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Decreto de 26 de Maio de 1837. -Sanccionando a Hcsolução da Assembléa Gemi Legislativa.,. e mandando que seja extensiva á Irmandade de S. J.osé desta Côrte a Uesolução a favor
da Santa Casa da Misericordia, a respeito dos
remanescentes dos premios das loterias ...••.•
- Decreto de 29 de Maio de 1837. -Declarando
como não escriptas todas as disposições testamentarias ou doações para instituições de Vínculos e Morgados que se não verificárão .•...
- Decmto de "3 de Junho de 1837.-Declarando
que Manoel Antonio Henriques Tota tem direito.
a perceber o vencimento de 100!fP000 mensaes,
além do soldo de Coronel ............••....•
-Decreto de 10 de Junho de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro graduado
Conde de Beaurepaire............... . ....
---- Decreto de 1.2 de Junho de 1837 .-Autorisando o Governo a conceder á Irmandade do
SS. Sacramento da antiga Sé desta Côrte seis loterias ................•...............•...
- Decreto de 26 de Junho de 1837 .-Dt~clarando
o vencimento que deve perceber o Escrivão
aposentado Bemardo José Vianna .......... .
- Decreto de 30 de Junho de 1837 .-Approvando a Pensão conferida a D. Joanna Luiza
Gomes de Almeida ........................ .
- Decreto de 3 de Julho de 1837 .-Approvando
a Pensão conferida a D. Maria llamona Peres
1\odrigucs ............................... .
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])ccreto de 4 de Julho de 1837 .-Approvando
a Tença concedida a D. Leonor Canthofer de
Baurnann.................. . . . . . . . . . . . . . .
10.-Decreto de 5 de Julho de 1837 .-Approvando
a Tença concedida ao Coronel José de Frias e
Vasconcellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t1.-Decreto de 12 de Julho de 1837.-Approvando
a Tença concedida ao Tenente Coronel Jose da
Silveira Sampaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.-Decreto de 13 de Julho de 1837 .-Decla1·ando
que os Officiaes das Secretarias e mais empragados das Camaras Legislativas são amoviveis.
13.-Decreto de 19 de Julho de 1837.-Approvando
a Tença concedida no Tenente Coronel reformado Luiz Emigdio de Castro. . . . . . . . . . . . . . .
14..-Decreto de 19 de Julho de 1537. -Creando na
Academia das neiJas Artes a Cadeira de Anntomia e Physiologia das paixões, e dando outras
providencias . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.-Decreto de 21 de Julho de 1837 .·-Declarando
como se devem entender as pal:nras do art.
1 .o do Decreto n. o 85 de 27 de Outubro de 1835.
16 .'-Decreto de 31 de Julho de 1837. -Approva a
Mercê concedida a Joanna Baptista de Oliveira.
17 .-Decreto de 4. de Agosto de 1837 .-Approvando
os alimentos concedidos a Fr. Pedro de S. João.
18.-Decreto de 4 de Agosto de 1837 .-Elevando
as congruas dos .Munsenhores, Conegos c Capellães da Capella Imperial.................
19 .-Decreto de 5 de Agosto de 1837 .-Dispensando
o lapso de tempo, alim de que a Irmandade
da Misericordia de Goyanna possa seguir o reeurso de Uevista contra o Procurador do llospital de S. José de Lisboa. . . . . . . . . . . . • . . . . .
20.-Dccreto de 5 de Agosto de 1837.-Approvando
a Pensão conferida ao Capitão de 1. a Linha das
Alagóas Affonso de Noronha Feital........ . .
21.- Decreto de 5 de Agosto de 1837.-Approvando
e elevando a 10~000 mensaes as Mercês concedidas a diversas praças reformadas dos Corpos
de Linha de Pernambuco, pelas lesões que
sotfrêrão na guerra de Panellas.......... . . .
22 .-Decreto de 7 de Ag<'sto de 1837 . ...-Approvando
a aposentadoria concedida ao Desembargador
Placido Martins Pereira. . . . . • . . . . . . . . . . . • . .
23.-Decreto de 7 de Agosto de 1837 .-Declarandt)
não comprehendidos na disposição do art. 9. 0 , §
J. o da Lei de 31 de Outubro de 1830 os t'lllu-

PAGS.

