1 intentar 
a acção contra o aceitante de duas ou mais letras pelo valor 
de todas ellas, logo que faltar ao pagamento de uma. 

Thesoul'O Publico Nacional em 17 de Outubro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Sz'lva. 
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N. 572.-MARINHA.-Em 18 de Outubro de 1836. 

Determiuand? que sempre que s.e fizer concerto em navio da Armada, ou 
nas respectivas embarcações mmdas, dever-sc-ha dar uma informação cir
cumstanciada, depois de findo o concerto, e de seis em seis mezes uma 
conta especificada de taes concertos. 

Sempre que por esse A1·senal se fizer concerto em navio da 
Armada, quer no casco c apparelho, quer nas respectivas em
barcações miudas, V. S. dará a esta Secretaria de I~stado, 
depois de findo o dito concerto, uma informacão circumstan
ciada sobre o mesmo, com a avaliação de sua despeza; de
vendo de seis em seis rnczes remcttm· á referida Secretaria 
uma conta especificada ác<>rca de taes concertos. 

Deus Guardo a V. S.-Paço em 18 de Outubro do 1836.
Salvador José Macz'el.-Sr. l .. uiz da Cunha Moreira.,, 

N. 573.-JUSTIÇA.-Em 20 de Outubl'O do 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, solvendo duyidas áccrca 
da yotação na eleição de um Official. 

lllm. e Exm. Sr.-Resolvendo as dtividas que se offerecem 
ao Capitão Com mandante interino do 1. o Batalhão sobro es
tarem ou não nas ci•·cumstancias de votar e serem votados na 
eleição do Tenente Coronel para o mesmo CMpo tanto o Major 
que se acha suspenso corno os Officiacs da 5.a companhia que 
ainda se não aprcsentárão ao serviço, tenho a declarar a V. Ex.: 
t.o, que o Major suspenso de todos os seus direitos não pódc 
votar nem ser votado; 2. 0

, que o Tenente e Capitão da 5.a 
co!!lpanhia estão nas mesmas circumstancias no caso de não 
terem ainda sido reconhecidos c empossados nos seus postos 
na conformidade do art. 58 da Lei de 18 de Agosto do 1831, 
e não assim se esta solemnidade se praticou, c elles prestárão 
o juramento, porque então devem ser considerados c chama
dos. como Officiaes, emquanto os seus postos se não consi
derarem vagos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paco em 20 de Outubro de 1836.
Gwtavo Adolfo de Aguilar ·Pantoja.-Sr. Commandante Su
perior da Guarda Nacionl.ll. 
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N. 574.-FAZENDA.-Em 20 de Outubro de 1836. 

Ordem ao Thesoureiro Geral autorisamlo-o a sacar letras sobre si mesmo. 

O Sr. Thesoureiro Geral fica autorisado a sacar letras sobre 
si mesmo pot· conta do credito votado pela Uqsolução Legis
lativa mandada executar por Decreto de 17 do corrente sob 
n. o 50, emittindo-as nas épocas, e com o desconto do premio 
que I h e fô1· dt~terminado pelo Tribunal do Thesouro nos res
pectivos despachos escripturando-se estas transacções em conta 
especial. 

lHo em 20 de Outubro de 1836.-Manoel do Nascimento 
Castro e Silva. 

N. 575.-JUSTIÇA.-Em 21 de Outubro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Rio Grande do Sul, dando providencias sobre 
a execução da Lei de suspensão de garantias de 11 de Outubro. 

lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro li manda remctter á V. Ex. por copia a Carta de 
Lei de 11 do corrente mez, pela qual se mandão suspender 
nessa Província por tempo de um aono algumas garantias in
dividuaes, e se dão outras providencias a bem do restabele
cimento da ordem e tranqnillidade da mesma Província ; e 
bem assim a copia inclusa do Decreto da data deste, pelo qual 
ha por bem autorisar a V. Ex. para poder pôr em execução 
os ~~ 1. o a 3. o da citada Lei por fazer ella dependente este 
acto do Governo, cumprindo a Y. Ex. em tudo o mais dar-lhe 
execução como entender conve11iente, e em vista tambem das 
instrucções que lhe deverão ser expedidas pelas Repartições 
da Guerra e Marinha, relativamente ao art. 3.0 Achando-se 
o Governo pelo art. 5. 0 da citada Lei habilitado para fazer 
marchar um destacamento até seiscentas praças de Guardas 
Nacionaes, e pretendendo fazer activar a organisação desta força 
na Pmvincia de S. Paulo para onde se havião anteriormente 
expedido ordens a tal respeito, como a V. Ex. foi commu
nicado; a vista do que V. Ex. acaba de expôr no nm do seu 
oficio de 2:) de Setembro passado, de ter esse Governo á sua 
disposição bastante gente para conseguir o pt>rfeilo restabele
cimento da Provincia, tem-se mandado sustar por ora a or
ganisação da referida força, a qual todavia se aprornptará, se 
por ventura alguns revezes, ou novas e imprevistas circums
tancias occorrerem que urjão a sua cooperação, porque em tul 
caso com aviso de V. Ex. se darão terminantes ordens para 
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que ella se organise c marche immediatamente para essa Pro
víncia. E como pelo art. 6. 0 da mesma Lei ficão amnisliados 
lodos os que tiverão parte na sedição de 20 de Setembro de 
1835, e se suhmcttêrão depois á ordem legal, e cooperát'ão 
para que esta prevalecesse, cumpre que V. Ex. no seu cum
primento faça observar religiosamente o verdadeiro espírito 
dessa concessão e dê parte do seu a·esultado por esta Secl'e
tat·ia de Estado dos Negocios da Justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio d(~ Janeiro em 21 
de Outubro de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 57t).-Em 21 de Outubro de 1836. 

Ao Promotor Pnblico, para fazer as Yisitas dos carccres ao menos 
uma vez por mez. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor n. Pedt·o ll 
ha por bem que Vm., ao rnenos urna vez no mez, faça as visitas 
dos carceres, a fim de promover o bem da justiça, dar a n
damento aos processos, c diligenciar a soltura dos réos que 
tendo ultimado as suas sentenças, pela sua miseri;,1 c penuria 
não possão tratar de sua soltura; requisitando escaler no Ar
senal da Marinha para ir ás prisões do mar, para eujo fim se 
requisitão as convenientes ordens ao Sr. Ministro daquella Re
partição. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 21 de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar · Pantoja.-Sr. Promotor Publico. 

N. 577.-FAZENDA.-Em 21 de Outubro de 1836. 

Approvando a resolucllo que tomou a Thesouraria da Proyincia da Pnra
byba de mandar continuai' a cobrar o imposto das embarcaçoes de pe
queno lote, que não navegiio barra fóra. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do Tribunal, sobre olficio do 
St·. Inspector da Thesouraria da Província da Parahyba de 18 
de Agosto ultimo sob n.o 104, pelo qual pede a approvaçao 
da resolução que tomára relativamente ao imposto aunual das 
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embarcações, estabelecido pelo Alvará de 20 de Outubro de 
1812, inclusive os das canoas de barra dentro; responde ao 
mesmo Sr. InspeellW qur~ approva a resolução que tomára de 
mandat' continuar a cobrar das embarcações de pequeno lotf•, 
que não uavegão de barra fóra o imposto de que trata o ci
tado Alvará de 20 de Outubro; devendo ser lan<;ado em Re
ceita Geral para ter a applicaç,ão que lhe dá a Lei de 6 de 
Outubro de 1835. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Outubro de 1836.
JWánnel do N asâmento Castro e Silva. 

N. 578.-MAIUNHA.-Em 22 de Outubro de 1836. 

De!rrminando que se preste ao Promotor Publico deste Municipio um t·~
cnlei·, todas a~ vezes que fiJe lisitar as prisões do mar. 

Exigindo o Sr. l\iinistro da Justiça, que nesse Arsenal se 
preste um cscaler ao Promotor Publico deste Municipio todas 
as vezes que fôr por ellc requisitado para ir fazer a visita das 
prisües do mar; cumpre que V. S. satisfaça a esta cxigencia. 

Deus Guarde a V. S.-Paro em 22 de Outubro de 1836.
Salt.Jadot José ~faciel.-Sr. ··Luiz da Cunha Moreira. 

N. 579.-Em 24 de Outubro de 1836. 

Declarando ao Presidente da Provincia da Bahia, que quando se comp1·arem 
ou remetterem para o Arsenal da i\lnrinha desta Córte, quaesquer generos 
deverá organisar c remetter á esta Secretaria de Estado uma relação con
tendo o preço: qualidade, e quantidade de taes gencros. 

Illm. c J~xm. Sr.-Accusando a recepção do officio de V. Ex. 
sob n. o 42, datado de 2D de Julho ultimo, a que acompanhiÍra 
o officio do Intendente da Marinha dessa Provincia, com a relação 
circumstaneiada das despezas do mrz antecedente, e o mappa 
dos jornakiros do respectivo AJ·scnal; tenho de significar-lhe, 
que quando se comprarem, ou renwtterem qnaesquet· generos 
para o Arsenal da Marinha desta Curte, deverá organisar-se 
urna relação, qu~ será transrnittida á esta Secretaria de. Estado, 
contendo o preço, a qualidade, c quantidade de taes gcneros, 

Deci.~õn; 41. 
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hem como~ todas as clarezas, que forem indispensaveis a fim 
de poder calcular-se sobre a vantagem de semelhantes re
messas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 24. de 
Outubro de 1836.-Salvador José JfaC'iel.-5r. Presidente da 
Província da Bahia. 

N. 580.-Em 24 de Outubro de 1836. 

Circular aos Presidentes das Proyincias, ordenando que fóra dos casos do art. 
5.0 , Capitulo 3. 0 do Regimento Proyisional nilo admitta á bordo dos Navios 
de Guerra, Paquetes, e Transporte, troca dos Commissarios, Escrivães, e 
de outras pessoas encarregadas dos gencros, c effeitos da Fazenda Nacional. 

lllm. e Exm. Sr.-Exigindo imperiosamente o bem do serviço, 
que d'ora em diante se não admittflo a bordo dos Navios de 
Guert'a, Paquetes, e Transportes, as trocas, não só dos Com
missal'ios, e Escrivães, mas ainda das out:·as pessons encarre
gadas dos gcneros, e etl'eitos da Fazenda, excepto no caso re
commendado pelo art. 5. 0

, Capitulo 3. o do Rt·gimento Provisional: 
mando o Hegcnte em Nome do lmpemdor p:·evcnir disto mesmo 
a V. Ex.. para seu devido conhecimento, e expedição das ordens 
nccessarias a semelhante re~peito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Hio de Janeiro em 24 
de Outuuro de 1836.-S:dvador José Maciel.-Sr. Presidente 
da (lrovincia de .... 

N. 581.-Em 24. de Outubro de 1836. 

Mandando abonar a gratificação de Commandante de Companhia aos 
Capitães das Companhias fixas de Marinheiros. 

Fique Vm. na intelligencia de que aos Capitães das Compa
nhias fixas de Marinheiros se deverá abonar a gratificação de 
Commandanle de Companhia, além dos outros vencimentos, 
que lhes competirem. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 2!,. <le Outubro de 1836.
Salvador Jo!õé Maciel.-S1'. Joaquim Antonio Caminha. 
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N. 582.-Em 2r.. de Outubro de 1836. 

Mandando fornecer ás Companhias fixas àe Marinheiros diyersos objectos, 
c declarando que niio só destes como de todos c quacsqucr outros que 
lhes forem entregues são responsavcis os respectivos Capitães. 

Expeça V m. as convenienb~s ordens, a nm de que se forncção, 
para as Companhias fixas do Marinheiros Artilheiros, os objectos 
constantes das duas relações inclusas, excepto os pifanos, que 
serã:) tres, e não seis, como se requisita em Utr1il das mesmas 
relações ; na i nteliigencia de que, tanto estes objectos, como 
outros q·1acsquer que d.'ora Pn1 diante se hajão de fornecer para 
as referidas Compan:.ia:;, deve:n fJcat· á cargo düs respectivos 
CapiUies, os quaes a toclo 0 tempo re.::;)t>nclerão pm· dics. 

D:~us Guard0 a Vm.-I\1ço em :::',. de Outubro de 1836.
Salvador José 1l!aciel.-Sr. Joaquim .Antonio Caminha. 

N. 583.-FAZENDA.-Em 24. de Outubro de 1836. 

Ordenando que a escripturação dos impostos de que trata a Lei de ô de 
Outubro àe 183:J se fa\a em separado do 1.0 de Julho em diante. 

Manoel G.o Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Tiwsouro Publico Xaeional, orctpna nue a cserinturacvo dos 
impostos, de cpr trata o~ 1. o do art. 13 da Lei de 6 de Outubro 
de [835, se faça em separado do 1. o de Jnlho em diante srímentc 
do que fôe pcrtcnccnt(~ elo lançamento c anecadação posterior 
áquelle dia, a fim de ter a applicação da dita Lei; devendo 
applicar-sc ás dcspezas gentes o que se cobrar e pertencer aos 
hmçamrntns e arrecadnção anterior: o qu~ o Sr. Inspcctor da 
Thesouraria da P!·ovincia de .... cumprirá. 

Thcsouro Publico Nnciona! em 2A de Outubro de 1836.
.Manocl do Nascimento Castro c Silva. 

N. 584..-Em 24 de Outubro de 1836. 

Circular ordenando que a relação dos Pensionistas do Estado que as The
sonrarias remet~erem seja organisada alphabeticamc.nte e po1· classes. 

Manoel dJ Nascimento Castro c Si'vl!, PresidentA do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que a relação dos Pen
sionistas do Estado, que deve acompanhar o orçamenlo da Receita 

v 
'~ 
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c Despeza geral, seja ot·ganisnda alphabetieamente c dividida 
em cinco columnas: 1. a Tenças Militares, segundo o assentamento 
do Conselho Ullrarnarino dt) 28 de .1\Jarço de 1792 ; 2. a Monte 
Pio Militar; 3. a Meios Soldo5 ás Viu v as e herdeiros militares, 
na fórma da Lei de G de Novembro de 1827; 4. a Pensões por 
serviços remuneraveis conforme o Decreto de 13 de Agosto de 
1706; 5 n Pensões por cquidade; as quacs serão subdivididas nas 
seguintes épocas: 1. a concedidas até o juramento da Constituição; 
2. a durante o Governo de Dom Pedro I; c 3. a pela Regenda 
na menoridade do Senhor Dom Pedro 11. 

Outro sim ordena que se examinem as rcspeciiras Folhas com 
toda a circumspecção, a fim de se eliminarem dellas, nüo só os 
que tiverem fallecido, como os que pela Lei de 6 de Novembro 
de 1827 já não cslivercm nas eircumstancias de continuar a 
perceber o m•~io soldo. O que o Sr. lnspcctor da T!Jesouraría 
da Provmcia de .•. cumprirá. 

Thcsouro Publico i'ü1cional em 24 de Outubro de 183ü.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 585.-IMPERIO.-Em 25 de Outubro de t8aü. 

Ao Presidente da P1·ovincia de Goyaz sobre as licenças que os Presidentes 
das Proviucias podem conccdci aos Empregados Publieos. 

Illm. c Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li, a quem forãv presentes as duyidas por V. Ex. 
expostas com seu officio datado de 12 do mez passado, manda 
declarar á V. Ex. que competindo aos Prtsidentes das Pro
víncias conceder licenç.a aos Empregados Publicas sómente até 
tres mezes, prazo que não deve sct· excedido, he claro que não 
lhes he permittido proroga-las ou dá-las por mais tempo, quer 
seja com oraenado, quer sem elle; por quanto o contrario seria 
manifesta violação do art. 5. 0

, § H. da Lei de 3 de Outubro 
de 1834: podeudo com justificado motivo qualquer Empregado 
Publico l'ccorret' ao Governo Imperial no caso de lhe ser indis
pensavel maior espaço. Finalmente que não ha duvida de que 
os Presidentes podem dar taes licenças para fóra da respectiva 
Jlrovincia, mas sendo para dentro do lmperio, c pot· justificado 
motivo de molestia com vencimento de ordenado ou sem elle, 
não· excedendo porém os tres mezes marcados na dita Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.-PJiacio do lHo de Janeiro em 25 
de Outubro de 1836.-Gustavo Adolfo de A9uilar Pantoja.
Sr. Presidente da llrovincia de Goyaz. 
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N. 586.-JUSTIÇ.\.--Em 25 de Outubro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Rio Grande do Sul, instando que se uão 
remeWlo presos sem culpa formalla. 

111m. r. J~xm. Sl'.-Acabão de sm· soltos, em virtude de ordens 
de Habeas-Corpus concedidas pelo Juiz Municipal desta Côrtet 
o Dr. Marcianno e outros presos que pot· anarchistas vierào 
dahi remettidos por V. Ex., e se achavão detidos na Fortaleza 
de Santa Cruz; mos lambem ncaba do ser suspenso este Juiz 
em razão de um tão escandaloso e illegal procedimento, e o 
(~ovcrno Imperial ordenou ao Promotor Publico que interpo
zesse o recurso de Revista, como tudo será patente a \i. Ex. 
pela leitum do jomal que t'e:netto. Quando apresentei na Ca
rnara Electiva a Proposta sobre Habeas-Corpus que ta~bem 
enviei á V: Ex., ponderei este e outros gravíssimos inconve
nientes, c então disse na discussão que me não admiraria ver 
soltos e~tes mesmos presos, mas a Camara julgou acertado adillr 
este negocio: o meu vaticínio verificou· se apesar das instantes 
rccommendações que fiz áquellc Juiz, cujo procedimento tem 
revoltado o Publico, e o Govemo que sente profundamente não 
ter á sua disposição os meios eficazes pam remediar um tal incon
veniente, que póde influir de uma maneit·a seria nos negocias 
da Província .. D:Jqui vení. V. Ex. quanto convém não enviar 
pura esta Côrte preso5 sem culpa formada, como lhe tenho re
commendado, ainda que a Lei da suspensão de garantias que 
lta pouco lhe rPmettí rcmover<.l em parte este c outros incon
venientes. O Governo de mnis a mais deu pelas diversas He
partições as precisas ordens para que se proceda na fórma da 
Lei contt·a os mencionados presos, c convém comtudo que V. 
Ex. faça organisar quanto antes os respectivos processos, remet
tcndo pelos meios h~gaes as deprecadasdos Juizes da culpa. a fim de 
se proceder contra taes presos, prevenindo-se assim a mais escan
dalosa impunidade, em prejuízo da recta administração da Jus
lit:a. c dos interesses dessa Província, que o Govet·no tem tomado 
e continuará a tomar tanto a peito. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do ·Rio de Janeim em 25 
de Outubro de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
::.>r. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 587.-~,AZENDA.- Em 25 de Outubro de 1836. 

l'ratando da responsabilidade dos Empregados que se constituirão cl'iminosos 
pela manifesta viola~ão da Lei de 6 de Outubro de 1835. 

lllm. c Exm. Sr.- Recommendo á V. Ex. que logo que este 
rceeber, mande responsa1>ilisar os Empregados de li'azenda que 
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se constituirão criminosos pela manifesta violação da Lei de 6 
de Outubro do 1835; uso illegai dos dinlwiros dos Orphãos, 
c da Camara Municip:1l da Capital dessa Provincia; e pelas des
pczas illegaes que fizerão de Ordem do Governo intruso desde 
20 de Setembro de 1835 até 15 de Junho do corrente anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio Janeiro em 25 de 
Outubro de 183f).-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Pm~incia do Hio Grande do Sul. 

N. 588.- Em 25 de Outubro de 183ü. 

Declerando de nenhum ctfcito a Ordem de G de Setembro proximo passado 
oirigida á Thesouraria da Prorincia do Piauhy relatiyamente a arrecada·;i.iu 
dos di~::mos do gado vaccum e eaya!lar. 

Manoel do ~ascimento Castro e Silva, Presidente do Tf'ibunal 
do Thcsouro PubHco Nacional, tendo em attenção o que lhe 
representou o Deputado pela Província do P iauhy, Fmncisco 
de Souza Martins, em 9 do corrente áccrca da ordem oxp!~
dida em 6 de Setembro proximo passado á Thosouraria da so
bredita Província, em resposta ao officio do respr~ctivo Sr. Ins
pcctot' de 30 de Junho ultimo sob n.o 27, pedindo ser pelo 
Tribunal esclarecido sohm a materi<:l do § 3í. do D~'L 11 da 
Lei 'le at de Outubro de 1835; c de conformidade com o 
yoto do Const'Hwiro Pi'OCUIT:dor Fiscal a respeito; deciara i1 
Tttesouraria que fica de nenhum etTt~ito a citada ordem de G 
de Sl~tembro; c que os dizimos do gado vaccum e cavaBM, e 
o de miunças que, segundo o costume do paiz, r;ó devmn ser 
arre~adados e exigidos dos contribuintes do 1. 0 de Julho de 
1836 em diante, são per'tencentes a Hcnda Provincial; com
petindo sómente á Receita Geral as dividas dos ditos dízimos 
que cumprião estar cobradas e arrecadadas até o ultimo de 
Junho deste anno. O Sr. Inspcctor assim o cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 25 de Outubro de 1836.
Manuel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 580.-Em 2;) de Outubro de 1836. 

Approv&.ndo' a delibera~lío tomada pela Thcsouraría da Proví';lcia do Rio 
Grande de mandar suspender todos. os pag~mentos qu~ se haYiã.o mn_nd~do 
fazer por ordens e despachos do ex-VICe-Presidente Mu~~rano Pereira R1bmro. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Publico Nacional, approva a deliberação 
tomada pelo Sr. lnspector da Thesoul'aria da Provincia do 1\io 
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Grande do Sul de mandar suspender todos os pagamentos que 
se havião mandado fazm· por ordens e despachos do ex-Vice
J>residente :Marciano Pereira Ribeiro ; e igualmente as provi
dencias que deu a respeito do expediente e escripturação da 
Thesouraria: o que participa ao dilo Sr. Inspeetor em res
posta a terceira parte do S(tU officio de 23 de Agosto altimo 
sob n. 0 17, ficando na intelligcncia de que nesta data ~ re
commPnda ao Presidente da dita Provincia que nomeie uma 
commissão de pessoas de reconhecida idoneidade para exa
minar as contas dos livros cuja escl'ipturação não continuou. 

Thesouro Publico Nacional em 25 de Outubro de 1836 ......... 
lJ'lanoel do Nascimento Castro e Sih'a. 

N. 590.- Em 26 de Outubro de 1836. 

Atltorisando o Pre$idente da Província das Alagôas a nomear o~ Promotores 
Ptiblicos para servirem de fiscaes nos Termos fóra da Cidade. 

111m. e Exm. Sr.-Accusandu a recepção do offl'cio de V. Ex. 
de 22 de Setembro findo sob n. 0 32, rela.tivo áos embaraços 
que sotrre o serviço publico pela falla de Solicitadores da Fa
Zl~nda 110s Municípios fóra da Cidade; tenho de responder a 
Y. Ex. que póde àulorisar os Promotores PubJicos para ser
virem de Fiscaes nos Termos fó1·a da Cidade, dispensatJdo-se 
a nomeação de Solicitadores. 