N. 9. -

5
6

7
''
8

>>

9
10
>>

11

>>

12

13
»

<!

\
que se cobra vão

S.

\'.

\.

·'·
\.
\ .
\.
~,,

'\.

...I

"'.l,i~

lumentos
\\n~ Secretaria de
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Estado dos Negocias da Ma ~-..........
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24.-Decreto de 7 de Agosto de 183 ':: ~provando
a Pensão conferida a D. Leonm· " . ~~Anna
Borja •...........•........ • · ·. · -~~l.t4 ~·;f''S
/
25.-Decretn de 8 de Agosto de 1837 .-Aulot
:_ .. ..:.....-'"'
o Governo a pagar a Lourenço Antonio do Hcgo
a quantia constante da sentença que obteve
contra a Fazenda Nacional ............••...
26.-Decreto de 8 de Agosto de 1837.-Declarando
que o Conego Renato Pedro floiret tem direito
a continuar a perceber o soldo de Coronel, correspondente á Patente de Capellão Mór do Exercito ....•.......•...... · .. · ·. · · · · · · · · · · · · ·
27.-Dccreto de 9 de Agosto de 1837 .-Approvando
a Pensão concedida á Marquezu de Santo Amaro.
IJ
28.-Decreto de 11 de Agosto de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
J"('formado João Benedicto Gaspar Pereira ....
29.-Deereto de 1 t de Agosto de 1837 .-Approvando a Tença que obtivera D. Anna Josefina
Pereira Pinto de Mendonça ............... .
30.-Decreto de 11 de Agosto de 1837 .--Autorisando o Tutor de Sua :Magestade Imperial a
concP-dcr alforria graciosa aos quatro escravos
que carregárão ao Mesmo Au~usto Senhor em
cadeirinhi.l na sua convalescença ............ .
31.-Decreto de 11 de Agosto de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Major :Francisco
José da Rocha ...•...•..•..•..............
!12.- Dect·eto de 11 de Agosto de 1837 .-Approvando a Tença dada ao :Marechal de Campo
reformado José lgnacio da Silva. . . . .....•.
33.-Deneto de 11 de Agosto de 1837 .-Approvando a Tença dada ao Coronel Francisco de
Castro Matutino Pita. • . . . • . . . . . . . . . ..... .
:34.-Decreto de 11 de Agosto de 1837 .-Approvando a Tença dada ao Capitão de Mar e Guerra
José Thomaz Rodrigues .•..••..•....•••...
35.-Decreto de 11 de Agosto de 1837 .~Appmvando a Tença dada ao Capitão de Mar e Guerra
Francisco de Assis Cabral de Teive ......... .
:H
:Jü.-Decreto de 11 de Agosto de 1837 .-Appro,·ando a T('nça dada ao Major Francisco Rangel
de Vasconcellos .....•.•....••..••.•.•.•..•.
37.-Decreto de 11 de Agosto de 1837.-Approvando a Tença dada ao Capitão de Mar c Guerra
Antonio Joaquim do Couto ................ .

1}.
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N. 38.-Decreto de 14 de Agosto de 1837. -Approvando a Pensão concedida a D. Maria Luiza
:Freire........... . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . .
N. 39.-Decreto de 14. de Agosto de 1837.-Approvando e clcv:mdo a dez mil réis mensacs a
Pensão conferida ao Soldado João Gnmes....
N. 40.-Decreto de f!l. de Agosto de 1837 .-Elevando
a cincoenta wil réis mensaes a gratificação do
Oficial Maior da Secretaria do Conselho Supremo Militar. . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . .
N. 41.-Decrcto de 19 de Agm;to de 1837.- Declarando que ao Dr. Hoque Schuch compete a
Pensão de novecentos e sessenta mil réis desde
que lhe foi suspensa..................... ..
N. 42.-Decrelo de 19 de Agosto de 1837 .-Declari:lndo as penas em qu-e incorrem os Estudantes
que, dentro ou fóra de qualquer das Academias
do Brasil, u:-;arem do injurias, ameaçils, ou violencias de qualquer natureza contra o Director
ou algum dos L~ntes. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . .
N. 43.-Decreto de 19 de Agosto de 1837. -Mandando
admittir á matricula os Estudantes que não
tivm·em comparecido em tempo a fazer aclo e
outras disposições.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
N. 44.-Deci·eto de 19 de Agosto de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Capiião de Mar
e Guerra José Pereira Pinto................
N. 45. -Lei de 29 de Agosto de 1837. -Sobre o modo
do recrutamento para completai' as Forças de
terra decretadas para os annos de 1837-1838
c de 1838-1839 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
N. 46.-Dect·eto do 1. 0 de ~etembro de 1837 .-Autorisando o Governo a conceder licença ao 1.<>
Tenente de Engenheii'Os Egidio José de Lorena,
para ir á Europa adquiril' os conhecimentos
praticos relativos á instrucção theorica, que
tern obtido na sua profissão. • . . . . . . . . . . . . .
N. 47 .-Decreto de 9 de Setembro de 1837. -Approvando a Tença concedida ao Capitão de Fragata Francisco de Paula. Leal.......... . • . . .
N. 48. -Decreto de 9 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Major Antonio
José Baptista Camacho.....................
N. 4-9.-Decreto de 9 de Setembro de 1837 .-Approvando o artigo addicional e explicativo do art.
9. o do contracto celebrado enlre o Governo e
.João Tarrand Thomaz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50.--Dccreto de 9 de Setembro de 18 7Q-Approvando a Tença concedida ao Brigad ~~Antonio
Elziario de Miranda c Brito ...... ~· ...... .
:\. 51.-Decreto de 11 de Setembro de 1837. 0~_Rpro
vando a Tença concedida ao Coronel r19nío
Joaquim Bracete... . • . . . . . . . . . . . . . . . . (.y()
,\, 52.-Decreto de 11 de Setembro de 1837 .-Ap) -Os
vando a Tença concedida ao Almirante Jose
Maria de Almeida ....................•....
:\, 53.-Decreto de 11 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida a D. Luiza Marcolina
Matbildes Caetana da Silva ................ .
N ~4..-Decreto de 11 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Capitão Tenente
Antonio Joaquim de Souza ..............••.
\i
55.-Decreto de 11 de Setembro de 1837 .-Appro-vando a Tença concedida ao Almirante Rodrigo
José Ferreira Lobo ....................... .
\. 56.-Decreto de 11 de Setembro de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Coronel Joaquim
Borges de fijgueirôa Nabuco de Araujo •.....
57 .-Decreto de 15 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro João da
Costa Jll'ito Sanches ...............•.......•
:'i,. 58.-Decreto de 15 de Setembro de 1837 .-Approvando a Pensão concedida ao Major Pedro Ribeiro de Araujo .......................... .
N . 59.-Decreto de 15 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida a D. Joaquina de
Oliveira Araujo .............•...•.........
N. 60.-Decreto de 15 de Setembr0 de 1837. -Approvando a Tença concedida a D. Luiza Caetana
de Almeida Bessa .......•.................
~. 61.-Decreto de 15 de Setembro de 1837.-Approvando a Tença concedida a D. .Maria Isabel
Gordilha de Barbuda... . ....•............•
~. 62.-Decreto de 15 de Setembro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Major Antonio
João !tangei de Vasconcellos .......•........
N. 63.-Decreto de 15 de Setembro de 1837 .-Approvando a Pensão concedida a D. Gertrudes Magna
de Oliveira ..........................••...
'1. 64.-Decreto de 15 de Setembro de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Coronel Joaquim
Alberto de Souza da Silveira ...............•
7' . 65. -Decreto de 25 de Setembro de 1837 .-Approvando a Pensão concedida a D. Raphaela Pinto

-H-

N.