De.us Guarde a V. l~x.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Outubro de 1836.-JJ.Janoel do Nascimento Castro e Silva.
~~r. Presidente da Província das Alagóas. 

N.o 591.- MARINHA.-Em 27 de Outubro de 1836. 

Determinando que fique a cargo dos Cirurgiões do numero da Armada em
barcados em navios desarmados, ou em meio armamento as respectivas 
boticas, sem todayia por isso terem direito a gratificação alguma. 

Fique Vm. na intelligencia de que d'ora em diante os Ci
rurgiGcs do numero da Armada, embarcados em navios des
armados, ou em meio armamento (como ora se acha a Fragata 
Príncipe 1mperial) terão á seu cargo as respectivas boticas, 
sem que todavia se lhes abone por isso gratificação algum·a. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 27 de Outubro de 1836.
Salvador José Jilaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

- l 
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N. 592.- Em 27 de Outubro de 1836. 

Mandando que o mestre da Escola dos Aprendizes do Arsenal da Marinha de
pois do ensino se empregue até as duas horas na escriptnração do 2.° Cons
t.ructor. 

Achando-se Joaquim Alves da Silva, desde 2!,. do corrente, 
no cffectivo exercício de mestre da escola <los aprendizes do 
Arsenal, como participou o respectivo Iuspecto1· em oficio de 
hoje, cumpre que ao mesmo se abüne, daquellu data em diantr, 
o vencimento do costume, sendo elle todavia obrigado, depois 
do tempo do ensino, a dcsempcn!wr até as duas horas da tarde 
a cscripturaçtio do 2. o Constrnctor. O que participo a Vm. para 
sua intelligencia c governo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 27 de Outubro de 1836.
Salvador Jose !rlaciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminhn. 

N. 593.-.lUSTIÇA.-Em 2!) de Outubro de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 2. 0 districto de Santa Anna, sobre a eleição para 
um posto vago. 

Em respo:;ta ao seu officio de 2S do corrente tenho a de
clarar-lhe que não fez bem em interromper a eleição de Alferes 
para a Sec~ão de Cavallaria da Guarda Nacional dessa Frc
guczia, na qual devia proceder successivamcnte Jogo que ap- -
pareceu a vaga por passag-em a Tenente do que exercia aquelle 
posto, nos termos dos arts. 52 a 61 da Lei de 18 de Agosto 
de 1831, como tem sido pratica; á vista do que Vm. fará 
proced<'r á referida eleição prevenindo no General Comman
dante Superior da mesma Guarda do dia que destinar, a fim 
de fazer os competentes avisos. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 29 de Outubro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
-Communicou-sc ao Commandantc Superior. 

N. 59ft .. - :MARINHA.-· Em 29 de Outubro de 1826. 

Circular aos Presidentes das Provincias para procederem ao recrutamento 
tlc rapazes tlP quatorze a dezasete annos de idade a fim de serem alistado~ 
nas Companhias fixas de l\Jarinheiros ereadas pelo ~ 2.0 , art. 1.0 da LeI 
de 15 do corrente. 

I IIm. c Exm. Sr.- Sendo o Governo autorisndo a formar 
successivarnente, desde já, quatro Companhias fixas de Mari
nheiro", de cem praças cada uma, em virtude do~ 2. 0

, art. 1.o 
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da Hesolução da Asscmbléa Geral Legislativa de 15 do cor
rente, que regula as Forças de Mar para o anno financeiro de 
1~37-1838; detetmina o Regente em Nome do Imperador, que 
V. Ex. expeça as ordens nccessarías para que uessa Provincia 
se pmceda ao recrutamento do maior numero possível de ra
pazes de quatone a dezasetc annos, que não tenhão omcio, 
ou oucupação util a fim de serem remcttidos com toda a bre
víJade para esta Côrte, c alistados nas referidas Companhias, 
onde deverão aprender além de escrever, ler c contar, um 
curso completo de navegação, com o que de certo se tornarão 
habeis marinheiros, e até mesmo bons navegadores, combi
nando-se desta sorte os interesses de jovens desvalidos sem 
meios de subsistencia, e entregues a ociosidade com o engran
deeimento da nossa Marinha de Guerra, d3 que tanto depende 
a segurança c integridade do lmperio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeiro em 29 de 
Outubro de 1836.-Salvador José Maciel.-Sr. Presidente da 
Província do lUaranhão. 

No mesmo sentido se escreveu aos Presidentes das outras 
Pl'ovincias. 

N. 595.-Em 29 de Outubro de 1836. 

Circular aos Presidentes das Pro,·incias para que logo que se faça algum 
concerto em qualquer naYio da Armada, ol'ganise e remetta á Secretaria de 
Estado uma conta circumstnnciada; enviando além disso de seis em seis 
rnezes uma demonstração com especificaçao de todos os concertos feitos 
neste espaço de tempo. 

Illm. c Exm. 81·.- O Regente em Nome do Imperador de
termina que V. Ex. expeça as convenientes ordens para que 
Jogo que qualque1· navio da Armada fizet· nessa Província con
certo indispensavel, se organisc uma conta circumstanciada do 
mesmo, que deverá ser remettida á esta Secretaria de Estado, 
á qual de seis em seis mezes será transrniltida uma outra conta 
especificada de todos os concertos, que houverão, durante este 
espaço de tempo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 29 
de Outubro de 1836.-Salvador Jnsé Maciel.-Sr. Presidente 
da Província do Maranhão. 

-No mesmo sentido se escre,·eu aos Presidentes das outras Pro
vincias. 

v 
):)z. ... 

Derisões 



N. 596.- FAZENDA. -·Em 29 de Outubro de 1836. 

01·uem á Thesouraria da Pro' incia do J\io Grande do Sul tratandl) 
da arrecadação dos direitos de 1~ "lo de expediente. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Pccsidente do Trí
~unal do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de 
deliberação tomada em sessão do Tribunal sohrc ofílcio do 
St. Inspecto1· da Thcsouraria da Provincia do Rio Grande do 
Norte, de 25 de Agosto ultimo soh n." 4S, pelo qual em cum
primento do que se lhe determinou em t, de Julllo deste anno, 
informa qual a razão por qw~ se não tem cobrado na Alfan
dega da· sobredita Província os direitos dl1 '1 -~ "lo de expe
diente, c quanto tem sido prrjulieatla a li'azcnda Nacional, 
em consequencia da enada intelligeneia dnda ao ~ 1. 0 do art. 
51 da Lei de 15 de NovDmhro ch '1831 : responde ao mesmo 
Sr. lnspector: 1.", que não he legal c procedente a razão que 
dá no seu officio de se não terem cobrado na Alfandcga os 
direitos de J t o /o do cxpPdicnte, por serem as mercadorias 
despachadas nelltt, as que vem de Pernnrnl"nco acompanhadas 
de cartas do guia, em com:equencia de já ahi haverem pago 
os direitos de consumo; pois que tJrs nwrei:dori<lS por serem 
acompanhadas di~ cartas de guia, n:lo são isentas daquelles 
direitos do expediente nns Alf;:r:drgas onde duo entrada, o 
são despachadas; corno já muitas vezes s~~ ti•lu dedurado; sem 
obstar o que se dcelarou na ordem de 23 de .l unho dos to 
anno, c procc(!e em mui dHTercntc hypothese: Li to iw, procede 
sómontc a respeito da i:;ençi'io, quo clc:;ses direitos devem ter 
as fazendas, c gencros estrangeiros nas Alí'andcgas quo lhes 
dã-o as eartas de guin, por já terem sido ne11as dospachados, 
e p:tgo os competentes direitos de consumo; c quo por con
seguinte deve t~~r cumprimento a ordem de !., de Julho deste 
anao, fuzcndo-so clTucti va a responsabilidi.Hle dos culpados lla 
falta de arrecadação; 2. 0

, que tnmbem 5{' deve ft~zcr e1J'ectiva 
a responsabilidade dos qun deixárão de cobrar os dizimas no 
tempo decorrido desde 30 de Abril de 18:33 até 20 ue Agosto de 
i83:S pan ser indemnisada a Fazenda NacionaL O que cumprirá, 

Thesouro l)ublico Nacional em 29 de Outubro de 1836.
ManfJel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 597.- Em 3 de Novombto de 1836. 

A' Camara Munkipal d;1 Corte tratimdo da on1em 
Agosto prvximo íl<bSJ.do a lilu de prestar-se a "·)"''"~'u'.'"' 

J\Janocl do Nascimento Cnstro c Silva, Presidente do Tri
hun:l! dn TíH'30Ur.) PnbHco Nadnnal~ o:.n Yista do omdo d<.\ 
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(~amara Munieipul desLl cidade de 2 L de Outubm em res
posta a ordem de 30 de Agosto, a respeito de se exigir no 
ado de receber as rendas das licenças a apresentação dos co
nhecimentos do pagamento na Recebcdoria do impoJto annual 
de 12~800 das lojas, e de 4;!$000 sobre os barcos do interior; 
deliberou responder á Camara, visto não se querer prestat· a 
~~oncorrer da maneira proposta para a boa fisealisação e ar
recadação das llendas Publicas; nem sendo tambem conve
niente fazê-lo pelo meio que aponta; espera que ao menos 
umvirá em rcmctter á Uccebedoria do Munieipio uma relação 
de todos os contribuintes, que tiverem concorrido a tirar li
•:enças com declaração daquelles que tive•·em aprt>scntado co
nhecimentos de haverem pJgo os respectivos impostos, se~ 
que a falta dessa aprcs:.mtação sirva de embaraço a expediçao 
das mesmas licenças. 

Thesouro Publico Nacimnl Qffi 3 rlc Novembro de 1836.-
<~lanoel do Nascimen o Castro e Silva. 

N. 533 .·-JUSTIÇA .-Em 5 de Novembro de 1836. 

Ao Vice-Presidente da ProYincia do Espirito Santo, sobre uma represen
tação do Promotor Publico relativa a appellação, não udmittida pelo Juiz, 
de uma sentenç-a appeHaycl. 

Illm. c Exm. Sr.-A' vista do que a respeito das circums
tancias do fctcto consta da representação do Promotor Publico 
dessa cidade, e dos mais papeis que acompanhárão o oflicio 
fJUe V. Ex. me didgio na data de 22 de Setembt·o proxilll{) 
passado, julga o Governo inteiramente illcgal o des-pacho do 
Juiz de Direito interino qne ,lhe não admittio a appellação 
de uma sentença que he appcllavel nos termos do art. 301 
do Codigo do Processo Criminal, e que fôra proferida em um 
pt·ocesso, em que só elle Promotor figurát'a como parte na 
c?nformidade dos arts. 73 e 279 do mesmo Codigo, pois 
Rmda quando se supponha que como parte não devesse figurar, 
jé não era tempo de excluir delle essa qualidade, tendo re
Pl'esentado como tal em todo o processo. O que communico 
a V. Ex. para que assim o faça constar, as3im ao Promotor 
Publico como ao Juiz de Direito interino, para sua inteUi
gencía e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 5 
de Novembro de 1836.-Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja.
Sr. Vice-Presidente da Provincia do Espirito Santo. 
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N. 5~~.-Em;) de Novembro de 1836. 

Ao Commandante Superior da Guarda Nacional, para que os Insti'Uctores 
rondem pot· escala os corpos de guardas, e se uomêe um roudantc em 
cada Corpo. 

111m. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II ha por bem que V. Ex. expeça as ordens 
que forem convenientr~s para que d'ora em diante srjão os 
Instructores da Guarda Nacional encarregados por esc(;la de 
rondarem diariamente os corpos de guardas, dispensando deste 
serviço o official encarregado da visita deltas, e que V. Ex. 
nomêe outrosim um Ofllcial em cada Corpo da mesma Guarda 
Nacional para velar, rondat· c responder pelas patrulhas do 
seus respectivos districtos. 

Deus Guarde a V. Ex.- PM;o em 5 de Novembro de 1836.
Gtestavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Commandantc Su
perior da Guarda Nacional. 

N. 600.- Em 5 de Novembro de 1836. 

Ao Vice-Presidente da Pt\JVincia do Espírito Santo, declarando ser pura
mente militar o crime das praças Policiacs que forão ou prevaricadoras ou 
negligentes na guarda da Cadca. 

Illm. e Exm. Sr.-O Hegcnte em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro 11, manda declarar a V. Ex. que sendo o 
crime de que trata o seu officio de 24 de Setembro ultimo 
dos puramente militares, porque consiste na prevaricaçã9 ou 
negligencia que tiverão cidadãos militares do Corpo da Policia 
Provincial no desempenho de seus deveres relativo á guarda 
da Cadêa, de que só corno taes esta vão encarregados; e sendo 
elles demais sujeitos ao Regulamento do Exercito, bem se pro
cedeu por clle no fôro e juizo militar, e que se deverá re
quisitar a remessa ao mesmo fôro da culpa formada pelo Juiz 
de Paz ao soldado Manoel Alves da Cunha, recorrendo-se aos 
meios legaes no caso de opposição e conflicto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Novembro de 1836. -Gustavo Adolfo de A!milar Pantoja.
Sr. Vice-Presidente da Provincia do Espírito Santo. 
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N. GOl.- Em 5 de Novembro de 18:3(). 

Ao Juiz de Paz da Fr~guezia di' J acarepa~uá, sohre a denegação de um 
recurso de revista interposto por Antonio Rodrigues Juuqueira. 

O· Regente em Nome do Imperador, em dl-ferimento á pc
tição de Antonio Bodrigues Junqucira, sobre que Vm. infor
mára em officio dt· 24 do mez passado, mnnda declarar a V m. 
que a denegação do recurso de n~vista de que o supplicnntc 
se queixa, foi indubitavelmente injusta por infundamentada ~ 
pois que o tc1· sido a sentença prof"Prida na Junta de Paz a 
revelia na conformidade do art. 221 do Codigo do ProcPsso 
Criminal, não he motivo legal para se negar o dito recurso pcr
mittido pelos arts. 169, 216, o 208 do dito Codigo; c quo 
portanto se admilta o recurso do supplicantc, a quem pôde 
aproveitar a disposição do art. 1 O do DL~crclo de 20 de De
zembro de ·1830. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 5 de Novembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar· J>anloja.- Sr. Juiz d~ Paz da 
l'rcguczia de Jacarcpagná. 

N. 602.-Em 5 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da Relação da Côrt(', dando providencias contra as 
tentativas de roubo dos objcctos alli existentes. 

l.evei ao conhecimento do Regente em Nome :do Imperador 
o Senhor D. Pedro 11 o officio que V. S. me dirigio em o 
dia 3 do corrente mez, dando parte de terem sido arrombadas 
na noilc do dia 1.0 algumas portas do cdificio da H.elação, 
com o fim de roubar-se a prata que nclle existe, o que feliz
mente nao teve effeito ; pedindo a tal respeito algumas provi
dencias; c o mesmo Regente me ordenou que respondesse a 
V. S. que nf'io hc possível mandar uma guarda para ali i, 
como V. S. lembra, por não poder distrahir-sc a menor força 
do Corpo de Permanentes, que pou~a hc para o serviço da 
guarnição desta cidade, ficando V. S. autorisado para mandat· 
fazer a porta de ferro que julga necessaria para a segurança 
dos objectos existentes naquelle cditlcio, bem como para mandar 
pôr grades nas janellas, enviando a conta da despeza a esta 
Secretaria de E5tado a fim de se mandar satisfazer. Talvez 
fosse bastante para obstar a novas tentativas dos ladrões que 
V. S. receia, que ficassem alojados em alguns quartos baixos 
do cdificio o Porleiro ou Continuas du Hclação, a fim de ve-



lat·em no mesmo cdificio c ohjectos que ellc contem ; e em 
quanto não se faz a obra projectada, e não houver a ncces
saria segurança, poderá V. S. mandar recolher o respectivo 
cofre no Thesouro Publico Nacional , servindo-se entretanto 
o Tribunal de uten:1is ordinarios. 

Deus Guarde a V. S.- Paço em 5 de Novembro de 183G.-
Gustavo Adulfu de A;uitar Pantn.fa.-Sr. Lucio Soares Teixeira 
de Gouvêa. 

N. 603.- l~m 7 de l\'ovcmbro de 183G. 

Aos Prcsidenlcs das Províncias da Bahia , Pcmumbuco c l\Im·anhão , 
dcclaruudo o art. 7. 0 da Lei de 18 de Setembro de 1828. 

Illrn. e Exm S;·.-Scndo expresso no art. 7. 0 da Carta de 
Lei de 18 de Sdem bro de 1628, que as !'(~Vistas não sus
pendem a cxecuçi"io das sentenças, salvo nas causas criminaes 
quando hc impo:.;ta u pena de morte natural, d('grcdo, ou galés, 
sendo os réos os n'corrent~s; c con:c;tando ao tioverno que se 
não póde levar a effeito ('Sta determinaç-ão ]egnl quando os réos 
tendo appeHndo p;Ha a ltelação, c sendo confirmadas ahi as 
sentenças da 1. a instancia, recorrem depois para o Supremo 
Tribunal de Justiça, visto qne no Juizo l\lunicipaJ, que he o 
da execução, nu o consta tnl decisão da mesma Relação: o He
gentc em Nome do Imperador o Senhor n. Pedro li ha por 
bem que V. Ex. Ltça constai' ao Presidente dessa Relação, 
que quando na mesma Hdaçno fOr confirmada sentença con
demnatoria da t.a Instancia sobre easo criminal, se remctta 
copia ao Juizo respectivo, a fim do ser a mesma executada 
nos termos do artigo da l.ei citada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pala cio do Rio de Janeiro em 7 de 
Novembro de 1836.- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 

N. 604. - Em 7 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da ProYincia da Bahia, advertindo que as copias das sen
tenç.as de pena ultima que acompanhão os officios á Secretaria de Estado 
devem ser do proprio punho do Juiz. 

Illm. e Exm. Sr. -0 Regente em Nome do Imperador a 
quem foi presenle o officio que o Juiz de Direito da Comarca 
dos llhéos dirigi o a esta Secretaria de Estado, acompanhando 
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a certidão da sentença que condemnou á pena de morte os réos 
escravos Pedro, Joaquim c Hayrnundo, ha por bem que V. Ex. 
mande dal' execução á dita sentença, por não julgar conveniente 
neste caso o exercicio da attribuição de moderar a referida pena. 
O que V. Ex. fará constar ao sobredito Juiz de Direito, advertin
do-o que as copias de lacs Sl~nten<;as devem ser cscriptas pelo sru 
proprio punho, como determina o (:rt. 3. o da Lei de 11 de Se
tembro de 1826. 

Deus Guarde a V. Ex. Pdacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Novembro de UtlG. --Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. -
Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 

N. 605.- Em 7 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da Proyinl'ia de Srrgipr, sobre remot;:õcs de Juizes 
de Direito. 

Illm. e Exm. Sr .. - O Regr_·ntc €'111 l\'omc do Imperador o 
Senhor D. Pedro H a qnern fiz presente o ofncio que V. Ex. 
me dirigio em 30 de Setembro pnssado, no cpwl pede que scjão 
approvadas as remoções que fez dos J uizcs de Direito da Comarca 
dessa Cidade o Bacharel Manoel Joaquim de Souza Brito para 
a da Estancia , e do Bacbnrcl F1·ancisco Alves de Brito desta 
para aquella Comnrca, medida que tomou por bem da ordem 
publica, e instado pelns muitas representações c queixas que 
forão levadas á sua presença por diversas vezes contra aquellc 
primeiro Magistrado, e nomeadamente a dos habitantes da Ci
dade que acompanhou o dito seu omcio; ordenou-me que eu 
fizesse saber a V. Ex. que he com muito desngrado que elle 
nota que nessa Província se tem feito tncs remoções c por taes 
motivos; e que não he conveniente, antes muito nocivo á tran
quillidadc publica habituar o povo a solicita•· c ver satisfeitas 
as suas intenções quando quer que julguem conveniente afastar 
um empregado com quem não sympalhisão. O Governo Impe
rial não desconhece que .Mngistrados pódc haver que mereção 
com justiça a desaffeição dos seus Comarcãos, c a quem mesmo 
he arriscado, eontra o bem publico, snstentar no lugar; mas 
1ambem entende qnc não he raro o ver intrigantes eoncitar o 
clamor contra aquelle que aliás cumpre cxacta e regularmente 
os seus deveres, c então muito contrario será tambem ü rccta 
justiça sacrificar um homem de bem aos desvarios c c<lprichos á 
vontade de seus ndversarios, e por isso, que hc mister a maior 
circumspecção no Governo Provincial para não faltar nem ao 
povo no qun rllc snpp lira com rnzf:o, f' nrm :::o rmprrgado o 
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que lhe he devido, quando a sua probidade azeda os mal in
tencionados. Entre vagas arguiçõcs que se nolão na rcpresen
taçuo mencionada h a urna de uma tal transcendcncia que o Go
verno não póde deixar de sorprehcndcr-sc, vendo que V. Ex. 
apenas removeu aquellc l\Iagistrado , sem averiguar até que 
ponto a nceusação pódc ser verdadeira. Se com cm~ito o nacharel 
:Manoel Joaquim de Souza Brito tem, corno se diz, convidado 
os lndios de Agua Azeda para invadirem c assolarem a Ca
pital dessa Província, corno nfi.o tem V. Ex. ordenado a accU·· 
sação e suspensão de um ~l<lgistrado que assim esquece os mais 
sagrado:' deveres de emprPgado e de Cidadão'! Um negocio desta 
monta devia merecer singularmente a attcnçâo de V. Ex. , assim 
como devia merecer o motim n sedição praticados por certos 
indivíduos na Comarca da Estancia contra o Bacharel Domingos 
Martins de Faria, sobre qne V. Ex. apenas providenciou com 
uma sim pies r<' moção. Se D qtw!le pri rneiro Magistrado preva
ricou a um tal ponlo, não deve ser removido, mas sim se
veramente puuido ; se, porém, não h c verdade o que lhe ar
gucm , devia ser sustentado no lugar que occupa, porque as 
Leis devem ser exllclamcnte observ:1clas pelo Governo, e seus 
Agentes devem manter todos os outros Empregados Publicas na 
sua legitima jurisdicção. O Governo port?1nto rceommenda a 
V. Ex. que informe sobre o caso dos lndios de Agua Azeda, 
e os termos em que se acha o processo mandado intentar por 
Aviso de 4. do mez proximo pussado conlra os amotinadores da 
Comarc<il da Estancia , de que tratou o officio de V. Ex. do 
t.o de Setembro ultimo, c espera as suas ulteriores informações 
para resolver sobre a remoção dos mencionados Bachareis Ma
noel Joaquim de Souza Brito. e Francisco Alves de Brito. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Novembro de 1836.- Gustavo A olfo de Aguilar Pantoja. -
Sr. Presidente da Provincia de Sergipe. 

N. 606.- Em 7 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da Relação da Côrtc, mandando remetter copia ao Juizo res
pectivo quando fôt· confirmada sentença condemnatoria proferida na 1.a 
lnstancia. 

Sendo expresso no nrt. 7. o da Carta de Lei de 18 de Setembro 
de 1828 que as revistas não suspendem a execução das sentenças, 
salvo nas causas criminaes quando he imposla pena de morte 
natural, degredo ou gulés, sendo os réos os recorrentes; e cons
tando ao Governo que se não pódc levar a effeito esta detrr
minaç.ão legal quando os réos tPmlo apr cllado rara a Hrlação, 
e sendo confirmadas ahi l\S ~<'ntrnças da J.a Imtanein, rerorrem 
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depois para o Supremo Tribut1al de Justiça , visto que no Juizo 
.Municipal, que h e o da execução, não consta tal decisão da mesma 
Ul:}lação: o l{egente em Nome do l!nperador'o Senhor D. Pedro 
H ordena que quando nes~a Relação fôr confirmada sentença 
condemnatoria da 1. 11 Instancia sobre caso criminal, se remetta 
copia ao Juizo respectivo, a fim de sar a mesina executada nos 
termos do artigo da Lei citada, para o que expedirá V. S. 
as convenientes ordens. 

Deus Guarde a V. S. -Paço em 7 de Novembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantojd.- Sr. Lucio Soares Tei
xeira de Gou vêa. 

Nesta conformidade se expedirão Avisos aos Presidentes da 
nahia , Pernambuco e Maranhão, a fim de fazerem presente aos 
Jlresidcntes. das respectivas Helações. 

, N. 607. -Em 7 de Novembro de 1836. 

Ao Provincial dos Religiosos Frnnciscanos em S. Paulo , sobre o requeri
mento em que os M.esarios da Ordem Terceira da Penitencia pedem pa
ramentos e ornatos. 

Tendo levado ao conhecimento do Regente em Nome do Im
perador o Senhor D. Pedro li o officio de V. P.e Hev.ma com 
a data do 22 do mez antecedente servindo de informação ao re
querimento dos Mesarios da Ordem Terceira daPenitencia da 
t..:idade de S. Paulo, no qual ped~m a entrega dos paramentos 
e mais ornatos pertencentes a Igreja , que foi dessa Religião, 
e ora está a cargo daquella Ordem Terceira , a fim de cele
brarem as suas festividades com a decencia e apparato proprios 
na· Magestade do culto. divino: manda o mesmo Regente res
vonder a V. P.e Rev.ma, que muito forçada foi a intelligencia 
dada por V. P.e Rev.ma e seus antecessores á letra do Aviso de 
:tO de Agosto de 1828, porque distinctas co usas são certamente 
os moveis e nlfaias da Igreja, que ·pelo dito Aviso ficára ao 
t. .. :bitrio do Prelado, que então era desse Convento, mandar re
mover para onde julgasse conveniente , dos paramentos e or
'1atos que a Ordem Terceira requisita, que são objectos sagrados 
e bentos , e que se devem reputar como propriedade da Igreja 
ou Capella , a que forão doados, e que já estavão no gozo de 
solemnisarem com elles as suas festividades, como acontece 
com a Igreja em questão .. 

Deus Guarde a V. P.e Hev.ma_paço em 7 {}e Novembro de 1836. 
tlustavo .Adolfo de Aguilar Pantoja. -Ao Provincial dos Reli-
giosos "Franciséanos em S. Paulo. · · 

Decisões 46 
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N. 608.-- FAZENDA.- Em 7 de Novembro de 1836. 

Tratando da substituição da moeda de cobre c fixando o dia 12 do corrente 
para o começo da operação na Côrte c Proyincia do Rio de Janeiro. 

Íllm. c Exm. Sr.- Havendo nesta data ordenado ao Provedor 
da Casa da Moeda , que fizesse os necessarios annuncios para 
o começo do troco da moeda de cobre no dia 12 deste mez na 
fórma da Lei de 6 de Outubro do anno passado t c Instrucções 
respectivas, com declaração de que os possuidores da referida 
moeda devem trazer separada da que tem o valor em letra ro
mana a que o tem em algarismo , c esta classificada por seus 
valores , a fim de facilitar a escolha c troco; assim o commu
nico a V. Ex., para que tambem o faça constar nessa Pro
vincia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 7 de 
Novembro de 1836. - Manoel do Nascimento Castro e Silva. -
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 609.- Em 7 de Novembro de 1836. 

Circular ordenando que se ponha em praça a arrematação dos trabalhos 
das Capatazias da Alfandega. 

Manoel do Nascimento Castm e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector da The
souraria da Província de .... , que mande immediatamente pó r 
em praça a arrematação dos trabalhos das Capatazias da Alfan
dega , na fórma do art. 19 da Lei de 22 de Outubro passado, 
para ter principio em Julho do anno seguinte : o que cum
prirá. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Novembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 610.-Em 7 de Novembro de 1836. 

Circular tratando da organisação das Tabellas c quadros designados no 
art. ~1 da Lei de ~2 de Outubro deste anno. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri· 
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector 
da Thesouraria da Provincia de .•. mande com toda a urgencia 
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organisar as Tabellas pelas quaes tem de ser formados os quadros, 
tlue na futura sessão da Assembléa Geral Legislativa lhe devem 
ser apresentados, conforme determina o art. 2li. da Lei de 22 
de Outubro deste anno; e os remetta immcdiatamente ao The
souro: onde deverão estar até ao fim de Fevereiro, para que 
com tempo se apresentem os ditos Quadros; e não desejando 
que por maneira alguma deixem de ser levados a eJfeito esses 
trabalhos, autorisa ao mesmo Sr. Inspector para no caso de 
ser preciso empregar nelles quaesquer Empregados de Repar
tições extinctas, e mesmo pessoas de fóra, e dar-lhes as gra
tificações que julgue conveniente: o que cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Novembro de 1836.
Jlanoel do NU$cimento Castro e Silva. 

N. 611.-JUSJ'IÇA.-Em 8 de Novembro de 1836. 

".•J Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, sobre a grande con
veniencia de virem todos os presos acompanhados de seus processos. 

111m. e Exm. Sr.-Recebi e levei ao conhecimento do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 os officios de 
V. Ex., de 10 de Setembro acompanhando a relação de 7 presos, 
que V. Ex. por julga-los perigosos nessa Província os enviára 
para esta Côt•te; de 7 e 18 de Outubro, communicando no 
primeiro o completo triumpho sobre os anarcbistas capitaneados 
por Bento Gonçalves, e acompanhando o segundo a copia do 
oficio do Commandante das Armas dando a conta detalhada 
daquclle feliz acontecimento; e finalmente de 19 do referido 
mez acompanhando a relação dos presos remcttidos pelo Patacho 
Jlenus: e o mesmo Regente inteirado de todas as reflexões de 
V. Ex. á cerca das consequencias que devem seguir-se da falta 
de punição de taes réos, se por ventura com estes se praticar 
ú mesmo que se tem já praticado com outros; depois de con
gratular-se com V. Ex. peio feliz resultado das opportunas e 
cnorgicas medidas adoptadas por V. Ex. a beril do restabe
h•cimento da ordem- legal nessa Provincia, manda communi
cnr-lhe que convencido, como V. Ex. está, 'do máo ctfeito que 
deve produzir a falta de puni_ção dos cabeças e principaes autores 
tios , males que tem pesado sobre a mesma Provincia, não só fez 
propôr ao Corpo Legislativo as medidas que parecêrão con
venientes sobre a concessão de Habeas-Corpus, como acaba 
de manifestar a mais completa desapprovação contra o procedi
n~ento do Juiz Municipal em mandar soltar por ordem de 
JJ aóeas-Corpus aos presos antecedentemente aqui cbegt\dos, 
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como a V. Ex. terú sido já prcsenlc pQlo Aviso de 25 do mcz 
passado, procedimento que de certo terá animado aos quere
centemente acahão de chegar, pois que já alguns delles, inclu
sive o principal cabeça Bento Gonçalves, tem dirigido a esta 
Secretaria de Estado requerimentos exigindo certidões dos pro
cessos que os acompanh<irão, naturalmente para requererem 
uma igual graça: que estando, como fica referido, intimamente 
convencido da necessidade da punição de taes réos, e de dar-se 
com isso uma satisfação aos pacíficos e Jeacs habitantes dessa 
Província, pelos males que sofi'rêrão, manda novamente lembrar 
a V. Ex. o quanto convirá que venhão todos acompanhados 
de seu~ respectivos pi'Occssos, prevenindo-o de que entretanto 
se tornao todas as medidas para que ácerca destes ultimos sê 
não pratique o que infelizmente se não pôde acautelar a res-
peito dos outros. . 

Palacio do ltio de Jnneiro em 8 de Novembro de 1836.
Gusta1JO Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Presidente da Pro
víncia do Rio Grande do Sul. 

N. 612.-:MARINHA.-Em 8 de Novembro de 1836. 

Disprnsando o mestre à:t officina de Calafates de assistir íts querenas c 
trabalhos do mar, em attenção a sua idade c estado valetudinario. 

Devendo o mestre da oficina de Ca1afates. Custodio Francisco 
dos Santos, pela sua idade, c estado valetudinario, ser dispen
sado de assistir ás qucrcnas, e trabalhos do mar, ficando encarre
gndo deste exercício o Contramestre da mesma officina, a quem 
por tal motivo se augmcntará o jornal com a gratificação de 
trezentos c vinte réis nos dias ntcis; nssim o participo a Vm. 
para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vrn.-Paco em 8 de Novembro de 1836.
Salvadot José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 613.-Em 9 de Novembro de 1836. 

Determinando que o Qunrtel Gcncrnl, por meio de publicação .em Ordem 
do dia, obrigue os Com mandantes dos yasos de guerra a ass1gnarcm ,as 
cscripturaçõcs feitas a bordo dos naYios, como lhes hc incumbido {pelo 
Decreto de 15 de Julho de 183:1. 

Tendo-se nté aqui encontrado em todas as escripturações 
feitas a bordo dos navios de guerra a falta de assignatura dos 
respectivos Commandantcs nas verbas dos abonos de fardamento; 
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cumpre que Vm. para. obviar de uma vez á semelhante falta, 
faça publicar om Ordem do Dia desse Quartel General o De
c•·eto de 15 de Julho de 1833, exigindo dos mencionados Com· 
mandantes a pontual· observação do mesmo. 

Deus Guarde a Vm.-Paco em 9 de Novembro de 1836.
Salvador José Macicl.-Sr. ·Francisco de Assis Cabral c Teive. 

N. 614.-Em 9 de ~ovembro: de 1836. 

Ded:irando os casos em que tem lugar o abono do meio soldo conferido 
;ws Officiaes e empregados nos navios da Armada pelo ~ 3. 0 , art. l. o da 
Lei n.o 42 de 15 de Outubro findo. 

Fique Vm. na inlelligencia de que o meio soldo, de que 
trata o § 3.11, art. 1." da Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa de 15 do mez proximo pretcrito, deve ser abonado 
aos Officiaes embarcados nos navios armados em guerra, que se 
acharem em qualquer com missão fóra deste porto, ou que dentro 
dclle estiverem em disposição de poder sahit· com brevidade. 

Deus Guarde a Vm .-Paco em 9 de Novembro de 1836.
.Salvador José jlfaciel.-Sr. ·Joaquim Antonio Caminha. 

N._ 615.-FAZEND.\.-Em 9 de Novembro de 1836. 

Officio dirigido ao Presidente da Pro,·incia do Pará a respeito du Caixa 
Militar por clle crm1da. · 

Illm. e Exm. Sr.-Pelo Inspcctor da Thcsouraria d1~ssa Jlro
·vincia, em officio de 2 de Agosto ultimo, sob n. 0 18, me foi 
communicada a deliberaçuo tt~mada por V. Ex. estabelecendo 
uma cai:J.a militar; c do oficio que V. Ex. lhe dirigio, em 
data de 9 de l\Iaio deste anno, cuja copia rre foi transrnittida, 
vi as providencias por V. Ex. dadas u respeito das operações 
da dita Caixa; e com quanto as reconheça mui acertadas, não 
obstante, visto achar-se restabclccida a ordem na Província, 
c a Thesouraria já na Capital, tenho ordenado que, sómente 
por esta Repartição, se fação os pagamentos das folhas civis; 
11cando delles desonerada a sobredita Caixa. Sobre o objectp 
respondo ao Inspector da Thesouraria com a inclusa Ordem 
desta data, e sob u.o 54, que V. Ex. lhe transmittirá. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Uio de Janeiro em 9 
de Novembro de 1836.-Manoel do Nascimento Castro e Silva.
Sr. Presidente da Província do Pará. 
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N. 616.-JUSTIÇA.-Em 10 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da Provincia do Ril) Grande do Sul, dando providencias 
para o caso de extraordinaria necessidade de enviar algum preso antes 
ele culpa formada. 

lllm. e Exm. Sr.-Em additamento ao Aviso de 8 do corrente 
no qual fiz ver a V. Ex. o quanto convinha que os presos que 
possã.o ainda ser dahi remettidos, venhão sempre acom
panhados de seus respectivos processos, se me offerece accres
centar agora, que quando V. Ex., por circumstancias extraor
dinarias se veja na necessidade de fazer em'iar algum antes 
que se lhe tenha formado culpa, expeça as ordens precisas para 
que ao menos o Juiz respectivo lhe mande intimar por cscripto 
a ordem de prisão, declarando-se nella os crimes em que possa 
ser indiciado, a fim de evitarem-se os effeitos desagradaveis que 
de certo terá produzido nessa Província a soltura dos que ante
cedentemente aqui chegárão, como communiquei já a V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em ~O 
de Novembro de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 617.-~IAHINHA.-Em 10 de Novembro do 1836. 

Mandando abonar ao encarregado da escola do Corpo de Artilharia da Ma 
rinha a gratificação mensal de lUSOOO quando tenha mais de 30 discípulos. 

O Regente em Nome do Imperador ha por bem, que a 
Joaquim l\1anocl da Assumpção Vianna, 1.0 Tenente do Corpo 
de Artilharia da Marinha, encarregado da escola do mesmo, 
se abone a gratificação mensal de dez mil réis, quando tenha 
mais de trinta discipulos. O que participo a Vm. para sua 
intclligcncia e ex<'cução. 

Deus Guarde a Vrn .-Paço em 10 de Novembro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminhu. 

N. 618.-FAZENDA.-Em 10 de Novembro de 1836. 

A' Alfandega da Côt'te, sobre os direitos Q';le devem pagar os ge~eros des
pachados em qualquer Alfandega do Impeno, por factura, ou arbttramento 
e que a esta yierem com guia. 

O Sr. Inspcctor da Alfandega em solução as duvidas que lhe 
occorreu, e do que trata o seu oillcio de , .. do corrente, fique na 
intelligcncia de que os gcncros despachados em qualquer Alfan-
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dega do lmperío, por factura ou arbitramento, e _que a esta 
vierem com guias, devem pagar o expediente por novo arbitra
mento aqui feito; mas nada mais devem pagar de direitos, por ... 
que depO'is de havm·em pago os de consumo podem livremente 
circular por todo o lmperio, sem que mais SP-ja sujeito a des
pacho de consumo ou restituição de diffcrenças que possão 
provir de divm·sas avaliações c sómente a conferencia com a guia 
para evitar a introducção de mercadorias estrangeiras sem pagar 
os direitog. 

Rio de Janriro em 10 de Novembro de 1836.- Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 619.-IMPERIO. -Em tl de Novembro de 1836. 

Ordenando ao Inspector das Obras Publicas, que com as contas mensaeg 
remetta; um relatorio dO& trabalhos que se tiver'e'm verificado .. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 111 
ha por bem que com as contas mensaes das obras publicas, se 
remetta um relatorio dos trabalhos que se tiverem apromptado 
em cada uma dellas, no mez a que se 1•eferirem as mesmas 
contas, a fim de se poder por este modo fiscalisar o consumo dos 
materiaes comprados, e conhecer-se ao mesmo tempo o progres
sivo augmento das mesmas obras.. O que participo a Vm. para 
sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 11 de Novembro de 1836.
Manoel da Fonseca Lima e Sil-ta.- Sr. lnspectar das Obras 
llublieas .. · 

N. 620.-FAZENDA.-Em 11 de Novembro de 183'6. 

A' Mesa de Dinrsas Rendas, mandando p6r em eteeu~o o art. 22 da Lei 
de .22 fie Outubro deste anno. 

O Sr. Administrador da Mesa de Diversas Rendas Nacionaes, 
ponha em execução o art. 22 da Lei de 22 de Outubro deste 
anno,. por ser declaratoria do ad. 9. o, § 6. o da de 31 de Outubr() 
do anno, passado. 

Rio de Janeiro em 11 de Novembro de 1836.-Manoel d~ 
Nasc,'ment& Castt'o e Silva. 
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N. G21. -Em 11 de Novembro ue 1836. 

Declarando quat•s os gcn_cro_s de estiv!l q~e devem _se~ admitt~dos a despadto 
na Alfandega da ProvmcJU do Para, ltnes de direitos de unportacão nos 
termos do art. 1!> da Lei de 22 de Outubro do corrente anno. • ' 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, para execução do art. 12 da Lei 
de 22 de Outubro ultimo, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria da Província do Pará, que devem considerar-se generos de 
estiva de primeira necessidade ptH'a serem admittidos a des
pacho na Alfandega da dita Província, livres de direitos de im
portação, desde a publicação da sobredita Lei até ao fim de 
Dezembro do anno de 1837 unicamente os seguintes: trigo, 
milho e todos os cereaes, feijão, favas, ervilhas e todos os outros 
legumes, farinhas, bolachas e biscoutos de qualquer qualidade; 
carne seca ou salgada, toucinho, banhas e sal, peixe seco inclu
sive o bacalháo, ou sâlgado, batatas e todas as raizes alimen
tares. 

O mesmo Sr. lnspector da Thcsouraria expedirá ao Inspector 
da Alfandega as necessarias ordens, para que a nenhuns outros 
generos dê.o despacho livre. 

Thesouro Publico Nacional em 11 de Novembro de 1836. 
-Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 622.-GUERRA.-Em 12 de Novembro de 1836. 

Dando autorisaçfio ao Presidente da Pro,·incia do Pará para occorrer ás 
necessidades creadas pela pacificação dessa Pro' incia. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente ao Regente em Nome do 
Imperador o officio de V. Ex. n. 0

. 12, em que se ex pende cir
cumstanciadamente o estado militar da Provincia; não pôde 
deixar de louvar a actividade com que V. Ex. acode a tantos e 
diversos pontos, achando-se os rebeldes, quando menos o pen
savão, vencidos e dispersos~ e para que V. Ex. complete a ardua 
tarefa de que está incumbido, e de que vai dando tão boa conta, 
o mesmo Regente empregará em auxilio de V. Ex. todos os 
meios que·estiverem ao seu alcance. · 

Pára acodir de prompto á falta de Officiaes, de que trata o 
officio de V. Ex. n. o 13, expedi circular aos Presidentes das Pro
víncias do Mamnhão, Ceará, Pernambuco, Alagôas e Bahia, para 
que dos Officiaes que alli houvessem avulsos, mandassem alguns 
probos e intelligcntes para essa Provincia, com promessa de 
serem contemplados nas propostas, para que V. Ex. está autori
sado, quando o bom serviço dcllcs o mereça. 
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Ultimamente quanto ao Corpo que V. Et. ha formado no 
Acará, de homens proprios para o serviço dos matos, como par
ticipa em seu officio n. o 14, o Regente o approva cmquanto as 
circumstancias o exigirem; esperando que V. Ex. vá lançando 
mão de todos os esforços legaes á que possa recorre•· pam reali
zar, como se confia, a pacificação da Província quanto antes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeim em 12 
de Novembl"O de 1836.- Conde de Lages.- Sr. Presidept~ da 
Provincia do I)ará. 

N. 623.- FAZENDA.- ~m 12 de Novembro do 1836. 

Sobre represcntaçOes que á S. M. o Imperador, e á Assembléa Geral Legis
lativa dirigio a Assembléa Legislativa da Província do Piauhy, ácerca da 
di.:Jposicao- do.~ 34 do ·art. i1 da Lei de 31 de Outubro de 1835. 

lll m. c Exm. Sr .-Accuso o recebitnento do officio de V. Ex. 
de 22de Setembro ultimo sob n. 11 472, acompanhado das repre
sentações que ã S. M. o lniperador e ã Assembléa Geral l...egis
lativa dirige a Assembléa Legislativa dessa Pmvincia, ácerca do 
disposto no§ 34. do art. 11 da Lei de 31 de Outubro do ahno pas
sado; c de ordem do Regente em Nome do Mesmo Augusto Senhor, 
declaro a V.ji:x~ para levar ao conhecimento da dita Assembléa 
I)t·ovincial, que-- ao Poder Legislativo nenhuma providencio se 
offerece dar sobre o objecto, c·m vista da deliberação do Tribunal 
do Thesouro communicada á Presidencia em ordem de 25 de 
Outubro proximo passado sób n.o 47, com a qual se tem deferido 
a sobrcdittt:""l'epresentação. Remettô á V. Ex. por copia authen
tica a mencionada ordem do Tribunal do Thcsouro. 

ncus Guarde a V. Ex._,. Palacio do lHo de Janeiro em 12 
de Novembro de 1836.-Manoel do Nascimento Caetro e Silva. 
-Sr. Presidente da Pl'Ovincia do Piauhy. 

N. 624.-JUSTIÇA.-Em 14 de Novembro de 1836. 

Ao Vi:rario Geral do Bispado de P~rnámbuco, sobre a duvida relativa á 
Disposiçao Provisoria pelo que toca ás causas civeis ecclesiasticas. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor bom l'edro 11, 
it quem foi presente o officio do Vigario Geral do Bispado de 
Pernambuco datado de 12 de Setembto passa_do, expondo a 
duvida que lhe occorre a respeito do titulo unico da Disposição 

D~~~s ~ 
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.Provisoría ácerca da administração da Justiça civil sobre ns 
causas civeis ecclesiasticas: manda pela Secretaria de Estado 
dos Negocios da Justiça remeth~r ao mesmo Vigario Geral a 
copia inclusa do Aviso de 23 de Agosto de 1834, d-irigido ao He
-vcrendo Arcebispo da Bahia, sobre este mesmo objecto, para seu 
conhecimento c devida execução. 

Palacio do Hio de Janeiro em 1ft. de Noycmbro de 1836.
Gusfavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Vigario Geral do 
Bispado de l1 crnamhuco. 

N. 62~.-FAZENDA.- Em 14 de Novembro de 1836. 

A' Alfandega, tratando da distribuição dos despachos de geueros sobre agmL 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na inteHigencia de que, 
sendo attendidas as razões expendidas no seu officio de :tt do 
corrente, deve continuar a distribuição dos despachos. de que trata 
a Portaria de 27 de Setembro proximo passado do mesmo modo 
em que se achava antes da dita Portaria, dando porém as neces
sarias providencias para que os Conferentes assistão as conferen
cias, c não entreguem inteiramente esse serviço aos seus Aju
dantes e Guardas, ficando elles .responsaveis por quaesquet· 
abusos que a este respeito praticarem os ditos Ajudantes e 
Guardas. 