Bandeira Freire, com sobrevivencia repartidamente para seus cinco filhos.... . . . . . . . • . . . .
66. -Decreto de 25 de Setembro de 1837 .-Declarando nu lia e de nenhum cO'eito a Lei n . 48
da Asscmbll'~a Legislativa da Província de Minas
Geracs de 6 de 1\bril de 1836, ác~rca da remoção, suspensão c demissão dos Parochos.. .
67 ,:_Lei de 28 de Setembro de 1R37 .-Annullando
as sentenças proferidas pelos Tribunarsde Lisboa
sobre recursos interpostos das autoridades judiciacs do llrasil, ao tempo em que se proclamou a sua independencia, e outras providencias correlath as.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. -Lei de 28 de Setembro de 1837 .-Fixando as
}<'orças de tena para o anno de 1838-1839...
69.-Lei de 30 de Setembro de 1837.- Sobre a
gratificação dos Conselheiros e Yogacs do Conselho Supremo Militar... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.-Decrcto de 30 de Setembro de 1837 .-Autorisando o Governo a conceder Carta de Natnralisação ao Hamburgucz João Henriques Otten.
71.-Decreto de 30 de Setembro de 1837 .-Autorisando as Faculdades de Medicina do Imperio
.... a admittirem os Cirurgiões formados a fazerem
exame das materias accessorias a bem de se
doutorarem. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
72.-Decreto de 30 de Setembro de 1837 .-Approvando a Jubilação concedida ao Cirurgião Mór
José Soares de Castro . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . .
73.-Uect·eto de 30 de Setembro de 1837 .-Approvando a Pensão concedida a D. Anna Elisa
Pessoa...................................
74.~Decreto de 6 de Outubro de 1837 .-Autorisando o Governo a contrahir hum emprestimo
de qu~tro mil quinhentos cincoenta e oito contos
de réis, para supprir o deficit do anno corrente.
75 .-Decreto de 6 de Outubro de 1837. -Reduzindo
n vinte por cento o imposto do ouro, que paga
a Companhia de Gongo-Soco. . • • . . . . . . . . . . . .
76.-Decreto de 6 de Outubro de 1837 .-Concedendo a cada hum dos Ministros e Secretarios
de Estado a gratificação de dous contos e quatrocentos mil réis an nuaes. . . . . . . . . . . . . . . • . .
77. ~Decreto de 6 de Outubro de 1837 .-Approvando a Pensão concedida a D. Perpetua Maria
Leal... . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . • . . . . . • . . • • . .
78 .-Decreto de 6 de Outubro de 1837 .~ApprovaBdo
a Mercê feita a D. Maria Fagundes de Maza·rredo.
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7H.-Drcrrto de 9 de Outubro de 183 ..o.Autori\1
sando o f.ovrrno a destacar quatro 1 :dftwmcns
das .Guardas Nacionaes de todo o h tú>~o, pm·
tempo de hum anno, c dando outras Í'Oj'idcncias .....•.......•......•.......... ~Ç·,.....
N i-lO. -Drcrclo de !) de Outubro de 1837. -" ~~
van~o a aposcnt.adoria concedida a Joa
,ifls
Jose da Silva SeiXDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,....
<41.-I>ecreto de 9 de Outubro de 18:17 .-Appro- ·-..
vando a aposentadoria concedida a Francisco Manoel da Cunha............................
R2 .-Decreto de 9 de Outubro de 1837 .-Autnrisando a que, na Secretaria do Tribunal do Thrsouro Publico, c nas Thcsournrias dns Provincias, se rcccbão emolumentos s6mrntc pelas
certidões marcadas no art. 22 da Lei de 4 de
Outubro de 188l ........................ .
~3.-Lci de 10 de Outubro de 1837 .-Fixando :1s
Forças Navacs activas no anno financeiro de
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1838-t8~J9 ............................... .
H4-.-Decreto de 10 de Outubro de 1837 .-Appro-