Rio de Janeiro em 14 de Nov(mbro de 1836. -Manoel do 
Nascimento Castro e Silva.- · 

N. 626.-JUSTJÇA.-Em 1i) de :Kovembro de 1836. 

Ao Presidente da Relação da Corte, sobre o tempo da aprescntaçfío 
!.las appcllaçües. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pcdm li, 
sendo-lhe presente o officio de V. S. datado de 30 de Agosto 
passado, servindo de informação ao requerimento de José An
tonio da Costa Guimarães, em que reprcsenlára contt·a a dcci-
5:1o dessa Hela~ão em não tomar conhecimento da appellação 
que intentára na causa em que contende com José Joaquim 
Orligal Barho:w, por não ter sido a citaç3o feita dentro dos 
tinco dias do rr.ccbirnento da mesma llppcllação, manda declarar 
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n ·v. S. que conformando-se com o Parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, qm~ reconhece a existencia e legalidade do 
estylo da mesma 1\elação, relativo ao tempo da apresentação 
das appellações quando o Juiz da primeira lnstancia assigna 
para o seguimento das mesmas appellaçõcs o tempo ou dias do 
estylo, não pódc concordar com o que V. S. expõe relativamente 
no que se pratica constantemente na primeira Secção dessa Re
laçüo~ pm· parecer mais legal, e mesmo de accordo com as ex
llressas disposições da Ord. Livro 3. o, Tit. 68, §§ 5. o e 6. o, e 
TiL 70, §§3. 0

, 4. 0 e 5. 0
, o proceder da segunda Secção em tomar 

eonhecimentos das appellações que são apresentadas dentro de 
seis mezes, termo da Lei, ainda que o Juiz da primeira Instan
cia tenha restt·ingido e assignndo o do estylo; uma vez que o 
appdlado não tenha apparecido a requerer a deserção com o 
.in~lrumcnto de ))ia de Appareccr, porquanto só á vista de tal 
Jn~trumento apresentado no Juizo superior, c depois de obser
vadas as formalidades estabelecidas no Tit. 68, § 6. 0

, é Tit. 70, 
§ &.·', he que ~e perinittejulgar aappellação deserta e não seguida 
antes de passados os seis mezes. Que o termo do estylo quando 
Lh' assignado só deverá correr do dia da citação das partes para 
o seguimento da appellação, porque sendo a citação precisaJ 
Onl. Liv. 3. 0

, Tit, 70,§ ft..o, c p.>dendo haver algum impedimento 
qne a retarde, nõo he justo que a demora, sem culpa do appel
hntc, recaia em prejuízo deste e de um recurso que as citadas 
Ordenações t'!nk1' favorecem, pois que no caso de dilação dolosa, 
tcrn o appet~ os meios de fazer citar o appellante para a 
expedição da appellação, ou de requerer o Instrumento do Dia 
(le Appareccr. E finalmente, que, guardada esta pratica em am
lus as Secções, a fim de firmar-se uma regra invariavel no julga
mento das i}tlUSas para governo das partes, nenhuma dcpenden
cia parece' haver a tal respeito de mrdida legislativa. 

Deus .iJuarde a V. S. -Paço em 15 de Novembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja.- Sr. Lucio Soares Teixeira 
de Gouvêa. 

N. 627. -Em 15 de Novembro de 1836. 

A'' Commissão lnspectora das obras da Casa de Corrccção, elevando a 70$ 
mcnsacs o vencimento do Escrivilo c Contador das obms. 

Atlendcndo o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro 11 ao que lhe representou Agostinho Nunes 1\Iontez, Escrivão 
c Contadot· das obras da Casa de Correcção, c ás informações 
que acompanhát'ão o seu requerimento; lía por bem que o seu 
\'encimeiJto seja elevado á quantia de setenta mil réis mens~cs, 
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pagos pela folha das sobt·editas obras. O que manda pela Secre
taria de Estado dos Negocios da Justiça communicar á Com
missão Inspeclora da mesma Casa para sua intelligencia. 

Palacio do ltio de Janeiro ern 15 de Novembro de 1836.
GustatJo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

N. 628.- FAZE~D.\.-Em 15 de Novembro de 1836. 

Portaria á ReeebedMia do ~Iunicipio declarando que a Decima deve ser 
deduzida do rendimento liquido dos predios c havido de toda a quantia 
que o inquilino pagar em 'irtudc de contracto de aluguel; e mandando 
proceder criminalmente quando se descob•·ir conluio dos proprietarios com 
os inquilinos. 

O Sr. Administrador da Rccebedoria do l\Iunicipio, em so
lução ás duvidas qnr. occorr<.'lrn a respeito do lançamento de de
cima dos predios de que trata a sua representação de 12 do cor
rcntr, fique na intelligencia de que devendo ser a dcrima de
duzida do rendimento liquido dos predios, na conformidade 
do§ 1.0 do Alvará de 27 de Junho de 1809, el!a se deve havel' 
de toda a quantia que o inquilino pagar ern virtude de contracto 
de aluguel; c quando hnja suspeita de conluio dos proprietarios 
com os inquilinos em fraude do imposto de decima, deverão os 
Lançadores c Collcctor('s averiguar a verdade do facto, e quando 
poderem conseguir provas, promover o procedimento criminal 
pela falsidade. 

Rio de Janeiro em 15 de Novembro de 1836.- Manoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 629. -Em 15 de Novembro de 1836. 

Tratando do modo de supprir a falta de Lei de Orçamento Provincial. 

111m. e Exm. Sr.- Respondo ao officio do V. Ex. do t.o de 
Outubro ultimo, que, na falta de outra Lei Provincial de Orça
mento, convirá que fique em vigor no corrente anno financeiro 
a de 27 de Junho de 1835 n. 4, pelo que respeita a Hcceita; e 
que se faça a Despeza Provincial indispensavel, dentro dos limi
tes estabelecidos pela referida Lei, na fórma do que fôr deter
minado por V. Ex., a quem incumbe dar. illustrações e solvet' 
quaesquet· duvidas que possão occorrcr a respeito de tacs objectos 
meramente provinciacs. 
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Cumpre., pot•ém, advertir que deverá rcstrictarncnte obser· 
var-se a disposição do art. 23 da Lei Geral n. 70 de 22 de ou .. 
tubro do corrente anno, supprindo-se o deficit das rendas da 
Pmvincia de maneira que o supprimento não exceda á ditTerença 
que houver entre a Despeza Provincial fixada pela Lei de 8 de 
Ontnbro de 1833 c a tenda que foi deixada á Província pela Lei 
n. 98 de 31 de Outubro de 1835. , 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 15 d& 
Novembro de 1836.- Manoel do Nascimento Ct1stro e Silt·a. 
-Sr. Presidente da Província do lHo G1·ande do Sul. 

N. 630.-BJPERIO.-Em 16 de Novembto de 1836. 

Declarando ao Presidente da PPOYÍncia de S. Paulo que ao Oficial Guarda 
Li,~·os compete exet·cer as funcçõcs de Secretario do Curso Juridico, 
qt ando o Lente mais antigo estiver imJ6edido. 

lllm. e Exm. St•. -Subindo ao conheciml!tfto do Rl,gente o of ... 
fi..:io do Director intc•·ino do Curso Jurídico dessa Cidade, datado 
d(~ 26 do mez. passado, em que pede esclarecimentos sobre o que 
deve praticar quando por qualquer motivo o Lente mais antigo 
se achai' impossibilitado de exerce•· as funcçõrs de Secretario: 
o mesmo Rcgcnle em Nome do Imperador ha por bem que 
V. Ex. faça constar ao dito Director que, emquanto não fôr 
competentemente alt~rada a dispo~ição do art. 1. o do Capitulo 
20 dos Estatutos, deve o referido Lente sPf sempre conside
rado como Secretario, e substituído pelo Official Guarda Li
vros nos impedimentos que tiver, ou estes sejão de breve ou 
de longa duração; c só quando aquelle Lente fôr riscado da 
lista dos Lentes do mencionado Curso he que o exercício de 
~ccretario deve passar ao immediato em antiguidade, que por 
nquelle facto fica então sendo o mais antigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 16 
ele Novembro de 1836. -.Jlanoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 631.-MARINHA.-Em 16 de Novembro de 1836. 

Mandando nomear para Enfermeiros do Hospital da Marinl1a tres soMados 
do Corpo de Artilharia da Marinha que saibão ler e escrever, dando-se~ 
lhe 'a ração do costume e a gratificaçao mensal de quatro mil réis. 

Devendo o Commàndante do Corpo de Artilharia da Marinha, 
em conscquencia das ordens ora expedidas, nomear trcs soldados 
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que suibão ler c escrever para servirem de Enf'ermeil'os no Hos
pital da .Marinha, abonando-se-lhes at:i a ração do costunH~, 
além da gratificação mensal do quatro mil réis, que se·rá paga 
por essa Intendencia á vista do attestado que no fim de cada 
mez rcmetter o Director do mesmo Hospital; assim o parti
cipo a Vm. para sua intelligencia c cxccuçQo. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 16 de Novembto do 1830. 
-Salvador José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 632.- FAZENDA.- Em 16 de Novembro de 1836. 

Trntando da preferencia no aforamento de um terreno de marinha, declara 
que os interessados devem disputar o seu direito pelos meios competeutes 
para a final dar-se a prcfereuda a quem competü·.. · 

l\Ianoel do Kascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacionál, não podendo bem concluir, á vista 
dos documentos que lhe forão presentes, qual o que tem mais ct:
reito á prefcrencia do aforamento do terreno de rnnrinha no 
sitio de S. Lourenço, sobre que informou o S1·. Inspeetor da 
Thesouraría da Província do Uio de Janeiro em H. de Setem
bro deste anno, se o Vice-Almirante Pedro Antonio Nunes ou 
se Manoel Rodrigues da Silveira, Felippe Correu e José Gomes 
da Cunha, por não estar bem demonstrado se aquelle ou Pstes 
c rã o os actuaes posseiros delle; n'solveu em sessão do Tribunal 
que o supplicantc e suppHcados disputem c verifiquem o seu 
direito pelos meios competentes, para então a final dar-se a pre
fcrencia a quem a competir. O que participa ao sobredito 
Sr. Inspectot· para sua intelligencia. 

Tt1esouro Publico Nacional em 16 de Novembro de 1826.
JJJanoel do Nascimento Castro c Silva. 

N. 633.- Em 16 de .Novembro de J836. 

Circular marcando a maneira JlOl' que <leve ser cumprida a dispo~içi\o do 
art. 11 da Lei de 22 de Outubro de 1~36, na parte em que comede des
pacho livre dos direitos aos JiHos mandados ,·ir por particulares para 
seu uso e dos animacs importados para melhoramento das raças. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribullal 
do Thcsouro Publico Nacionol, para que se curopra devidamente 
a disposição do art. 11 da Lei de 22 de Outubro de 1836; 0r
dena: 1. o, que pam se dar despacho livre dos direitos, o dono 
dos livros, por si ou por seu procurador legalmente constituido, 

• 
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formará e apresentará a nota exigida pelo art. 193 do Regula~ 
mento de 22 de Junho do corrente ann0 com todas as decla
rações ahi indicadas c as mais que forem nccessarias para de
signai' especificadarncnte as obras e os volumes de cada uma 
dcllas; e além disso p1·estará juramento perante o Inspcctor da 
.,\lfandcga de que mandara vir os livros para seu uso e delles 
uão pretende vender alguns; 2. 0

, no caso de se incluírem na 
Dota dous ou mnis exemplares de uma mesma obm, sómente 
se despachará livre um dessPs exemplares á escolha do dono: 
e quando a mesma pessoa pretender repetir o despacho de livros 
que diga serem pa1·a seu uso, identicos áquelles que já antes 
tiver despachado livres de direitos, não lhes será concedida a 
ü;enção; 3. 0

, serão tambem admittidos e despachados livres 
dns direitos de. impoi"lação os animaes que vierem para me
lhoramento das raças, precedendo a mesma fiscalisação e fa
zendo o dono as declarações precisas, e jumrão de serem os 
animaes im~ortados para o sobredito fim. O que assim cum
priní o Sr. lnspecto1· da Thesouraria da Província de .... 

Thcsourq Publico Nacional em 16 de Novembro de 1836.-
111anoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 634.-Em 16 de Novembro de 1836. 

Circular para que as Thesourarias remettilo ao Thesouro copias dos 
assentamentos dos Empregados geraes. 

Manoel do Nascimento Castm e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspector da 
Thesouraria da Provincia de .•. , remetta com urgencia ao 
Thesoum copias dos assentamentos de todos os Empregados 
~wraes, com as declarações exigidas no art. 51 e seguintes do 
Hegulamento de 26 de Abril de 1832; a fim de por ellas fazer-se 
o assentamento em folha geral. O que assim cumprirá. 

· Thesoum Publico Nanional em 16 de Novembro de 1836.
JUanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 635.- Em 16 de Novembro de 1836. 

Dá esclarecimentos á Thesouraria da Provincia do Pará ácerca do 
provimento do lugar de Thesoureiro da mesma Repartição. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do 'fhesouro Publico Nacional, em conformidade de delibe
ração tomnda em sessão do Tribunal, sobre o officio do Sr. 
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lnspector da Thesouraria da P rovincia do P.:rá, de 2 de Agosto 
ultimo, n. o 17, pelo qual pede cscla•·ccimcntos ácerca do pro
vimento do lugar de Thesoureiro da Thesouraria; responde 
ao mesmo Sr. lnspector, que o Thesoureiro não he subalterno 
do Contado•·, corno suppõc; mas sim o Chefe de uma das 
Hepartições annexas á Thesouraria, subordinada ao Inspector, 
tia mesma sorte que o são os mais Emp1·egados, na conforrni
cladc dos arts. ~-9, 67 e seguintes da Lei de 4 de Outubro de 
183L; e que a nomeação proviso1·ia ou interina deste emprego 
compete ao Presidente da Província, pela disr:osição do art. 
5. 0

, § 6. 0 da Lei de 3 de Outubro de 1831., e a definitiva 
deve ser fcila na conformidade do art. 12, § 6. o da sobredita 
Lei de 4 de Outubro de 1831. 

Thesouro Publieo Nacional em 16 de Novembro de 1836.
~.lJJanoel do Nascimento Castro e Silt,a. 

N. 636.-IMPERIO.- Em 17 de Novembro de 1836. 

Ao Inspector das Obras Publicas, ordenando quí' abone o salario ao empregado 
das Obr11s Publicas que adoecer, quando elle der pessoa que o substitua, 
c que seja approvada. 

Em resposta ao oficio que Vrn. me dirigio com data de 
hoje, manda o Hegente em Nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro 11 que Vm. abone o salario ao empregado das Obras 
Publicas que adoecer, quando o mesmo empregado der outra 
pessoa que o substitua, e seja por Vm. approvado, devendo 
ser despedido aquelle que assim o não fizer, e preenchido pot• 
outro o seu lugar. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 17 de No\embro de 1836.
Manoel da Fonseca Lt'ma e Silva.- Sr. JnspectOf das Obras 
Publicas.-

N. 637.- 1\IAIUNHA.- Em 18 de Novembro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo Militar estabelecendo que o Official que 
contar mais de 30 a unos de en·ecth o seniço está no caso de ser 
reformado no posto immediato com o soldo da patente que tenha na 
fórrna da disposição do Alrará de lG de Dezembro de 1790. 

SenhOI'.- Mandou Vossa Magestadc Imperial, por Portaria 
da Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, de 9 deste 
.mez e anno, que vendo-se no Conselho Supremo .Militar o 
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incluso requerimento de José Carlos de Almeida, Capitão de 
Fragata da Armada, se Consulte com etfeito o que parecer 
ácerca da reforma, que pede.-Verilicando-se pela respectiva Fé 
de Officio ter o supplicante 57 annos de idade, e haver ser
vido etfectivamente mais de 30 annos, abatidas as licenças 
registradas, que teve, de todo o seu tempo de praça, c conhe
cendo-se igualmente, pela inclusa certidão da Junta de Sa ude, 
achar-se ihcapaz do serviço activo, em consequencia das mo
lestias que padece, que o tornão valetudinario: parece ao Con
selho que está nas circumstancias de ser reformado em Capitão 
de Mar e Guerra, com o soldo de Capitão de Fragata, segundo 
o disposto no Alvará de 16 de Dezembro de 1790. 

Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1836.- Brito.
Lirna e Silva.- 'Vasconcellos.- Cunha Mattos.- Gonzaga. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Cento parece.-,Paço em 22 de Novembro de 1836. 

DIOGO ANTONIO FElJÓ. 

Salvador José Maciel. 

-·---· 

N. 638.- IMPERIO.-Em 19 de Novembro de 1836. 

Mandando proceder a nova eleição de um Senador, pelo Província 
do Espirito Santo, por não ter um dos eleitos a idade legal. 

Illm. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro li ha por bem que V. Ex. faça proceder a 
nova eleição para a vaga que ficou na respectiva Camara pelo fal
lecimento do Senador Francisco dos Santos Pinto, visto que o 
Dr. Joaquim Vieira da Silva e Souza, comprehendido em se
gundo lugar na lista triplico, que subio á presença do mesmo 
Regente em resultado da eleição que se fez, não tem a idade 
necessaria para ser elegível. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 19 
de Novembro de 1836.-Manoel da Fonseca Lima e Silva.
Sr. Presidente da Provincia do Espirito Santo. 

Decisões 48 
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N. G3U.-JUSTIÇA.- Em 19 de Novembro de 1836 . 

.Ao Presidente da Província do Uio ele Janeiro, sobre os Africanos confiados 
ao Commissario Juiz Britannico Jcorge .Tackson. 

Illm. e Exm. S1·.- Tendo-se retirado para Inglaterra no 
ultimo Paquete o Commissario Juiz Britannico da Commissão 
1\fixta sobre o trafico dos escravos, .Teorgc Jackson, sem que 
participasse em poJcr de quem deixára os Africanos que lhe 
forão confiados, c a respeito dos quaes se o(ljciou a V. Ex. 
na data de 6 de Abril passado, cumpre que V. Ex. mande 
proceder aos necessarios exames a tal respeito, c quando pm· 
elles reconheça que os mesmos Africanos se achào em poder 
de pessoa que não mereça toda confiança, ou que se não tenha 
rcsponsabilisado por clles, os faça imnwdiatamentc recolher 
á Casa de Correcção desta Côt·te. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do lUo de Janeiro em 19 
de Novembro de 1836- Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janoiro. 

N. 640.- Em 1U de Novembt·o de 1836. 

Ao Juiz de Paz do 2.0 districto de Santa A~ma, sobre um preso 
que estava á ordem do ncgeute. 

Reenvio a Vm. o requerimento de Carlos José, c bem 
assim a parte que lhe dirigira o Capitão Tipití sobre a prisão 
deste individuo, que acompanhárão o seu officio de hontem; 
c porque á ordem do Hcgento não póclc estai' presa pe~soa 
alguma, cumpre que Vm. mande pôr á sua disposição o sobre
dito Carlos Jost', e lhe defira como fôr justo; informando do 
todas as cricumstaneias occorridas entre cllc c o Sübredito Capitão. 

Deus Guarde a Vm.- Pilço em 1D de Novembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Agui/m· PantoJa.- Sr. Juiz de Paz do 2. 0 

districto de Santa Anna. 

N. 6H.- Em 19 de Novembro de 1836. 

Ao .Juiz de P;u do l.o distri.cto de S. José, para obstar a que se 
representem peças jmmnracs. 

Constando ao Regente em Nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro H, que se tem ultimamente representado nos Theatros 
desta Cidadn nlgumas pcçns ronco convenientes aos fins para que 
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forão inslituidos tacs estabelecimentos, de modo que em vez 
de se rccommendarem nellas as regms de moral pratica, a 
obedi~ncia ás Leis, as maximas de decencia e de virtude, pelo 
contrar·io se otrerecern aos olhos incautos da mocidade repetidos 
exemplos do vicio e desmomlisação, e sendo necessario obstar 
o mal em sua origem para que não consiga o depravar o 
gosto e a moral publica; ordena o mesmo H.egente que Vm. 
não consinta jámais que vão á scena peças de semelhante 
natureza, para o que as deve ler antes de serem represen
tadas, observando strict3mente, e sob a sua responsabilidade, 
as Leis, Instrucções e Posturas da Camara relativas a seme
lhante objecto. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 19 de Novembro de 1836.--... 
Gustaw A .. dolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Juiz de Paz do 1.0 

distrícto de S. Josô. 

-Na mesma conformidads ao Juiz de Paz do 1. o districto 
do Sacramento. 

N. 614-2.- MAIU~HA.- Em 19 de Novembro de 1836. 

Estabelecendo que nos instrumentos nauticos, objectos de mobilia e outros 
que se fornecem aos navios do Estado, se ponhão legendas que indiquem 
pertencerem ao Arsenal da Marinha, anno em que foi dado, &c. 

Mande V m. fornecer pnra a Corveta Liberal dous globos 
de vidi'O e um oculo, no qual se porá uma legenda, que declare 
perLencm· ao Arsenal da Marinha, bem como o mez e anno 
em que foi dado, o que deverá igualmente fazer~se nos instru
mentos nauticos c objcctos de mobilia da referida Corveta; 
pratieando-se d'ora em diante outro tanto, quando se armarem 
navios do Estado. 

Deus Guarde a Vm.- Paço em 19 de Novembro de 1836.
Salvador José Maciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. G.i3.-JUSTIÇA.-Em 21 de Novembro de 1836. 

Ao Commandantc Superior da Guarda Nacional, deelarando que a pt·onun·· 
cia não he motivo de escusa ao Guarda Nacional, nem o isenta do scl"Yiço 
em quanto ull.o esta cft'ectivamcntc preso. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio n. 0 137 que V. Ex. 
me dirigia em 21 do mez passado acompanhando o requerimento 
de João Gucbcl que pretende ser escuso da Guarda Nacional em. 
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razão de estar pronunciado e afiançado, tenho a de c la r ar a V. 
Ex. que depois que a Lei de 18 de Agosto de 1831 foi alterada 
pelo Decreto de 25 de Outubro de 1832, c mais s.e não cxigio 
para qualquer Cidadão ser Guarda Nacional o estar nas circums 
tancias de poder set· eleitor ; dcclarando..,..sc além disto no art. 
6. 0 do dito Decreto que os Cidadãos depois de alistados não dei-. 
xarão mais de pertencer á Guarda, e nem terá lugar a baixa se .. 
não por motivo expressame1.1te declarado na Lei; não he motivo 
legal e admissivel para escusa do sm·viço o estar o Cidadão alis
tado nella pronunciado em crime, em quanto effcctivamente 
não fôr preso. Nestes termos, verificando-se ser o supplieante 
Cidadão Brasileiro, o que antes de tudo se deverá averiguar, 
cumpre ser obrigado ao serviço apesar de estat· pronunciado, 
praticando-se o mesmo com quaesquer outros em iguacs circums· 
tancias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Paço em 21 de Novembro de 1836. 
-Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja.~'5r. Commandanto SH.
perior da Guarda Nacional. 

N. 6U .. - GUERRA.- Em 21 de Novembro de 1836. 

Mandando· contractar em Portugal operarios espingardeiros. 

Precisando o Arsenal de Guerra desta.Côrte de alguns babeis 
espingardeiros, e não podendo aqui obter-se o numero dos 
quo são indispensaveis, tem o Governo de S. M. o Imperador 
resolvido manda-los. engajar na Europa, preferindo os natu
raes de Portugal, não só por fallarem a nossa lingua, mas 
porque ahi um só homem promptifica uma espingarda corp. 
todos. os seus pertences, quando em outros paizes são empre
gados n'isso muitos operarios, occupando-se cada um nas dif..,. 
ferentes peças de que ella se compõe; e por quanto ninguem 
melhor do que Vm. está nas circumstancias, não só pela sua 
posição política, como pelo reconhecido zelo e capacidade, de des
empenhar com acerto e economia da Fazenda Nacional, esta 
com missão; ha o Regente em Nome do Imperador por bem incum
bir a Vm. de engajar nesse paiz 16 espingardeiros, sendo dous 
forjadores, e destes um que saiba troçhar; quatro ferreiros de ob~a 
grossa, e dons coronheiros ; promettendo aos primeiws e aos se
gundos até 1~800 réis, e aos terceiros até 1~400 réis de jornal, Q 

pagando-lhe a passagem para esta Côrte, no caso de não ser pos
sível remettê-los pela Corveta Brasileira, que em breve deve 
tocar nesse porto, se não tiver já ahi chegado. O Regente, dei"
xando ao arbitrio de Vm. o tempo certo por que devem ser en-
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gajados taes operarios, com os quaes findo o prazo do conlracto 
se poderá contractar novamente, se convier, recommenda-Ihe 
sobretudo o maior escrupulo na escolha dos indivíduos, que 
além de peritos no seu officio, muito importa que sejão bem mo
rigerados. 

Deus Guarde a Vm.- Palacio do Rio de Janeiro em 21 de 
Novembro de 18.~~6.- Conde de Lages.- Sr. Mariano Carlos de 
Souza Corrêa, Consul Geral ]3rasileiro em Portugal. 

N. 645.-l\IARINHA .-Em 22 de Novembro de 1836~ 

Determinando Ol; vencimentos que 'devem perceber os contramestres, guar
diães, c mais praças das Companhias de I mperiaes Marinheiros, e os farda~ 
mentos, a que tem direito as praças das mesmas Companhias. 

Devendo os cont1·amestrc3, guardiães, c cabos das compa
nhias dos Impcriaes Marinheims perceber o mesmo que as pra
ças da Armada, a que correspondem ; os forrieis o mesmo que 
os guardiães, por terem igual graduação; os segundos forrieis 
o mesmo que os cabos de marinheiros, ainda que lhes sejão su
periores; e devendo outmsim regular-se o vencimento dos pri
meiros, e segundos marinheiros daquellas companhias pelo dos 
da Armada, o dos terceiros pelo dos grumetes., aos quaes corres
pondem, e o dos ap-rendizes de marinheiros pelo dos segundos 
grumetes, assim o participo a Vm. para sua intelligencia, e 
execução, prevenindo-o de que, além do respectivo soldo, deverá 
abonar-se ás supramencionadas praças, no tempo prcscripto, 
os objectos de fardamentGS, constantes da relação junta. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Novembro de 1836.
Salva dor Jo.~é Jlfaciel.- Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

Bela~ão dos. objectos de fardatnento que en• 
virtude do Aviso desta data, se devetn for
necer ás pracas das U.oni.panhtas dos ltnpe• 
riaes Uarinheiros. 

Um Bonct. . . . . . . . . . . . . . . Par a um an no. 
Uma Gravata ........•... Idem. 
Uma Fard'a .............. Para dous annos. 
Uma Calça azul .......... Idem. 
Uma dita branca .•....... Para seis mezcs. 
Uma Camisa singela ...... Idem. 
Um par de Sapatos ....... Idem. 
Um Capote .............. Para tres annos. 

Secretaria de Estado em 22 de Novembro de 1836.- José 
Cupet·tino de J e$us. 

1 ~· 0 
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N. 646.-FAZENOA.-Em 22 de Novembro de 1836. 

Mandando annullar as inscripçõcs de divida feitas na Thesouraria da Bahia 
conua a disposicão do art. 31 da Lei de 2í de Outubro de 1832. 

1\fanoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, a vista dos officios do Sr. lns
pedor da Thesouraria da Pmvincia da Bahia de 4 de Maio e 
1. 0 de Setembro deste anno, inclusos nos do respectivo Presi
dente de n:·s 110 e 205, em que informa lÍcPrca do pagamento 
ft~ito a .Manoel José Dias Corr~a da irnportancia de generos ven
didos ao Arsenal da Marinha da dita Província em 182:?, quando 
oc~upada pelas Tropas Lusitanas, dedara, em conformidade de 
deliberaç.ão tomada em sessão do Tribunal de accordo com o 
parecer do Conselheiro Prot:urador Fiscal, que não houve razão 
sufliciente para justifica~· no sobredito pagamento um procedi
rnento contrario ao determinarlo na Provisão de 27 de Julho de 
183' .. , expressa e mui positivamente limitada pela necessidade 
da verific::ação de circurnstancias, que aliás se não mostrão reali
zadas a respeito da divida de que se trata. Por quanto, se a 
primeira declarou, que as dividas provenientes de fornecimentos 
de generos ao sobredito Arsenal naquella época são comprehen
didas na disposição do art. 95 da Lei de 24 de Outubro de 1832, 
foi com a condição de h a ver sido o pagamento dellas autorisado 
peJa Repartição competente; o que se não mostra ter-se verifi
cado a respeito do prcsPnte caso; e se a segunda declarou tam
bem incluídas naquella disposiçã(l as letras sacadas pela ex
tincta Junta da Fawnda, para serem pagas na Província do 
Maranhão, ou crn Lbbo3, pelo valor dos referidos generos com
prados em 1822 e 1823, foi com a advertencia de que, no caso 
de oct:orrer alguma cireurnstancia ponderosa a dar motivo á du
vida, seria preciso sujeitar-se o negodu ao conhecimento do 
lloder Judiciario; o que tambem se não praticou occorrendo 
aliás a duvida bem attendivel proveniente da existencia da men
cionada Provisão de 27 de Julho de 1834. E o11trosim ordena, 
que se annullem todas as inscripções feitas contra o disposto 
no art. 31 da Lei de 24 de Outubro de 1832. O que o 
s0bredilo Sr. lnspector cumprirá dando conta de assim o 
haver feito. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Novembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
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N. 647 .-:Em 22 de Novembro de 1836. 

Prohibindo a inscripçl'ío c pagamento de dividas de fornecimento O.c carne 
·urde a tropa, c hospital militar, da Cidade da Bahia quando occupada 
pelo Exercito Portuguez, c o de letras sacadas sobre a Provincia do .Ma
ranh1io na mesma época. 

Manoel do Nascimento Castro e Si1va, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, a quem forão presentes 
ns copias das sentenças, que acompanhárão o officio do Sr. 
1 nspector da Thesouraria da Província da Bahia do 1.0 do mez 
Hndo sob n. 0 172, mandando pagat· a José Francisco Baptista 
a quantia de 597~667 proveniente do fornecimento de carnes 
yerdes á tropa, e hospital militar dessa Cidade, quando occu
rnda pelo E-xercito Portuguez, e a Thorné Affonso de Moura 
a ele 1: 587~500; importancia de duas letras sacadas sobre a 
Província do Maranhão na mesma época; ordena que se não 
inscrevio nem paguem as referidas quantias, em quanto não 
houver a auto"risação da Assembléa Geral Legislativu, na fórma 
do art. 31 da Lei de 2l" de Outubro de 1832; e quando jú 
se achem inscriptos, se deverão annullar taes inscrip~·ões na 
eonformidade da ordem desta data sob n.o 209. 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Novembro de 1836.
ltlanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 648 .-Em 22 de Novembro de 1836. 

Extranhando a existencia de saldos avultados em ml'ío dos Thesoureiros e 
Pagadores ; c determinando que estes no fim de cada semestre €ntrcm 
para os cofres com os saldos que tiwrem . 

.\ianoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publi.co Naêional, vendo com extranhcza 
dos balanços da Thesouraria da Província da Bahia, que no fim 
do Pnno financeiro de 1833-1834 ficou existindo em mão do 
The.soureiro dos ordenado~ o saldo de 114:308~098 e no seguinte 
o de 18:858~894; ordena ao St·. lnspector da referid.a Thesou
raria: 1. 0

, que informo com brevidade se já forão tomadas as 
eontas do dito Thesour.eim, e recolhidas aos Cofres da The ... 
:;;qoraria aqucllas quantias; e 2. 0

, que não mande abonar pres ... 
t:.1eües eJ.cedentes, mas unicamente as indispensaveis para as 
dc~pe,z~s a cargo dos diversos Thesoureiros c Pagadores, que 
deverão entrar para os cofres com os sald.os, que tiverem em 
c~d \a n.o fim de cada um scmestt·e, sem o que lhes não deverá 
ser abon4da nova prestação. O que cumprirá. . 

Thc$ouro Publico Nacional em 22 de Novembro de 1836.
J.tlano,el do' N{lscimento Castro e Silva. 
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N. 64.9. --11\IPERIO. -Em 23 de Novembro de 183G. 

D'ecl~rando ao Ministerio da Fazenda o tempo, no intervallo das sessões Legis
lativas, em que os Empregados Publicos sujeitos ao Ministerio do Imperio, 
que forem Membros do_Poder Legislativo, tem direito aos seus vencimentos. 

lllm. e Exm. Sr·.-Tendo o Regente em Nome do Imperador 
o Senhor D. Pedro H resolvido que os Empregados Publicos 
pertencentes á Repartição dos Negocios do lmperio, que forem 
Membros do Poder Legislativo, sejão pagos dos seus venci
mentos até o dia 2 de Maio; e que do encerramento da As
sembléa Geral em diante sómente se faça o indicado paga-
mento óquelles que tiverem residencia nas Províncias de Goyaz 
Mato Grosso, e além do Cabo de S. Roque, ou qoe, residind~ 
em outros lugares, obtiverem licença do Governo para deixarem 
de voltar aos seus empregos: assim o communico a V. Ex. 
para que se digne de expedir a respeito as convenientes ordens. 

Deus Guarde a V. Ex.-'-Paço em 23 de Novembro de 1836.----
Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Manoel do Nascimento 
Castro e Silva. 

N. 6~0.-FAZENDA.-Em 2ã de Nevembro de 1836. 

Circular sobre o pagamento de ordenados ou soldos que no intcrvallo 
das sessões devem perceber os Membros das Camaras Legislativas. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade com 
os Avisos expedidos pelas respectivas Secretarias de Estado, 
ordena: 1. o, que os Membros das Camaras Legislativas sendo 
Empregados Publicas da Administração Geral devem continuar 
a perceber os seus ordenados ou soldos, durante o tempo que 
decorrer desde o dia em que deixão os seus empregos, até o dia 
2 de Maio, e desde o seguinte ao do encerramento da Assembléa 
Geral; 2. 0

, que o vencimento de taes ordenados, ou soldos cessa 
não só nos quatro mezes da sessão ordinaria, mas tambem no 
tempo das prorogações, e de quaesquer sessões extraordinarias 
ainda mesmo quando elles voltem a exercê-los , durante as 
sessões: 3. o, que os empregados que, nos intervallos das sessões; 
não voltarem a servir os seus empregos, só terão direito a re
ceber os vencimentos respectivos: 1. o, aquelles que se acharem 
nas circumstancias do art. 33 da Constituição , em cujo caso 
devem ser considerados os que residirem nas Provinci&s, além 
do Cabo de S. Roque, e nas de Goyaz e Mato Grosso ; 2. o, os que 
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obtiverem licenças do Governo, em conformidade da Lri: o que 
o Sr. Inspector da Thesouraria da Província de ...•• cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 25 de Novembro de 1836.
~lanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. GSL-GUERRA.-Em 26 de Novembro de 1836. 

Determina que !íe mandem relações dos artigos bellicos existentes nos de
positus das Proyincias do Pará c do lUo Grande de S. Pedro do Sul por 
occasião da sedição dessas Províncias. 

, 111m. e Exm. Sr.-Sendo de abso!uta necessidade que no 1\fi
nisterio da Gtwrra exista uma informaeão circumstanciada c exacta 
de todas as alterações que por vcntur~a tcnhiio sollrido as forças 
{j,_) Exercitq ~mpregadas em operações activas contra as sedi
ciosas e anarchistas dessa Provincia do Pará, e em favot· do 
restab.elecimento da ordem a fim de póder cabalmente habilitar 
o Governo Imperial a providenciar como convenha, á cerca do seu 
angrnento, organisação e fornecimentos ; e não sendo de menot· 
necessidade no mesmo Ministerio uma especificada relação de 
todos os artigos bellicos conset'Vados nos depositos, e em estado 
de poderem servir ás fot·ças em operações, as~im como a conta 
da desp~za militar desde o principio do corrente anno fina·n
ceiro, a qual, devendo ·<>ntrar no credito complementai' conce
dido ao Governo Imperial para occorrer ás despezas extraor
dinarias feitas com a pacificação dessa Pmvincia e a de S. Pedro 
do Sul, tem de ser apr•~sentada em tPmpo a Assembléa GPral: 
determina o Regenta em Nome do Imperador, que V. Ex. 
remetta quanto ant(~S as mencionadas informações, relação e conta 
da despeza ajuntando-lhes todos os esclarecitllcntos e rc~flexões, 
que o seu zelo e pel'icia no serviço ·publico lhe suggcrirem. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 26 
de Novembro de t836.-Cond,- de Lages.-Sr. !)residente da 
Provincia do Pará. 

-Na mesma conformidade ao Presidente da Provinda do Rio 
Grande de S. Pedro. 

N. 652.-FAZENDA.-Em 26 de Novembro de 1836. 

Circular providenciando ácerca do contrabando do páo brasil. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, participa ao Sr. lnspcctor da. 
Thesouraria da Provincia de ..•. que nesta data tem expedido 

Dccisaes 49 
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oruem a Presiuencia da Província para advertir e recommcndar 
as autoridadus da Província toda a vigilancia sobre o contra .. 
hando do páo brasil, e ordena ao dito Sr. lnspector que expeça 
as que forem necessarias para o mesmo fim, e para que as em
barcações que estiverem á carga se fação pelo menos tres visitas, 
Jogo que tiver começado a carregar, quando se suppozer em 
meio, e quando se der pot· finda a carga, pondo Guardas a 
bordo até o instante da sahida, naquellas embarcações que 
se tornarem suspeitas: outro sim ordena que aos denuncianlo3 
ou apprüllCllSores se abone pela Fazenda Nacional o liquido do 
valor do genero apprchendido, pelo preço estabelecido no luga.r, 
segundo a sna qualidade: o que cumprirá. 

Thesoum Publico Nacional em 26 de Novembro de 1836.
~lanoel do Nascimento Castro e Silra. 

N. 6r:i3.-IMPERIO~-Em 28 de Novembro de 1833. 

Ao :Ministcrio da Fazenda, para que faca cessar a pratica de se cntregarrm 
na Alfandega massos com cartas c gazetas, yindas em nayios que ~ntrHo 
nc5tc porto. 

111m. c Exm. Sr.-Constando que na Alfandega desta Cidade 
se recebem pacotes ou massos contendo cartas c gazetas vindas 
em navios que entrão neste porto, e se enttegão sem nenhuma 
dificuldade ás pessoas a quem se dirigem, sendo que devem ser 
1erncttidas, á Administração do Correio Geral, para serem com
petentemente porteados: o Begente em Nome dü Imperador o 
ScP.hot· Dom Pedro li ha por bem que V. Ex. expeça as con
venientes ordens, a fim de que na dita Alfaudega cesse uma 
pratica tão irregular e contraria aos interesses da Fazenda Pu
blica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paço em 28 de Novembw de 1836.
lr!anoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. Manoel do Nascimento 
Custro e Silva. 

N. 61H.-JUSTIÇA.-Em 28 de Novembro de 1836. 

Ao Presidente da Relação da Côrtc para fazer dar andamento nos processos 
dos réos militares, c communicar irnmcdiatamente as sentenças a Repar
tição da Guerra. 

Ordena o Regente em Nome do Impe1·ador que V. S. faça 
dar andamento aos pt·ocessos dos réos militares q·ne exislilem 
nessa H.elação, e communique immediatamente fine forem jul-
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gados á Repartição da Guerra as suas sentenças, a 11m de que 
deltas tenha conhecimento a mesma Hcpartição, c não acon
teca o que passa com o soldado do t.o Corpo de Arlillwria de 
P osiç.ão, Fmnciseo Pereira, cnja scnten(,~a alli se ignm·a não obs
tante estar preso ha mais de tre-s annos; e servindo-lhe isto de 
regra para o futuro, infornd~ V. S. o molivo da demora occor
rida no processo deste individuo. 

Deus Guarde a V. S.--Paço em 28 de Novembro de t83G.-· 
Gw;tavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Lucio Soares Teixeira 
de Gouvea. 

-~a mesma conformidado ao Chefe de Policia a re!:ipQilo dos 
processos que existirem no J ury. 

N. 6o5.-~L\Rl~HA.-Em 28 de Novembro de 1836. 

Ordrnando qnc os Aspirantes, dm·ante as ferias' cmuarqnem d!laS \CZCS 
por semana, para se exercitarem nas manobras, c adquirirem a pratica 
da navegação. 

Devendo os Aspirantrs, uurantc as ferias, embarcar duas vezes 
por semana, ao meio dia, permitlindo o tempo, no Patacho 
f>atagonia, ou em outro navio, para isso destinado, que com 
cllcs bordt>jarâ dentro deste porto, a fim ue se exercitarem 
nas manobras, e irem adquirindo a pratica da navegação; assim 
o participo a Vm., pat·a sua intelligencia, c govemo. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 28 de Novembro de 1836.
Salvador José JJ!aciel.-Sr. :Francisco de Assis Cabral o Tcivc. 

N. 656.-FAZE~DA.-Em 2'3 de Nov~mbro de tS:lü. 

Portaria approvando o procedimento do Insp~ctor da Alfan;lPga tla C;)rtc de 
mandat· cobr·ar dirrilos de expctlicntc de gcnei'Os vindos de outras Provin
ciai pelo yalol' dado na pauta. 

O St·. lnspector da Alfandega desta Corte fique na intelligf'n
cia de que bem procedeu em mandut· cobrat· pelo valor dado 
na pauta dos direitos de expediente das azeitonas vindas de 
l1ernarnbuco, c eonslão da guia que se lhe restitue; visto que 
o arbitramento só deve ter lugar quando na pauta não estiver 
o gencro, e mesmo no caso de não csli..tr, nunca o de unu Alfan .. 
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drga deve senrr em outra, uma vez que a base de tacs ãrbitm
mentos he o preço do mercado, que sempre varia de uma para 
outras Províncias. 

1\io de Jancim em 28 de Novembro de 1836.-Marwql do Nas
âmentfl Castro c Silva. 

N. 657.-Em 28 de Nl)YCUlbro de 1836. 

Sobre despachos de ancoretas de azeitonas nas quacs iHl notãQ 
ditl'erenr;as de direitos. 

·Manoel do Nvscimrnto Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, sendo-lhe presente a 
guia passadn pela Alfundega de Pernambuco de 200 nncorctas 
de azeitonas despachadas por Christovüo Guilherme Brrcken-
1eld, em que se nota Yiretn as ancorctas avaliadas em 400 rs., 
quando aliás tem o valor na pauta de 2:til000 ou 4~000 se
gundo o seu tamanho; ordena que o Sr. Inspector da Thc
~;ouraria, ouvindo o da Allilndeg;1, informe sobre tão notavcl 
diffcrença, devendo taes di!l'ercnças inteinamcntc desapparccGr 
do t.o de Janeiro em diante a vista da uniformidade do meio 
eirculante, e da ordem de tfs. do mez findo sob n. o 116 que 
manda reguLar-se em todas as Alfandegas pelas avaliações da 
pauta do Hio de Jan-eiro. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de- Novembro de 18:6.
.Z~fanocl do N ascim.ento Castro e Silva-. 

N. 653.-J USTlÇ.\.-Em 2!) de Novembro de 1836. 

Ao Prrsiuenin da Província do Rio de Janeiro, para que procure conci 
liar a José Fern:~ades <.!e Assuwpçrro c outros com o seu adversario João 
Antonio Fer•:andes Piüheiro. 

Illm. e Ex.m. Sr.-O Hcgcntc em Nomo do Imperador o 
Senhor· Dom Pedro H manda rernetter a V. Ex. o incluso 
requerimento documentado de José Fcmandcs de Assurnpçiio 
e outros, Pm o qual os supplicantc'1 se qucixão do pr•·juizo 
(JUC lhes faz sentir João Antonio Fernandes Pinheiro, que t_em 
lançado mão de toda a chicann para ni'io entre~omr-lhcs a parte 
da lwrnnça que lhes toca: e h a por bem que V. Ex., to
mundo em consideração o estado miseravel dos supplicanh~s, 
pelo qual não podem sustentar o litígio que movem ao sup
iJlicacto,_ procu.!·e por todos os mci.os no seu alcance com:;i.-
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lia-los com o seu ad versaria a fim de que possão entl'ar na 
posse e fruiçfio dos bens que por direito lhes pertencem. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do lHo de Janeim em 29 
de Novembro de 1836 .-Gustaro Ad~lfo d~ Aguilar Pantoja.
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 639.-Ern 1 de Dezembro de 18:56. 

Ao Arcebispo da Bahia, declarando em seu plrnJ Yigor o Alvará de 10 
de Dezembro de 1813. 

Exm. e Revm. Sr.-Levei ao conhecimento do Regente em 
Nolllc do I mpcrador o SPnhor Dom Pedro ll o offido de V. 
Ex. da lado do 1. 0 de Setembro do anno que corre, servindo 
de informação á representação do Cabido da Sé Metropolitan~ 
dcs;sa Cidade relativamente ás duvidas que se lhe otTercccm a 
''ista da Lei de 14 de Junho de 1831 sobre a legalidade da 
nomeação do Padre Vicente :\laria da Silva para Cura da dita 
Sé, com o titulo de Cow'go de Prebenda inteira, e assento 
uo côro c Cabido, visto que lhe haviflo sido conferidas tacs 
honras pelo Alvará de 10 de Dezembro de 1813, o qual, en
tende o referido Cabido, não dever ser cumpndo depois da 
citada Lei de 14 de Janho. E tive ordem do mesmo Ile
gPnte para responder a V. Ex. que não entra em duvida 
achar-se_ em vigor· o mencionado Alvará, o qual portanto 
deve ter devida c inteira execução, e que nenhum onus de
verá impôr-sc ao Cura nomeado, pela cond<'coração, honras 
c precmincncias que aquellc Alvará lhe conced,•, porque já 
bast~ntcs lhe são impostos no C:urato, e nenhuma congrua, 
~molumcntos ou dhti'ibuiçücs recebe pelo canonicato. O quo 
participo a V. Ex. para sua inlclligcncia e para fazer constal· 
ao mesmo Cabido. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio dB Janeiro em o Lo 
de Dezembro de 1836.-Gustavo Arlol{o de Aguitar Pantoja.-
Sr. Arcebispo da Bahia. _ 

N. 660.-FAZE~DA.-Em 3 de Dezembro de 1836. 

Portaria á Recebedoria do Município a respeito d c sello dos autos per
tencentes á Fazenda Nacional. 