vando a Tença concedida ao l\Jnjor João Caetano llosado .....................•..... ,"'..
H;.-Dccreto de 10 de Outubro de 18~37 .-Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro Francisco Xaviet· da Cunha ................... .
SG.-Dccreto de 10 do Outubro de 18:37.-Appro~
vando a Pensão concedida a D. Maria Violanlc
de Araujo ............................... .
1i7.-Decreto do 10 de Outubro de 1837.-Approvando a Tença concrdida ao Chefe do Esquadra flernardino de Se na Corrôa Freire ...... .
t;:3 .-Decreto de 10 de Outubro de 1837 .-A pprovando a Tença concedida ao Tenente Coronel
Manoel José Martins ......................•
h!J.-Decreto de 10 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
GUilherme Joiié Lisbon .................... .
~} 1 ).-Dccreto de 10 de Outubro de 1837 .-Appro~
vando a Pensão roncccHda a D. Luiza Maria
da Cunha l.cmos ......................... .
:n .-Decreto de 10 do Outubro de 1837 .-ApproYando a Tcnçc1 concedida ao Capiião de Mar
c Guerra Thcofloro de Rcnurcpairc ........ .

L!.-Dccrct0 de 10 de Outubro de 1837 .-ApproYando a Tença concedida no Tenente Coronel
Josó Joaquim Coelho ......•............•.•
11:\.-Decrelo de 10 de Outubro de 18:11.-·Approlndice das Lei''·
2
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-10vnndo a Tenç.a ronc('dida ao TencntP Coronel
Manoel José ue Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. Dí .-Decreto ue 10 de Outubro de 18:37.-Approvando a Tença concedida ao Capitão Tenente
José Mamedc Ferreira ..........•......... :.
N. Dil.-Decreto de 10 de Outubro de :18:17.-Approvando a Tença concedida ao Coronel refonHado
Theodoro José da Silva Gama.... . . . . . . . . . .
N. 9G .-Decreto de 10 de Outubro de 18:17. -Approvando a Tença concedida ao Vicc-Almirank
Pedro Antonio Nunes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 97 .-Decreto de 10 de Outubro de 18:37 .-Approvando a Tença concedida ao Major Severo l.uiz
da Costa I.nhai'eda Pratcs. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 98.--Dccrcto de 10 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tnnça concedida ao Coronel Perlro José
da Costa Pacheco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 99.-])ecreto de 10 do Outubro ele 1837 .-Approvando a T(~nça concedida ao .Major José da
Costa Rebello Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 100.-Dccrcto de 10 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tenca concedida ao Tenente Corond
João Francisco de Chaby . . . . . . . . . . • . . . . . . .
N. 101.-Decreto de 10 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tenç.a concedida ao Capitão de .Mar c
Guerra l!. . austino José Schultz. . . . . . . . . . . . . . .
N. 102.-Decreto de 10 de Outubro de 18:37 .-Approvando a Tença concedida ao Coronel Aleixo
José de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 103.-Decreto de 10 de Outubro de 1837.-Appronmdo a Tença concedida ao Coronel reformado
Filippc I.amprêa Mimoso. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 10-l..--Decrcto de 10 de Outubro do 18:37.-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
José ~'eliciano do Moraes Cid. . . . . . . . . . . . . . .
N. 105.-Decreto de 10 de Outubro de 1837.-Approvando a Pensão concedida a D. Maria Ursulina Alves da Horta......... . . . . . . . . . . . . . .
N 106.-LcC de 11 de Outubro de 1837. --Orçando a
Receita, e fixando a Desprza geral do lmperio
no anno financeiro de 1838-1839..........
N. 107.-Decreto de 11 de Outubro de 1837 .-Approvando a Pensão conccditb a n. Odilia Constança.
_._N~ 108.-Lei de 11 de Outubro lle 1837 .-Dando varias
. ~-~ ---providencias sobre os contractos de locação de
serviços dos Colonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N, 109.-Lei de 11 de Outubro de 1837 .-Creando, e
applicando imposlos para amortização do papel
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moeda; regulando o modo por que se ~e~·b prol' i'
der a esta operação; e marcnndo o pra~, ,ó~~Htr~'
do qual deve c~~ssar o troco da moeda d~ç~Jhrc.
..; . 110.-Deercto de 11 de Outubro de 1s:n .-~pnl·
vando a Pensão concedida a Jorro Carlos'·~,