O Sr. Administrador da Rcccbcdoria do Município mando 
incluir nas despezas dessa Estação o pagamento do sello dos 
autes e mais papei~ pertencentes ao rxpedienle de quaesquer nc-
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gocios da Fazenda Nacional, a vista da nota do Fiscal ou Agen.ta 
que deciJre a qualid;tde do pl'Occsso, documento ou papel 
que houver de sellat·-se, o ntlmel'O da folha que contiver e 
a data da apresentação ao sello ; podendo em cada uma nota 
incluir-se duas ou mais verbas. . 

Hio de Janeiro em 3 de Dezembro de 183G.-Jftmoel do 
Nascimento Castro e Sil~a. • · 

N. 661.-Em 3 de Dczembt•o de 1836. 

Ordem dit·igida a Thcsouraria da Pt·ovincia do Ceará sobre a iutelligencia do 
§ 15 do at·t. 51 da Lei de 15 de Novembro de 1331, que manda arrcmlur 
os terrenos e proprios Nacionaes que não furem ncccssarios ao serviço. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thcsouro Jlublico ~acionai, tendo presente o officio 
do Sr. Inspt':clor da Thesouraria da Pl'Ovincia do Ceará, de 25 
de Agosto ultimo sob n.o 22, pelo qual, em consequencia do 
que lhe requereu o Procurador Fiscal interino da mesma The
sonral'in, pede que se lhe csclareçà a materia do ~ 15 do 
art. 51 da Lei de 15 de Novembro de 1831, visto estar em 
duvida, se os terrenos devolutas que existem na Província, 
corno sobras de sesmarias e outl'Os, estão comprehendidos na 
generalidade das palavl'as-os terrenos e propt'ios Nacionaes
para cffeito de serem arrendados em hasta publica; respondo 
ao mesmo Sr. Jnspectot· que os terrenos devo lutos, porque 
nunca tivcrão dono, posto que sejão Nacionaes no séntido 
lato, por isso que pertencem a Nação ; não são com tudo com
prchendidos na disposição do citado paragrapho, o qual he só 
relntivo áquclles bens Nacion~es que no sentido stricto se charnão 
-Pmprios -c estilo lançados nos liVI'os de·llcs, na conformi
dade dos arts. 27, % 5. o e 611- da LPi de 4 de Outubro de 
183 L ; isto lw, aquelles que se adquirirão para a F dzenda Na~ 
cional, c a clla se adjudicrirão por algum titulo especial. 

Th~som·o Publico Nacional em 3 de Dezembro do 1836.
JUanocl do Nascimento Castro e Silva. 

N. 662.-Em 3 de Dezembro de 1836. 

Portaria a Alfandega ácerca de rartas e gazetas recebidas na mesma Hepartição. 

O Sr. Inspectot· da A Ifandegn faça cessar a pratica de re
ceber pacotes ou massas contendo cartas e gazetas vindas 
em na"ios que cntrfio twste porto, e de se entregarem sem 
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difficulsade ás pessoas a quem se dh·igem; ordenando que 
s(•jão remettidas á Adrninistraçüo do Correio Geral para serem 
competentemente porteadas. 

Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 1836.-2J:Janoel do 
Nasúmento Castro e Silva. 

N. 663. -Em 3 de Dezembro de 1836. 

Portaria a Alfandcga áccrea dos desp~tchos de espelhos e pianos. 

O Sr·. lnspector da Alfandega, em solução as duvidas que 
occ(Jrrem sobre os despachos dos espelhos e dos pianos de que 
trata o seu otncio de 28 de Novembro, fique na intelligencia 
de que os primeiros deverão ser despachados por faetura os que 
tt·ouxer•~m ricas moldm·as douradas, ou de madeira fina, ou 
de charão; e pela pauta quando sómente venltiio os vidros 
sem molduras, ou esta seja de insignificante valor: c os se~ 
gundos deve continuar o despacho pela pauta considerdos como 
instrumentos de musica. 

lHo de Janeiro em 3 de Dezembro de 1836.-.lJ'Ianoel do 
Nascimento Castro e Silva. 

N. 66' ... -JUSTIÇA.-Em 5 de Dezembro de 1836. 

Ao Chefe de Policia, designando as autoridades que devem dar 
providc!:cias em occasilí.o de incendio. 

O Regente em Nome do Irnperadm· o Senhor D. Pedro H 
manda dcclarm· a Vm. que ao toque de fogo deve Vm. di
ri~.dr-se ao lugar do inccndio, onde serão dadas as necessarias 
provideneias para a sua extincção pelo Inspector do Arsenal 
de Marinha em primeiro lugar, na sua falta pelo lnspector 
das Obras Publicas, c na falta deste pelo Vice-Director do 
Arsenal de Guerra; bem entendido que isto he pelo que toca 
ao material do fogo, porque todas as medidas policiaes c de 
segmança que forem precisas devem ser tomadas por Vm. e 
pelo Juiz de Paz respectivo, o que participo a Ym. para sua 
intelligencia e execução na parte que lhe diz respeito. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 5 de Dezembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Chefe de Policia. 

-Communicolil·Se na mesma data ao Commandanle Ger-al 
do Co1·po de Permanentes. 
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N. 665.-MARI~IIA.-Em 5 da D9zembro de 1836. 

Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando que aos Officiacs do Co1·po 
da Armada que forem nomeados Ajudautes de ordens dos Commandautes 
de Esquadra ou Divisão Naval, sendo t11cs nomeações i pprovadas pelo 
Goyerno, se deverá abonar as comedorias de Commandante correspon
dentes aos seus respectivos postos como se tem praticado. 

Senhor.-1\In.ndou V. M. 1., por Portaria da Secretaria de 
Estado dos Negocios da Marinha, de 15 de Novembro deste 
anno, remcttcr ao Conselho Supremo 1\Iilitar, com o rrqueri
mcnto, em que o 2. 0 Tenente da Armada João Cw.todio de 
Houdain, pede vencimentos, na qualidade de Ajudante de Ordrns, 
que foi do Commandante da Divisão do Purá, as informações 
dadas pelo Intendente, e Contador da Marinha, para que con
sulte com cffeito o que parecer sobre esta pretençno.-Não 
tendu a pretençfío do supplicante fundamrnto em Lei, por 
não constar a existencia de alguma, que dê Ajudante de Or·dt'ns 
aos Commandantes de E::;quadra, ou Divisão Naval; comludo 
bm sido pratica nomrnrem taes Commandantes, para seus A.iu· 
dantes de Ordens, a Officiaes do Corpo da Armada, dos navios 
do seu comrnando, aos qunes tem sido costume abonar-se as 
comedorias de Commandante, correspondentes aos respectivos 
postos, approvando o Governo essas nomeações. Par·ece por
tanto ao Conselho, que a vista dos indicados precedPnles está 
o supplicante habilitado para gozar da mesma vantagem, desde 
o dia em que eut.rou no exercício de Ajudante de Ordens do 
Chefe de Divisão João Tayl01·, até o em que este deixou de 
commandar a Divisão do Pará, uma vez que o Governo tenha 
approvado esta nomeação. 

Rio de Janeiro em 5 d!~ Dezembro de 1836.-Brito.-Lima 
e Silva.-Vasconcellos.-Cunha Mattos.-Gonzaga.-Foi voto 
o 'Vogal Luiz da Cunha Morei1·a. 

O Regente em Nome do Imperador. 

Como parece.-Palacio do Rio de Janeiro em 10 de De
zembro de 1836. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Salt-'adm· José Maciel. 
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N. GGG.-GUERRA.-Em 5 de Dezembro de 183G. 

Proyi~Jo ácerca da apresentação nos processos militares de tcstcmunhai 
que n<1o estão sujeitas ao Commandantc do Corpo em que se está for
mando o processo. 

O Hcgcnte em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 11 
faz saber a vós Commandantc interino das Armas da Côrte; 
que subindo á lmpcrial pres~nça uma representação do Major 
Comrnandantc do primeiro Corpo de Artilharia de Posição de 
primeira linha do Exercito, com o vosso oillcio de 22 de Ou
tubro do corrente anno, c mais papeis juntos, áccrca de devel' 
ou não o dito Mnjor Comrnandante apresentar no Conselho de 
Cu erra que se faz ao soldado daquelle Corpo José da Luz, teste
munhas que não estão sujeitas á jurisdicção delle l\lajor ; mandou 
consultar o Conselho Supremo Militar, c conformando-se in
teiramente com o parecer do dito Conselho, dado em Consulta 
datada de 7 de Novembro, houve por bem por immcdiata e 
Imperial Resolução de 2G do mesmo mcz de Novembro, c pre
sente anno, mandar declarar, que o Conselho Subaltemo pro
cedeu em regra quando requisitou ao Chefe do Corpo as tes
temunhas da culpa para serem interrogadas, visto que só este 
se achava habilitado para conhecer quacs cri'io cllas: que 
semelhantPs testemunhas não são as de qu~ trata o ~ 9. o do 
Alvará de 21 de Outubro de 1763 que os Conselhos de Guerra 
por autoridade propria devem deprecar aos Chefes .Militares, 
c Autoridades Civis, depois que os processos estão em anda
mento; mas sim, as que os Commandantes dos Corpos são 
obrigados a apresentarem para provarem a sua accusação: 
que se taes testemunhas fossem cn1 tempo nomeadas, c apre
sentadas ao Conselho, não teria lugar a paralys1ção que houve 
no processo, em manifesto prejuízo do réo, e contrt~venção ao 
disposto no~ 7. 0 do Alvará de 4 de Setembro de 1765: que 
Hnulmentc, quando os Chefes dos Corpos tiverem precisão de 
algumas pessoas de fôra dclles, para instruirem os processos 
como no presente caso são obrigados a recorrerem aos Com man
dantes das Armas por oficios escriptos nos termos da mais polida 
urbanidade, c conforme os princípios da mais restricta c decorosa 
subordinação, pois que esta he o vital principio de harmonia que 
deve existir entre as autoridades superiores, c subordinadas, e a 
escora principal da cxistencia c boa conservação do Exercito 
Nacional. Cumprio-o assim. O mesmo Heg0nte o mandou pelos 
Membros do Conselho Supremo abaixo assignados.-José Antonio 
da Fons·~ca Lcssa a fez nesta Cidade du Hio de Janeiro aos cinco 
dias do mcz do Dezembro do anno do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos trinta sois.-José Joaquim 
de Lima e Silva, Secretario rla Guerra a ftz escrever c subscrevi.
Joaquim Norberto Xavier de Rrito.-Franrisco de P,mJa c Vas
concellos. 

Decisües 50 
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N. 667.-~lARI~HA.-Em 6 de Dczenibi'O de 183G. 

On.lenando que se não jul~uc do estado de saude das praças que tiyerem 
de set· examinadas, pelos attestados que se apresentarem, pot' dever o 
exame ser feito sobre as mesmas; e providenciando para os casos em 
que ellas não possão sahir do lugar em que se arharem, ou não com
parecerem a hora marcada. 

Conslando do mappa das praças, inspcccionadas no QuGrtel 
General da Marinha em o 1. o do corrente, que, não tendo 
comparecido algumas, foi o estado de saude destas julgado 
pelos attcstaàos, que enviárão; c convindo, quo d'ora em diante 
se não decida a respeito de taes praças, senão depois de se 
haver sobre us mesmas procedido ao ncccssario exame, ou de
signando-se um dia, em que se apresentem pouco depois da 
inspccção mensal, ou indo-se ao lugar, onde residirem, quando 
delle não possão sahir, visto que, não se verificando taes hy
pothcses, deverão ser consideradas como promplas, na con
formidal-e do Aviso de 13 de Agosto ultimo; assim o pa1tieipo 
a Vm. para sua intolligencia, e execução, de accordo com o 
Cirurgião Mór da Armada. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 6 de Dezembro de 1836.
Salvadol'" José lJfaciel.-Sr. Francisco de Assis Cabral e Teivc. 

-No mesmo sentido se officiou ao -Intendente da Marinha. 

N. G68.-FAZE-"DA.--Em 6 de Dezembro de 18360 

Tratando da simplificação da escripturação da Thcsouraria do 
.. Rio Grande do Sul. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro· Publico Nacional, reconhecendo a vista da 
representação do Contador Geral interino, a necessidade de 
simplificar a escripturação das Thesourarias quanto o permittir 
a legalidade e segurança do processo de sua receita c dcspeza, 
resolveu em sessão do Tribunal determinar que n:.1s mesmas 
Thesourarias se observt.' o seguinte: t.o, queos conhecimentos 
<le receita que se entregarem ás partes, sejão assignados pelo 
Thesoureiro, c pelo Escripturario que a lançar, e que nos talões 
d' onde se cortarem os conhecimentos se lance unicamente o 
numero da partida, c a quantia em algarismo; 2. 0

, que fiquem 
ab-olidos os conhecimentos de talão de despeza, de que trata 
o art. 16 do llegulamcnto de 26 de Abril de 1832, bastando 
q1J n p~.u'te assigne n:::> livro da r~c~ita c U'.~spc.m, e que o 
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}~scripturario, ou Escripturarios encarregados àc lançar, en
treguem á parto uma nota por ellcs rubricnda com o numero 
da partida, quantia a pagar em algarismo, c pm· extenso, a 
qualidade de espeeies, e valores em quo tem de ser paga, pura 
com ella receber do Thesoureiro a sua importancia ; 3. o, que 
os ordenados, pensões, e outras despezas desS'l natureza, que 
até agora em algumas Thesoumrias se tem lançado diariamente 
e por miudo no livro caixa, se paguem por follp a vista de 
recibos das partes pelo Thesoureiro da The~ouraria, e no fim 
de cada mez se luncc em uma só partida de dt>spcza com re
ferencia ás ditas folhas, o que se tiver pngo no decurso do 
mez; 4. o, que se remetta ao lnspector um balancete das addi
~·õcs de receita e dcspeza diaria da Thesouraria, a fim d~ que 
clla faça a fiscalisação que o nrt. 17 do dito Regulamento lhe 
incumbio pelos talões da despcza; 5. 0

, que os documentos de 
despeza a cargo do ThcsoUI'eiro scjão revistos na Contadoria 
untes de cffectuado o pagamento por dous omciaes de modo 
{!UC no fim de cada mez se possa fuzer o exame de todos, e 
no fim do anno, feita a somma gerai da despeza sob a res
ponsabilidade dos Officiaes que as. examinárão se passe qui
tação ao Thesoureiro independentemente do exame legal, a 
que se deve proceder na pat'te moral das meJmas despczas, 
a fim de se fazer effectiva a responsabilidade claquclles que nu
torisárão despezas iHegncs. O que o Sr. lnspcdot' da The
soui·aria rla Provincia do lHo Grande do Sul cumprirá. 

Thesouro Publico Naeional em 6 de Dezembro de 18~36.
.~Ianuel do l\·ascimento Castro e Sirra. 

N. 66~.- JUSTIÇ:\.- Em 7 de Dezembro de 1836. 

Ao 13ispo do Maranhão declarando que o Governo julga inconveniente im·· 
petrar-Ee de Roma faculdade de dispensar-se o primeiro gráo de affinidade, 
porque esta faculdade lhe compete por suas attribuições cpiscopaes. 

Exm. e Rvm. Sr.- Accusando a recepção do officio que V. 
Ex. me dirigio na data de 2ft. de Outubro deste anno, ponde
rnndo a grantle dificuldade que tem de apresentar com exac
tídão a lista exigida em Aviso de 12 ele Julho antecedente de 
todas as dbpensas matrimoniaes que se tem concedido nesse 
mspado desde 1835 em virtude da Bulia do Papa Pio VII pu
blkada em 182'2 em Lisboa, e depois neste Jmperio, pot· lerem 
sido concedidas umas por despachos de que não he wstumc 
ficar registro, e outras· por subdelegação a alguns visitadores; 
c accrescrntando por ultimo o embarnço em que se acha sobre 
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as dispensas do prirndro gráo de afinidade licita em linha 
lateral, cujo numero sendo limitado está quasi cxhauslo; te
nho de responder a V. Ex. de ordem do Hegente em Nome 
do Imperador, quanto a primeira parte do dito officio, que 
não tendo ficado, como cumpria, registro das dispensas conce
didas, V. J~x. envie das que puder obter; c quanto cí segunJa, 
quo o Governo julga inconveniente impetrar-se de Homa a fa
culdade que V. Ex. pede, mórmente quando em suas extensas 
attribuições 'Cpiscopaes acharcí faculdade para conceder as dis
pensas de que trata, como praticão já alguns dos Bispos, c Yi
garios Capitulares do Imperio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Hio de Janeiro em 7 de 
Dezembro de 1836.- Gustavo Adolfo de Agtálar Pantoja.
Sr. Bispo do Maranhão. 

N. 670.-MAHINHA.-Em 7 de Dezembro de f83ü. 

Pcrmittindo que se encarreguem os objertos da Fazenda Nacional a bortlo da~ 
Escunas, Paquetes c Transportes, a Praticantes Extnwumerarios da Con
tadoria da Marinha, c marcando os wncimeatos que deycrão perceber tanto 
em terra como embarcados. 

Determinando o R<'gcnte em Nome do Imperador, que d'ora 
em dinnte a bordo das Escunas, Paquetes, e Transportes se en
carreguem os objectos dn Fazenda Nacional, e a resp< ctiva cs
cripturação á Praticantes Extranumcrarios da Contadoria da Ma
rinha (quo se irão nomeando succcssivarnenlc, o como fôr nc
cessario) os quaes vencerão, estando em tPrra, e com exercício 
na mesma Contadoria, a gratificação annual de cineoenta mil 
réis, e embarcados (ou e\!cs substituão Pilotos, Escrivães, ou 
Despenseiros), a de duzentos e cim:ornta mil réis, que percebPm 
os do numero; assim o participo a Vm. para sua intelligenciu 
e execução. 

Deus Guarde a Vm.-Paro em 7 de Dezembro de 1836.
Salrador José Maciel.-Sr.: Joaquim Antor~io Caminha. 

N. 671.-li'AZE~DA.-Em 7 de Dezembro de 1826. 

Jlorlaria acerca dus dcsrachos dos liquidos. 

O Sr. Inspector da Alfandcga fique na intclligcncia: 1. o que 
nos despachos dos liquides deverá o Stereomctra declarnr não 
só o numero de medid<1s do cada um dos cascos como a sua 
qualidade nunca englobando uns com outros dilfercntcs; 2. 0 
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que em cada uma descarga deverá medir os cascos que lhe 
parecer embora sejão da mesma marca e do mesmo navio. O 
que assim cumprirá. 

Hio de Janeiro em 7 de Dezembro de 1836.-Jlanoel do Nas
(, Í!NCiilO ca~tro e Silva. 

N. 672.- Em 7 de Dezembro de 1836. 

D;:ndo esclarecimentos sobre a disposição da ordem de 30 de Setembro désta 
<~nno, que trata dos direitos do dizimo que pagão os generos de producção 
u:1cional. 

:\Lmocl do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, em conformidade de delib,eração 
tomada em sessão do Tribunal responde ao officio do Sr. Ins
pcctor da Thesouraria da Província do Espírito Santo de 2 do 
Nm:~'mbro findo, que não he por certo exacta a intelligencia 
que deu á ordem de 30 de Setembro deste anno, suppondo, 
que a expressão- que houv~Wem pagos os respectivos dízimos 
na Pmvincia productora- deve entender-se m1s duas quotas 
partes, urna da Renda Provincial a lJUe pertence pela dispo
sição do § 6. o do art. 9. o da Lei de 31 o e Outubro de 1835, 
f1 a outm na Renda Geral, como addicional aos direitos do 
r~xportação; porque a providencia a que clla se refere foi só 
rt'!~ltiva aos generos sujeitos ao dizimo que se exportào de uns 
para outros portos do Imperio, c nada por isso tem a con
tribuir para a Renda Geral. E quanto as providencias acerca 
dos gcnems sujeitos ao dizimo, que vierem dessa Província, 
trndo lá pago o dizimo, por inteiro c houverem de ser d'aqui 
exportados para fóra do lmperio pagando os direitos de 7 °/o, 
HS deverá solicitar da Assembléa Legislativa Provincial. 

Thcsouro Publico Nacional em 7 de Dezembro de 1836;
l'tianoet do Nascimento Castro e Silva. 

N. 673.-Em 7 de Dezembro de 1830. 

f!rdarando a intelligencia do ~ 1. 0 do art. 9. 0 da Lei de 31 de Outubro 
de 1835 que trata do impost? de ancoragem. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesoum Pub-lico Nar.ional, ·e·m conformidade de de
libut·ação tomada em sessão do Tribunal declara ao Sr. Ins· 
IH:ctor da Thesouraria da Provincia das A.lagôas em resposta 
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ao seu ofilcio de 16 de Agoslo deste an no sob n. o ü:J, que 
a disposição do § 1. 0 do art. U.o da Lei de 31 de Outubro de 
1~35 comprchcnde todas as Embarcações, que navegiio barra 
fora pura os portos da mesma ou diversa Provineia; e que, 
quando se não possa fazet· a arqueação das canôas, de que 
trata, segundo o Rc'gulnmento, se calcule pelo peso da carga: 
c quanto ao scllo dos despachos marilimos, c bilhetes, deve 
continuar a isenção ordAnada na sua Portaria de 12 de Agosto, 
por ser conforme a Lei. 

Thcsouro Publico Nacional em 7 de Dezembro de 1836.~
jJfanoel do Nascimento Castro e Sift,a. 

N. G74.-Em 9 de Dezembro de l83G. 

Ordenando que se nfio cumpra a Lei Provincial de S. Paulo Jc 18 de l\Iar~o 
na parte em que dispôz sob:·c siza, decima de legados, c paga:ncnlo de 
diyidas Provinciaes pela Caixa GeraL 

1\Ianocl do Nascimento Castro e Silva, Pr<'sidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Naciot::tal, declara ao Sr. Inspcctor da The
som·aria da Provincia de S. Paulo que não Lievcm ser cum
pridas até que a Asscmbléa Geral Legislativa não resolva o 
contrario: 1.~ a disposição do art. 6. 0 § 9. 0 da Lei do Orça
mento Provincial de 18 de Março ultimo, que ordena se não 
pague siza quando se fizer troca de escravos por bens de raiz~ 
determinação esta que hc prejudicial a Henda Geral se em vir
tude della se deixar de cobrar siza dos bens de raiz dados 
em troca de escravos contra o disposto no art. 9. o § 9. o, da Lei 
de 31 de Outubro de 1835 que lw só relativa a troca de bnns 
da raiz por outros bens de raiz . o que se não t~ó~b 
suppr)r da intençfío dos Legisladores Provinciaes; 2. 0 o § 10 
do mesmo artigo que declara pertencer a Henda Provinda! a 
decima dos legados c heranças cujo prazo legal de pagamento 
se vencer depois do t.o de Julho de 1836, embora o falleci
mento do testador tenha sido antecedente, disposição que vai 
inteiramente de encontro a ordem de 2' .. de Outubro de 1835 
n.o 93 que na intclligcncia quo dcn a rcsp2íto da época em 
que deve eonsiderar-se devida a taxa das heranças e legados 
foi strictamcntc de accordo corn a disposil;ão do Uc~creto de 2'7 
de Novembro de 1812; 3.õ finalmente o art. 17 da citada L.ei 
que dbpõe que sejão pagas pelas !tendas Geracs as dividas pro
vinciacs anteriores ao 1. 0 de Julho do coiTent~ anno, porque 
a Assemb .é a Provincial não podia som excesso de suas attri
buif;õcs dar aos fundos consignados para as dcs1wzas gcrucs 
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do anno financeiro, deslino diverso daquelle marcado na Lei 
ú As.mmblé.t G3ral no que parece haver equivoco, porquanto 
a eitação que se faz do § 31,. do art. 11 da Lei de 31 de Outubro 
tlo 1-833 he inteiramente diverso do que alli se ordena. 

Thcsouro Publico Nacional em 9 de Dezembro de 1836.
.M arwel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 67B."-JÚSTIÇA .-Em 10 de Dezembro de 1836. 

\O Chefe de Policia, para que o Escrivão .que servir de Secretario do Jury 
assigne uma relação. de todos os processos que forem remettidos do Juizo 
de Paz Cabeça do Termo. 

Convindo ~cautelar o extravio dos processos que do Juizo 
de Paz Cabeça do Termo forem enviados para as sessões do 
Jury, Vm. passará as ordens convenientes para que o Escrivão 
que servir de Secretario do me3lll0 Jury, assigne uma relação de 
todos os processos que daquelle Juizo forem remettidos F(lfa 
sNem julgados, a fim de servir de d.escarga ao respectivo Es
crivão. 

Deus Guarde a Vm.--Paço em 10 de Dezembro de 1836.
(;ustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.-sr: Chefe de Policia. 

N. 676.-FAZENDA.-Em 10 de Dezembro de 1836. 

Determinando que se não cumprão certas disposições da .Lei do Orça
mento Provincial de Goyaz de 6 de Setembro do mesmo anno. 

Manoel do Nascimento Ca3tro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, declara ao Sr. Inspeclor 
da Thesouraria da Pl'ovincia de Goyaz que não devem ser cum
pridas, até que a Assembléa Geral Legislativa não resolva o 
contrario: 1.0 a disposição da 2. a parte do § 1. o do art. 5. o 

da Lei do Orçamento Provincial de 6 de Setembro ultimo sob 
n.o 25, que declm·a pertencer a Henda Provincial a decima de 
legados, e heranças cujo prazo legal deve-se vencer depois 
do f.o de Julho de 1836, embora o falledmento do testador 
tenha sido antecedente; disposição que vai de encontro ao 
Decreto de 27 de Novembro de 1812, e a intelligencia que o 
tloverno strictamente de accordo com a disposi~ão do mesmo 
Decreto deu a re~peito da época em que deve considerar-se 
O('Vida a taxa das heranças c legados; e 2. o o art. 12 da citada 
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Lei que dispõe que scjão pagas pelas Rendas Gcracs as dividas 
Provinciaes anteriores ao 1. 0 de Julho do corrente anno; por 
que não só a Assembl{~a Provincinl não podia sem excesso de 
suas attribuições dar nos fundos consignados para as dcspezas 
gemes do unno flnanct~iro destino diverso daquella marcada 
na Lei da Assemhléa Geral, como pm·quc até parece haver 
equivoco na citação do § 3' .. do art. 11 da Lei de 31 do Ou
tubro de 1835, que longe de apoiar he perfeitamente contrario 
ao qw~ no citado art. 12 dispôz n Lei Provincial. 

Thcsouro Publico Nacional em 10 de Dezembro de 1S3G.
]}!anoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 677 .-Em 1 O de Dezcmbt·o de 1836. 

Circular para que nas Alfandcgas se arrecadem direitos de cm:SJmo 
dos generos de estiva que se exportarem da Província do Pará. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do Thcsouro Publico Nacional, ordena que o Sr. lnspcctor 
da Thesouraria da Província de, .. -cxpe<;a as necessarias or
dens a Alfandega, para qu~ nella se arrtcadrm direitos de 
consumo dos gencros de estiva, qu(~ por cx;;ortação vierem do 
Pará até ao fim do 1.() semestre do anuo financeiro de 1837-
1838, por não terem alli sido pagos, em conformidade do art. 
12 da Lei de 22 de Outubro do corrente anno: o que assim 
cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 10 de Dezembro de 1836.
Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

-Na mesma data se cxpedio Portaria a Alfandega da Côrtc. 

N. 678.-Em 10 de Dezembro de 183G. 

Portaria a Alfan<lega em ailditamento a de 7 do corrente que trata <la 
medição dos liquiuos. 

O St·. Inspcctor da Alfandega fique na intclligcncia de que 
o Stcreometra aiém do que se declarou ser de sua obrigação 
por Portaria de 7 do corrente deve nos despachos pôr os preços 
da Pauta. 

Rio em 10 de Dezembro de 1836.-Manoel do Nascimento 
Castro c Silva. 
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N. 679.- Em 10 de Dezembro de 1836. 

Cit·cutar ordenando que se não paguem os vcnr-imentos dos Empregados, 
Pensionistas e Militares, que residirem, com licença, fóra do Imperio sem 
que apresentem certidão de vida. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, em conformidade com os 
:\ visos ex pedidos pelas diversas Secretarias de Estado, ordena 
que aos Empregados, Pensionbtas, e Militares, que tcnhão obtido 
licença para residirem fúm do lmperio, se não pilgucm seus 
,·encirnentos, sem que apresentem certidão de vida, como se 
acha estabelecido, ou sem prestarem fiança idonea em que se 
·•brigue a apresenta-la por seus procuradores; não excedendo 
porém o prazo de 6 mezes: o que o Sr. Inspcctor da Thesou
rrtia da Provineia de .... cumprirá. 

Thesouro Publico Nacional em 10 de Dezembro do 1836.
llanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 680.-lMPERIO.-Em 12 de Dezembro de 1836. 

Ao Presidente da Provincia de Pernambuco sobre o procedimento do Directm· 
do Curso Juridico de Olinda nos casos de empate nas votações da Con
gregaçao. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo subido ao conhecimento do Regente 
em Nome· do Imperador o Senhor Dom Pedro U, o officio do 
Director interino do Curso Juridico de Olindi:l com data de 31 
de Outubro ultimo, communicando o que occorrêra na Con
gregação do t.o do dito mez, por occasião de haver o Bacharel 
Francisco José de Almeida apresentado as suas theses para o 
doutoramento : o mesmo Regente, ficando de tudo inteirado, 
manda declarar a V. Ex., para fazer constar ao mencionado 
Director, que, emquanto não houver Lei, que positivamente 
determine qual deve ser o procedimento do Director no caso · 
de empate de votos na Congregação, deve-se executar o que a 
.iemelhante respeito prescreve o Regimento interino do men
cionado Curso Jurirlico. 

Deus Gua•·de a V. I~x.- Palacio do Rio de Janeiro em 12 
de Dezembro de 1836.-Manoel da Fonseca Lima e Silva.-Sr. 
Presidente da Provincia de Pernambuco. 

Decisões 51. 
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N. 681. -JUSTIÇA.-Em 12 de Dezembro de 1836. 

Ao Presidente da Província rio Rio Grande do Norte, sobre sancçfio das Leis 
Provinciaes; c estranhando a indiscreta c i Ilegal sancção das que inverterão 
a marcha dos processos estabelecida pelas Leis Gcracs. 

111m. o Exm. Sr.- Levei no conhecimento do Regenle em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pcdm 11 o offido que na 
data de 29 de Outubro passiJdo V. Ex. me dirigio, no qual soli
cita a expedição das necessarins ordPns ao Presidente da H.t>laciio 
de Pernambuco a fim de que este Tribunal se regule no julga
mento dos Feitos instaurados nessa Provinein, e que houv~rem 
de subir a esta instancia, pelas leis provinciaes que forão por V. 
Ex. sanccionadas, visto que tendo sido nessa Província alterada 
em muitos casos a maneira de processar marcada pelas Iei5 
geraes, fazendo por exemplo de curso ordinario causas que as 
leis geraes fizcrão de curso summario, e vice-v<·rsa, a não obser
var a Relação esta nova marcha de processo perigaria muito o 
direilo dos litigantes; ao que cumpre, de ordnm do n1esmo He
gentc, estranhar severamente a V. Ex. po1· haver com uma indis
creta c illegal sancção invertido a marcha regular dos processos, 
que sendo estabelecida por leis geraes e fóra da esphéra das 
Assembléas Provinciaes, não pódc ser por ellas alterada. Nenhum 
artigo do Acto Addicional attribue ao Poder Legislativo da Pro
vincia a faculdade de legislar em taes casos, antes lh'o vedou 
pela disposição gcnerica do art. 12. Nas lnstrucções de 9 de 
Dezembro de 1835, que lhe forão remettidas em tempo com
petente, se recommenrlou aos Presidentes das Províncias a mais 
vigilante circumspecção sobrr semelhante assumplo, c V. Ex. a 
despeito de tudo isto sancciona actos illegars, que segundo a sua 
mesma expressão vão pôr em perigo o direito dos liligantt·s, 
para solicitar depois do Governo que canonise est<•s actos. O 
Governo portanto 11ão pódc deixar de negar a expedição das 
ordens por V. Ex. rr.queridas, por qnilnto na applieaçfio dessas 
leis o Tribunal da Helação se deve determinar pelos princípios 
juridicos, pela Constituição do Estado, pelo Ado a ella adclicio
nal, e pelas lnstrueções cituda~ ~ c certamente lhPs não deve dar 
execução se achnr que são contrarias ús leis geraes, em ma teria 

• não provincial. V. E". deve estar inteiramente persuadido de 
que sendo na Provincin. Dd·gado do Governo Geral, inwmbc
lhc com o maior desvelo suslentar todos os principias c elemen
tos do mesmo Poder (~eral. Oaando o Acto Addicional deu aos 
Presidentes o direito de sancção, só tcvt~ em vbtas manter nas 
Províncias o equilíbrio dos diversos elnmentos dos Poderes crca
flos ndlas, e esta missão importante dos Presidentes deve ser 
drscrnpcnhada com criterio e firmeza, niío deixando jámnis pm· 
nmn m.al entendida e quiçá prejudicial condescendencia con
fnndir· as rrsprdiv.as n.ttribuições desses Poderes. Esporn por-
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llinto o Governo que V. Ex procure quanto antes que se revogue 
essa e outras leis anti-eonstitucionacs, para anticipar a infal
livel revogação ddlas pell) Poder Lí~gislativo Gm·al. 

DL~us Guarde a V. Ex.-Pillacio do Rio de Janeir·o em 12 
do DezPmbro dtl 1836.-Gustavo Adolfo de Aguifar Pantoja. 
-Sr. Prenidente da Provineia do Rio Grande do Norte. 

N. 682.-Em '14. de Dcze1nbro de 1836. 

Ao Chefe da Policb, sobre nomea·:no de Officiaes de Justiça. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ordena qw~ V m. rncom mrnde ao~ Juizes de Paz deste 1\funicipio 
a ncccssaria circumspccção na nomPaçno de Officiaes de Justiça, 
pois que consta ao (~overno l111pcrial que se tem concedido 
supPl'ilhundaneia de tacs provimen:os, e a indivíduos que os 
prontrüo sórnentP para I'Vadirem-sl~ ao recrutamento; devendo 
pnrtanto os rd~~ridos Juizes lirnitat·-se a nomearem os que 
forem absolutamente indispcnsaveis ao expediente dos seus 
Juizos, a fim de que não continue um tal abuso, e procurando 
quanto possa ser que a nomeação recaia em indivíduos que 
estrjilo isentos do mrsmo recmtamento. 

J);~us Guarde a Vrn.- Paço em 14 de Dezembro de 1836. 
Gustavo Adulfo de Aguilar Panloja. 

N. 633.-MARINHA.-Em 14 de Drzemhro de f836. 

Circular aos Presidentes das Provincias excitando a ohfervanda da Circular 
de 15 de :Março de 1S3(), á cerca dos concertos, e obra:; em os navios da Ar
mada. 

111m. e Exm. Sr. -0 R1•gentc em Nome do Impe1·ador manda 
recommendar a V. Ex. a mais pontual observancia do disposto 
na Circulai' de 15 de Março d~ 1830, inclusa por copia, ácerca 
dos concPrtos, c obras em os navios da Armada, tendo dr pre
vinir a V. Ex. de qu~', por motivo de,.ta re~..:ommrndação, se 
cxpedio a conveniPnte ordem ao Inspectot· do Arsenal da .Mari
nha da CôrtP, para rl'ora em diante, logo que entrat· neste porto 
navio da Armada, dirigir -se a seu bordo, e exn minar se volta 
no mesmo estado, em que daqui sahio, ou se houvn nelle qual
quer alteração contraria ao determinado na sobredita Circular,. 
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dando depois á esta Secretaria de Estado conta de tal exame, 
para, no caso de exorbitancia, ser a obra avaliada, e responsavel 
pela perda, que dahi resultou a Fazenda Publica, o Intendente, 
ou Inspector, que a mandou fazer, e na sua falta o comman
dante do navio que a consentia, a fim de se descontar então dos 
respectivo~ soldos ào 1. 0 ou do ultimo, a quinta parte até a 
indemnisação da quantia, em que importou semelhante obra. 

Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em 1ft. 
de Dezembro de 1836.-Salvador José Maciel.-Sr. Prisidente 
da Província d~ ..... 

N. 684.-Em 14 de Dezembro de 1836. 

Ao Inspector do Arsenal da Marinha da Côrte, dando conhecimento da Cir
cular desta data, e determinando que os navios da Armada que entrarem 
no porto, sejão logo examinados, a fim de se conhecer e avaliar não só 
da necessidade, como do custo das obras qne se tenhão feilll nas Pro
víncias, e responsabilisarem-se os Intendentes e Inspectores que as tenhli.o 
mandado fazer, e commandantes que as consentirem, quando as mesmas 
acarretem prejuízos á Fazenda Nacional. 

Recommendando-se nesta data aos Presidentes das Provin
cias a mais pontual observancia do disposto na Circular de 
15 de Março de 1830, indusa por copia, ácerca dos concertos, 
c obras em os navios da Armada; cumpre que V. S. d'ora 
em diante, logo que entre neste porto algum dos referidos 
navios, se dirija a seu bordo, e examine, se volta no mesmo 
estado, em que daqui sabio, ou nelle houve qualquer alte
ração contraria ao determinado na sobredita Circular, dando 
conta á esta Secretaria de tal exame (de cuja falta se tem se
guido grande prejuízo á Fazenda Nacional, e não poucas vezes 
defeitos para os navjos), a fim de ser a obra, no caso de 
exorbitancia, ayaliada pela mestrança deste Arsenal, e cumu
lativamente responsavel pela perda, que dahi resultou á mesma 
Fazenda, o Intendente, ou Inspector, que a mandou fazer, e 
na sua falta, o Com mandante do navio, que a consentio, a 
fim de se des<~ontar então a 5. a parte dos seus respectivos 
soldos, até a indemnisação da quantia despendida com ieme
lhante obra. 

Deus Guarde a V. S.-Paço em 14 de Dezembro de 1836.
Salvador José Maciel.- Sr. Luiz da Cunha Moreira. 
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N. 685.-Em 14 de Dezembro de 1836. 

Rt1 spondendo aos officjos do Presidente da Provinda do Pará sob n.• ~• 
até 29 com data de 12 e 24 de Agosto, 13 e 2\J de Setembro, e 8 de Ou
tubro ultimo, ácerea do prof'esso do p-rumete Manoel José Bernardino, 
sob n." 22, da sentença proferida pelo Juiz de t.ireito Chefe de Policia 
dt'ssa Provincia sobre o apresionamento d~ Escuna Americana J•Jhn S. 
Brttn, sob n. 0 24, do Monte-Pio das viuvas dos 1.08 Tenentes da Ar
mada Antonio Maximiliano de Chermon Costa Cabbedo, e Francisco de 
Porja, sob u.o 27, e finalmente ácerca do naufragio do Hiate, de que· 
trata o officio dessa Presidencia sob n.0 29. 

lllm. e Exm. Sr.-lriteimdo do que V. Ex. me communicára 
em seus oficios de n.o 21 att 29, com datas de 12, e 24 de 
Agosto, ta, e 26 de Setembro, e 8 de Outubro ultimo, tenho 
de significar-lhe quanto ao de n. o 22, que o A viso expedido 
em 22 de Janeiro deste anno ácerca do grumete Manoel José 
Bernardino para ahi reconduzido, nem se oppõe ao Codigo 
Criminal, ne'm prescreve a maneira infallivel por que o réo 
devH ser processado, a qual cumpre que seja a mais conforme 
com o es.pit·ito do mesmo Codigo; quanto ao de n.o 24, que 
havendo-se mandado consultar o Conselho Supremo Militar 
sobre a sentenç.a proferida pelo Juiz de Direito Chefe da Po
licia dessa Província, âoorca do ap~esionamento da Escuna 
A'11ericana John S. Brun, logo que esteja decidido este ne
gocio se fará a V. Ex. a conveniente participação. Quanto 
ao ele n. 0 27, que para se continuar a abonação do Monte
Pio ás viuvas dos 1.08 Ten~ntes da Armada Antonio Maximi
liano de Chermon Costa Cabbedo, e Francisco de Porja, he 
mister que V. Ex. satisfaça ao que se exige no Aviso daRe
partição da Fazenda, junto por copia; ficando na intelli-

• gencia de que á ultima destas viuvas concedêra o Governo, 
em attenção aos serviços prestados por seu marido, a pensão 
annual de 180:tll000, que lhe será paga conjunctamente com o 
.Monte-Pio, logo que obtenha a indispensavel opprovação da 
Assembléa Geral LPgislativa: e quanto. finalmente ao de n.0 

29, qne, se o Capitão Tenente Antonio Leocadio do Coutto, 
que aliás merPcêra tão positiva recommendação de V. Ex., 
tiv<>sse sido mais solicito no llesen:tpenh'J de suas obrigações~ 
haveria indubitavPJmente evitado o naufragio do Hiate, a 
perda dos mantimentos, e o prejuízo da Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 14 
de Dezembro de 1836.- Salvador José Maciel.-Sr. Presi
dente da Província do Parâ. 
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N. 686.-JUSTIÇA.- Em 15 de Dezembro de 1836. 

Ao Ministro da Gurrra, sobre as patrulhas do t,o Corpo de 
Cavallaria do Exercito. 

lllm. e Exm. Sr.- T<•ndo mandado eessar as rondas que 
até ngora fazião os Guardas Municipae~ Permanr.ntes no Campo 
da Acclurnação, em consequencia da communicação que V. Ex. 
me fez t•m Aviso de 12 do corrente, de haver ordenado que 
as mesmas rondas srjão feitas por patrulhas do 1. o Corpo 
de Cavallaria de 1. a Linha do Exercito, só me resta rogar a 
V. Ex. a expedição das convenientPs ordens para que as re
feridas patmlhas se prestem ás requisições dos respectivos Juizes 
de Paz, que recebão os seus presos, e que lhes communiquem 
as novidades que occorrerern. 

])eus Guarde a V. Ex. -Paço em 15 de Dezembl'O de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Conde de Lages. 

N. 687.-FAZENDA.-Em 15 de Dezemb1·o de 1836. 

Respondendo a Thesouraria da ProYincia do Pará ácerca da cobrança da 
Dccima Urbana pelo tempo em que a Capital esteve sob o domínio dos 
rebeldes. 

Manoel d0 Nascimento Castro e Silva, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Naeional, tendo presente o oficio 
do Sr. Inspector da Thesouraria da Província do Pará de 8 
de Outubro ultimo, sob n. o 26, pelo qual submette a decisão 
do dito Tribunal a representação que lhe dirigirão os Col
leclores da Dccirna Urbana, sob1·e se deverião ou não haver 
dos collectados as quotas relativas ao tempo ern que a Capital 
estrwc sob o domínio dos rt>bcldes, e se, no caso negativo, 
deverião julgar t.unb<'rn isentos da contribuição aquelles que 
pelo mesmo tempo tPm eobrudo alugueis de seus predios 
das pessoas que os fic;írão ocr.upnndo; responde ao sobredito 
S,·, Inspector, de conformidade com o voto do Tribunal, que 
não proct>da por ora a cobrêlnça da decima, correspondente ao 
tempo deeorrido do 1. 0 de Julho de 1835 até ao ultimo de 
Junho de 1836, tempo declarado pelo Sr. lnspector como o 
de maior insurreição, P predomínio dos rebeldes; até que a 
Asse111bléa Geral Legislativa, a quem será submPttido este 
objecto, decida ern sua sabedoria o que julgar conveniente, 
prort>dendo-se comtudo ao respectivo lançamento, quando 
por ventura não se tenha feito. · 

Tht·souro Publico Nacional em 15 de Dezembro de 1836.
Manoel do N aseimento Castro e Silva. 

• 
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N. ~S.- MARINHA.- Em 16 de Dezflmhro de 1836. 

Mandando restabelecer o Arsenal da Marinha na Província do Pará, 

lllm. e Exm. Sr.- O Regente em Nome do Imperado•· de
termina, que V. Ex. dê as providencias necessarias para que 
se restabeleça o Arsenal da Marinha dessa Província, de ma
neira que se possa no mesmo proceder do modo possível ao · 
concerto, de que necessitan~m os navios de guerra, podend9 
aproveitar-se os Artífices nelles embarcados, os que chegá_rão 
de Hambur~o entre os marinheiros engajodos, e os que em 
terra se obtiverem ; que se não admitta nas tripolações dos 
sobreditos navios mais gente, em quanto não . existir ft1lta a 
preencher-, para estarem completas as lotações, conforme se 
achão arbitradas; e que informe circumstanc.adamente á esta 
Secretaria de Estado sobre o preço das madeiras , de qu~ 
abunda essa P.rovincia, a fim de se conhecer se convêm, ou 
1üi.o a remessa dellas para este Arsenal. O que parti(~ipo a 
Y. Ex. par.t a sua intelligencia, e execução; enviando a V. Ex. 
por esta occasião as inclusas copias dos conhecimentos em 
fônna dos generos, que o Paquete Constança conduz a en
tregar á ordem de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pa1acio do Rio de Janeiro em 
16 de Dezembro de 1836.-Salvador José Mact"el.-Sr. Pre
sidente da Província do Pará. 

N. 689.- Em 17 de Dezembro de 1836. 

Permittindo a admissão de um Praticante no Arsenal da Marinha de Per
nambuco com o vencimento de uma gratificação de 50S annuaes. 

111m. e Exm. Sr.-O Uegente em Nome do Imperador, a 
quem foi presente o officio de V. Ex., sob n. 0 19, de 3 do 
mez proximo preterito, acompanhado do que lhe dirigira o Ins
pector do Arsenal da Marinha dessa Província, h a por bem 
permittir,":~ que elle admilta no mesmo um Praticante, com a 
gratifieação de cincoenta mil réis annuaes, conforme se observa 
na Contadoria da .Marmha desta C,kte, para o ajudar na es
cripturação a seu cargo, e' ir-se ao mesmo tempo habilitundo; 
a fim de ter para o futuro, pela sua a1:tidão, e comporta
mento, accesso aos outros lugares do referido ArsPna1. O que 
participo. a V. Ex. para sua intelligencia, e expedição das con
venientes ordens a tal respeito. 

Deus Guarde .a V. Ex. -llaJacio do Rio de Janeiro em 17 
de Dezembro de 1836.-Salvador Jose Maet"el.-Sr. Presidente 
da Província de Pernambuco. 
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N. 6üO.-lMPERIO.-Em 19 de Dezembro de 1836. 

Mandando proceder a I•OYa eleição de dous Senadores pela Provincia do 
Rio de Janeiro, pelos Eleitores actuaes, e em uma só lista. 

lllm. e Exm. Sr.-Achando-se nulla a eleição a que ulti
mamente se procedeu para dous lugares de Senador, um dos 
quaes se acha vago pelo fallecimento de José Caetano Ferreira 
de Aguiar,. e o outro foi augmcntaao á HC'presentação Nacional 
pela Província do H. i o de .Janeiro em VIrtude da Re~olução de 
13 de Julho deste anno; por quanto em quatro collegios os 
Eleitores votãrão Pm duas listas de trcs nomes cada uma, e 
em doze Collegios votárão em uma só de seis indivíduos: manda 
o Regente em ·Nome do Imp<~rador o Senhor D. P•·dro 11 que 
V. Ex. expeça as convenientes ordens, para que no dia 2 de 
Fevereiro do futuro anno de 1837 se proceda á nova eleição 
para os referidos lugares, dtwrndo em todos os collegios, para 
cumprir-se o que detrrmina o art. 43 da Constituição, fazer-se 
essa eleição com os Eleitores da Legislatura actual, c em uma 
só lista de seis nomes, sendo as actas rcmettidas com tempo 
á Camara Municipal desta Côrt(', onde deve ter lugar a apu
ração final no dia 5 de Março do mesmo anno, o qual fica 
para isso designado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 19 
de Dezembro de 1836. -Manoel da Fonseca Lt'ma e Silva.
Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro. 

-No mesmo sentido á Camara Municipal da Córte. 

N. 691.-JUSTIÇA.-Em 19 de Dezembro de 1836. 

A' Commissão Inspectora das obras da Casa de Correcçllo, para que 8Ó por 
trimestre ou semestre dirija a conta das despezas com os Africanos depo
sitados. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 
Il, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, parti
~ipar á Commissão Inspectora do Casa de Corrccção, que es
tando já determinada a consignação mensal que lhe compete 
pelo Decmto de 26 de lulho ultimo, nuo deverá de Janeiro 
em diante dirigi•· por mezes á referida S(•cretaria a conta do 
que despender com os Africanos depositados na mesma Casa, 
e sim por trimestre ou semestre, a fim de evitar-se a repe
tição de Decretos por quantias tão diminutas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Dezembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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N. 692-.-GUERRA. ---Em 19 de Dezembro de .1836. 

Recommenda todo o cuidado com as nitreiras da Provincia de Minas ; 
cujos productos sao necessarios á fabrica da polvora. 

llhn. e Exm. Sr.-O importante Estabelecimento Nacional 
da Fabrica da Polvora da Estrella, onde diariamente se mani· 
pulão doze arrobas de polvora, e em breve se elevará _seme ... 
lhante manipulação a 40 arrobas, comprando certa e seguida
mente grande porção de salitre, de que abunda essa Província; 
não pude deixat· de chamar a solicitude do Governo Imperial 
a tentar ainda uma vez abrir nessa Província tão reconhecida 
fonte de induslria e riqueza nacional, obstruida não por falta 
de soccorros publicos, mas por ventura por sua pouco acertada 
applicação. Pelo que o_ Regente em Nome do Imperador • 
confiando que o zelo de V. Ex. pela prosperidade do lmperio, 
n em particular dessa Província, bem como os conhecimentos 
locaes de lia 'não deixarão de suggerir-lhe os meios, que faci · 
li tem levat· avante a sustentação das nitreiras, que abertas 
debaixo dos melhores auspícios, tem todavia quasi caducado; 
h a por bem determinar que V . .Ex. informe quaes as medidas
que deva tomar o Governo, para que as nitreira~ dessa Pro
víncia possão alimentar a fabrica com o necessario salitre, que 
será· pago no lugar da extracção, na mesma fabrica , ou no 
Arsenal de Guerra da Córte , como mais convier aos empre
hendedores deste trafico ; que aliás será feito por conta da Fa
zenda Nacional, quando assim pareça conveniente e preferível. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 19 
de Dezembro de 1836.-Conde de l-ages.-Sr. Presidente da 
Pi'ovincia de Minas Geraes. 

N. 693.-JUSTIÇA.-Em ~O de Dezembro de 1836. 

Ao Jui~ de Direito da :~.a Vara Civel, resolvendo as duvidas por elle apre
sentadas em seu officio de 2!l de O!lQibro J.eerca de preparo e andamento 
de processos, na falta de alguns Juizes. ' · 

~m solução ás duvidas sobre que Vm. pede esclarecimentos " 
em seu officio de 25 de Outubro de~te anno, tenho de declarar 
a Vm.: 1.0 que, dado o caso do Decreto de 23 de Abr~l de 
1835, de faltarem simultaneamente dous Juizes do Cível deste 
Municipio, e acontecer faltar tambem o Juiz Municipal, deverá 
o 3.0 Juiz do Civel, em quanto não houver o Municipal, dat· 
andamento á parte prepara to ria dos processos; porque a pro
videncia daquelle Decret<:l, que foi dado a bem da expedição 
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dos Feitos , não deve em tal caso voltar-se em retardamento 
dellcs ~ 2.0 que apesar da disposição do sobredito Decreto, o 
1uiz do Cível que estiver em exercicio, deverá dar cxpedientc 
uos processos da Provedoria, . tanto na parte prcparatoria como 
no julgamento. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 20 de Dezembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.- Sr. Juiz de Direito da 
3. 8 Vara CiveL 

N. C94.-IMPERIO.-Em 22 de Dezembro de :1836. 

Communicando no Presidente da Provincia d11 Bahia que a detisiio do Go
verno ácerca da deliberação que tomou a Faculda-de de Medicnl<l da mesma 
Provinda, de augmcntar o ordenado de um seu empregade.. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao<-<..· •hecimento do Regente 
em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro H o oficio de V. 
Ex. de 4 do mcz passado, em que participa a deliberação to
mada pela Faculdade de Medicina dessa Cidade,. de elevar a 
/"OO:tJ\000 o ordenado annual do Guarda do Amphitheatro de 
Anatomia: o mesmo Hegente houve por bem dcsapprovar 
aquella delibe1·ação; por quanto o art. 10 da Lei de 3 de Ou
tubro de 1831, com que a ~--acuidade pretende justificar o seu 
procedimento, só autorisa a marcar tacs vencimentos, e não a 
fazer augmentos todas as vezes, que parecer conveniente, por
que isso seria até opposto ao espírito c á letra da Constituição. 
O qnc pnrlicipo a V. Ex., a fim de que o faça constar á referida 
Faculdade para sua intclligcncia c cxcçnção. 

Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do 1\io de Janeiro em 2~ 
de Dezembro de 1836.-Manoel da Fonseca Lima e Sat·a.
St'. Presidente da Província da Da h ia. 

N. 695.-1\IARINHA.-Em 22 de Dezembro de 1836. 

~ Appr(}vando a tabella que acompanhou o officio da Intendencia de 19 deste 
mez, e detern~inando que a mesma se ponha em execução na Côrte, no 
J.o de Janeiro, c nas Provindas no 1.o de Julho do anno fu-turo. 

O Regente em Nome do Imperador avpro·nmdo a tabella que 
acompanhou o seu officio de 19 do corrente, e pela qual se devem 
regular as rações (conforme as medidas desta Província) <ÍS praças, 
que guarnecem os navios da Armada Nacional c Imperial, 
ha por bem determinar que a referida tabella se ponha em exe-



cução nessa lntendcncia do t,e de Janeiro seguinte, c nus outras 
Províncias do 1.0 de Julho do anno financeiro proximo futuro~ 
remettendo-se para alli não só os termos de taes medidas, mas 
ainda a mesma tahella. O que participo a Vm. para sua in
tclligencia c cxecuçt\o. 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 22 de Dezembro de 1836.
Salvador José Maciel.-Sr. Joaquim Antonio Caminha. 

N. 696.-FAZEND.\.-Ern22 de Dezembrodc 1836. 

Circular mamlando conservar em deposito a importancia dos descontos 
feitos nos yendmentos dos empregados por faltas não jnstifieadils, de que 
trata o art. 101 da Lei d~ ·i de Outubro de 1831. 

1\lanoel do Nascimento Ca5tro o Silva, Pl'esidentc do Tri
bunal do Thesouro Puh!ico Nacional, ordena que a impor-
1ancia dos descontos, de que tt·ata o art. 101 da Lei de 4 de 
Outubro de 1831 se conserve em deposito para ser repartid;i 
pelos emprrgados que a clla tiverem direito, no fim dos annos 
financeiros: o que o Sr. Inspcctor da Thesournria da Pro
víncia de... • . cumprir;L 

Thesouro Publico Naeional em 22 de Dezembro de 1836.
Jlanoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 697.-Em 22 de Dezembro de 183G. 

Furtaria isentando do imposto estabelecido no art. 19 da Lei de :il de 
Outubr·o de 1835 a favor fl<t Camara l\lunicipal, os liquidos espirituosos 
que yiercm para uso da,5 E~quadras Estrangeii·as. 

O Sr. Inspcctor da A lfandega fique na intelligcncia de que 
os líquidos espirituosos que vierem para o uso das Esquadras 
Estrangeiras aqui estacionadas são isentos do imposto estabe
lecido no art. 19 da Ll'i de 31 de Outubro de 1835 a favor 
da Camara l\lunicipal, (~ nesta conformidade fará restituir os 
que se exigirão, c dcrão causa a reclamação sobre que inform:m 
em 13 do Novembro passado. 

lHo de Janeiro em 2:2 de Dezembro de 183G.-1Jfanoel do 
Nm:cimento Gastro e Silca. 

--
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N. 698.--JUSTIÇA.-Em 2'3 de Dezembro de 1836. 

Ao Presidente da Província do Pará, so-bre nomeaçrro de Jniz de Direilo, 
por occa&ilfo da do Bacharel Bernardo de Souza Franco. 

lllm. e Exm. Sr.-O Regente em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11 a quem apresentei o officio que V. EJ. 
me dirigia sob n. 0 15 em data de 18 de Agosto do corrente 
anno, tocante ~ nomeação que fez do Bacharel Bcmardo de 
Souza Franco para o lugar de Juiz de Direito do Cível da Co
marca do Pará, lugar occupado pelo Bacharel Manoel Ber
nardino de Souza e Figueiredo, o qual dahi tinha vindo com 
Jicença ; me ordena que signifique a V. Ex. que não h c dado 
aos Presidentes das Províncias fc1zer taes nomearõcs senão 
provisoriamente no caso de vaga, como he expresso no art. 
_5. 0

, § 6." da Carta de Lei de 3 de Outubro de 1834, o isto 
em quanto a Assembléa Provincial não haja legislado sobre 
os casos o fôrma em que os Presidentes possão fazc1· tacs 
nomeações, segundo h e expresso no § 11, art. 10 do A c to 
Addicional , doutrina amplamente explicada no § 3.0 das 
Instrucções do 9 de Dezembm de 1835, e que V. Ex. deve 
observar; occorrendo mais na especie vertente que o Juiz de 
Direito Figueiredo ficou por este modo demittido do lugar, 
contra o disposto no art. 153 da Constituição do Impcrio; 
não tendo precedido a indispensavel sentença nos termos do 
art. 155 da mesma Constituição, e nem podendo-a haver, por 
quanto este Bacharel não se pôde julgar ter abandonado o em
prego por ter sabido dessa Província com licença de tres mezes 
que lhe cem~edeu o antecessor de V. Ex. corno aqui fez constm·, 
a qual lhe foi prorogada por mais seis mezcs por A viso 
de 9 de Junho do corrente anno; tomando todavia em consi
deração o mesmo Ilegcnte o que V. Ex. cxpende no dito 
seu officio h a por bem nomear para a Vara do C i vel dessa 
Cidade o sobredito Bacharel Franco, e remover o Bacharel 
Figueiredo para o lugar de Juiz de Direito da Villa do Penedo; 
devendo V. Ex. fazer constar ao primeiro que deverá mandar 
solicitar nesta Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça 
o seu competente titulo. 

Deus Guarde a V. Ex .-Palacio do Rio de Janeiro em 23 
de Df'zembro de 1836.-Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja.

'" Sr. llrcsidcnte da l1rovincia do Pará. 



N. 699.-MARINHA.-Em~'2;) de Dezembro de 1836.-

Mandando quanto antes desembarcar da Náo · Pedro Segundo o Dispen· 
sciro João Gomes Sardinha, e o Fiel Aniceto Mutins Coelho, e declarao· 
do-os inhibidos de exercerem quacsqner lugares de Fazenda. 

Reconltecendo-sc, pelo summario inclJJso, a que precedeu o 
A nditor Geral da Marinha, a bordo da Náo Pedro Segundo; 
que João Gomes Sardinha c Aniceto Martins Coelho, aquelle 
])ispenseiro, e este Fiel da mesma Náo, usav&o na distribuição 
das ·rações, de_ balanças falsificadas: determina ora o Regente 
em Nome do Imperador, que os rnesmos scjão quanto antes 
desembarcados, c fiquem para scmpr!' jnbibidos a exercer 
quaesqum· lugares de Fazenda. O que participo a: Vm. para 
sua intelligencia e- execução. 

Deus Guarde a Vm .-Paço em 23 de Dezembro de 1836~
S:Jlvalor _Jus~ Maçiel.-Sr. Joaquim Anton_io Caminha. 

N. 700. -F AZE~DA. -Em 23 de De lembro de 1336. 

Circular exigindo uma con.ta exocta de todas as despezas feitas com 
o transporte de tropas de Portugal. 

~·--. -. ·- '-- _: .· --~- . '• 

Manoó-1 11o Nascimento Cmdro·:e Silva, Presidente do Tribunal 
do Tbesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspcctor da 
Thesouraria ·-4il Provinéia de. . • . remetta com toda a urgcncia 
ao Thcsouro Nacional um~~ coqla exacta e circumstanciada de 
todas as dcspezas que fossem feitas por quaesquer con·es da 
Provincia com tropas de Poaiugal, e seus transportes, a fim de 
se ministrarem os necessarios esclarecimentos á Com missão Mixta 
encarregada das liquidações entre o Brasil e Portugal, conforme 
o art. 3.0 da Convenção addicional ao Tratado de 29 de Agosto 
de 1825 ; ~ que cumprirá. 

Thcsouro Publicod~aCiorial em 23 de Dezembro de 1836.
Jlfunoel do Nascimento Castro e Silva. 

N. 701. _;_JUSTIÇA._:;_ Em 24 de Dezembro de 1836. 
' i 

Ao Chefe de Policia, sobre a protecção legal que he devida a uma pessoa 
. ·· miseraveli.ainda,. que seja estrangeira. 

O Regente mo Nome do Imperado~, a quem forão presen1es 
o'; papeis que! Vm. me n·metteu com o seu officio de 5 do 
,,,nTente, relativos á colona MarN:t de Jesus, man-da declarar n 



Vm. que o Promotor Publico apesar da5 duvidas qne apr·escnto. 
se não se pódc escusar de exercitar a sua attribuição estabelecida 
no art. 73 do Codigo do Processo Criminal a respeito da dita 
colonJ, que cllc reconhece po1· pessoa misPravcl, c que na ver
dade o he, na qualidade de estrangeira, menor e pobre, na 
ausencia de seu pai, e nas circumstancias de não poder por si 
perseguir o oiTcnsOJ'. O estrangeiro adrnittido c residente no 
Imperio tem ao favor c protecção das Leis dclle um incontes
t.avel direito, cort'elativo da obrigação que contrahc de obedcceL' 
ás disposições das mesmas Leis c de sujeitar-se á sua sancção, 
sem que para uma ou outra cousa lhe seja necessaria a intervenção 
dos Agentes Diplomaticos da Nação a que pertence, c de que por 
crmtuanto se acha desligado, sendo subdito temporario do paiz em 
que reside, pelo que pertence aos direitos civis: e seria mesmo 
contmdictorio que para se outorgar ao estrangeiro o favor e pro
tecção das Leis do lmperio, se exigisse essa intervenção de 
uma autoridade não nacional, ~ que jtünais se recorrerá quando 
se queira obrigar o mesmo estrangeiro a cumprir as disposições 
das ditas Leis, e impôr-lhe as penas deltas pela contravenção. 
O que Vm. fará constaL· ao referido PromotoL' Publico para sua 
intellig~ncia c devida execução. 

Deus Guarde il Vm. -Paco em 24. de Dezembro de 18~6.
Gustavo Adolfo de Aguilar· Pantojct.- Sr. Chefe de Policia. 

N. 702.- Em 24 de Dezembro de 1836. 

Aos Terceiros da Doa 1\Iorte, conecdendo-lhes licenca para terem a Igreja 
aberta para a Missa da meia noite. 

:Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro U, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, con
ceder aos supplicantcs a liccn<::a que requerem, obtendo fa
culdade do Ordinario para isso, c apresentando-se á autoridade 
civil do districto para providenciar como convier a fim de que a 
tranquillidade publica não seja perturbada. 

Palacio do Rio de Jilneiro em 2i de Dezembro de 1836.
Gustavo Adolfo de Agttilar Pantoja. 

N. 703.-FAZENDA. -Em 21. de Dezembro de 1836. 

Cit·cular tratando do modo de organisar a Tabella das faltas dos empregados. 

Manoel do Nascimento Castro c Silva, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, ordena ao Sr. lnspector da Thc
souraria da Provincia de .... que expeça as convenientes ordens 



" 1çucs de Fazenda da ~J>rovinçi'à pnra que no 'Ph' 
dt~ que trnta a Ch:_cular de 26 d,~eveteiro de 1835 se dedure 
em diversas columnas, o seguinte~ 1.0 empregos; 2.0 nomes dos 
mnpregados; 3. o faltas com causa; e 4~0 o total das faltas; 
subuividindo-sc a 3.a nas que se seguem: 1. 0

, por molestia; 2.0
, 

eorn IiePnça; c 3. 0
, jury ou serviço da Guarda Nacion·al. 

Thcsouro Publico Nacional elllf24 de Dezembro de 183~.~ 
ft.fan!)cl do N ascimerito Castro e Silva. 

N. 10,',..-lMPERIO.-Em 29 de Dezembro de 1836. 

Ao Pr<'sidPnte do Espirito Santo, declarando que os membros da As~cmbléa~ 
tcgi:;latha I>royincial tem direito á diaria dos dias em que nâo comparecem. 

lllm. e Exm. Sr.-rç_ndo levado á presença do Regente em 
Nome do Imperador o S"êhhor Dom Pedro 2. 0

, o officio de V. 
Ex. datado de 29 do corrente, no qual participa a duvida em 
que se acha, se deve ou não mandar pagar aos membros da As
scmblea Legislativa Provincial as diarias relativas aos dias em 
que não comparecerem pelos motivos que V. Ex. expendc: 
mnnda o mesmo 1-\egente declarar-lhe que deve verificar-se o pn" 
g~mcnto ~ J:ereridas dilrfs, 4à~nda meamo .!Jue em taes dias 
nao tenha havido sessão. -~ ~o • 

Deus Gna~a V. ~.-faço em 29.de I)ezembrode t8:36.
j}fanoel da Fonseca Ltma i?il.fit.-si: Presidente' daéifrovincia 
do Espi rito Santo. --· · ··· · 

N, 705.- FAZENDA.- Em 29 de Dezembro de 1836. 

Circulur·r)ara qne se reme1,.ta a.g Tbesouro uma conta da des~teza que se tem 
feito com as mediçlJes e demarcações dos terrenos de marinha. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva, Presideate do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que o Sr. Inspeeiol' 
da 'l'hesouraria da Provincia de .• ,. • remetta ao Thcsou r o ; 1.. c 

uma conta da despeza que. se lem feito com as medições dos 
tern;nos de marinha, e bem assim o orçamento da que jnlga nc
cessaria para se concluir es&a medição; 2. 0

, uma conta do que 
tem rendido os foros doi ditos terrenos já distribuidos, e o 
ca'leulo do que poderá produzit esta renda: o que cumprirá. 

Tlw~c·-dí'O Pliblico Nacional em ·29 de Dezembro de t836i-
".f'' Nascimento Castro e Silva. 



.il ... 
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N. 70G.-JUSTIÇA.-Em 3l de Dewmbro de 1826. 

Ao J~~iz de Paz dn 2.0 · distl'icto do Sacrameqto, para proceder sobre um 
castigo atroz inlligitlo por um senhor a um seu escravo. 

Constando ao Governo Impct'ial que em uma casa de pasto na 
rua do Conde n.o 4 fura na manhü do dia 2\J do corrente alroz
rrícnte espancado pM seu senhor um escravo com grave oll'ensa 
da moral publica, cscanualo dos vizinhos, e violaçfío das Leis do 
Estado, que sómentc autorisão aos senhores pura castigarem 
moderadamente aos seus escravos, e jamais para infligir-lhes cas
tigos desmedidos c violentos: o Regente em Nome do Impe
rador o Senho1· Dom Pedro 11 ordena que Vm. passando imme
diatamente á dita casa, proceda a corpo de dclicto c ás compe
tentes informações, dando conta do que se achar, com as copias 
dos autos a que proceder, a fim de que se possão dar as,dcvi~~:o 
providencias, como requerem a justiça c a bum::midadc. ·~··, 

Deus Guarde a Vm.-Paço em 31 de Dezembro de 1836.
Gustano Adolfo de Aguilar Pantoja.-Sr. Juiz de Paz do 2. 0 dis
tricto do Sacramento. 
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