f~

Cunha f~tlstnão e Vasconeellos .............. ~
\. 111. -Decreto de 1 t de Outubro de 18~37 .-Appro·
vanrlo n Tença concedida no Tenente Coronel
Joaquim José Velloso ..................... .
N. 11:?.-Deercto de 11 de Outubro de 18~37 .-Approvando a Tença concedida ao .Major José Jacintho

}-.;,_

Ciodit1l1o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~:,:;~

N. 113.-Decrelo de 11 do Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Briga(kiro Francisco Jos~ de Souza Soares de Andn~a ...... .
N. 114.-Decreto de 11 de Outubro de H~37 .-Approvan,do a 'l~~nç.a concedida ao Coronel Manoel
Jose de Ou veira ......................... .
N. 115.-Dccreto de H de Outubro ele 1S:)7.-Approvando a Tença concedida ao l\Iajor José Joaquiu:
do usconcellos .A.Iambarv. . . . . . . . . . . . . . . . . .
~- 116.-Decreto de 11 de Outubro de 1837.-Appmvando a Tença concedida ao Majur Luiz Lobo
llotcll10 de Lacerda ...•.................. ,
~. 117 .-Decreto de U de Outubro de HJ:i7 .-Approvando a Tença concedida ao Coronel Antonio
Jo~ú da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 118.-Decrcto de 11 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
João Duarte Nunes ....................... .
N. 119.- Decreto de 11 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
Francisco de Panla Miranda Chaves. . . . . . . . .
N. 120.-Dccreto de 11 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Mnjor Zcfcrino
Pimentel Moreira Freire. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 121.-Dccreto de 11 de Outubro do 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Tcnentn Coronel
Henrique Marques de Oliveira Lisboa ....... .
N. 122.-Decrcto de H de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao l\Iajor Sebastião
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I~odrigues............................
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1:23.-Decreto de t 1 de Outubro de 18:37. -A ppro-

vando a Tença concedida ao Coronel Antonio
Simplicio da Silva... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. l~,L-ncercto de 11 de Ouluhro de 1837 .-Approvando a Tt~ll\a conceditla ao Coronel Carlos
-'hria cJe Oliva, .........•...... , , ....... .
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N. 1:25. -Dctrdo de 11 de Outubro de :1837 .-Approvando il 'fcnçà cone(•dida ao Mujor Joa4uim
Vieira Xuvicr de Castro...................
l'\. 126 .-lkcreto de 11 de Outubro de 1837 .-.\pprovaudo a Tença concedida ao Brig-adeiro Graduado
Hemique lsidoro Xavier de .Brito...........
N. 127. -Decreto de 11 de Outubro de 1837 .-Approvanuo a Tença concedida uo M<tjor Antonio
Luiz de Lemos... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. J28.-Dccrelo de 12 de Outubn.) de 1837 .-AutorisanJo o (inverno a conceder licença ao Capitão
tle EngenlJdros H.ieardo José Gomes Jardim para
ir á Eurora ndt!uiril' eonhedmenlos praticos.
N. 12!J.-Bccrelo de 12 de Outubro de 1837.-i'rorognndo por muis hum anno, nns Província~; do
llará c S. Pedro, a suspensão das garantias,
e autorisando o Governo a conceder aumislia
geral ou particular, e outras disposições a respeito ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 130. -Decreto de 13 de Outubro de 1837. -.~ulo
risando o Governo a indemnif:ar a Guilherme
Young· c l1'dll0, dus pcrd:.1s c dumnos que sot:.
rn:~rào pela fui ta de cumprimento do eontracto.
N. 131. -Decreto de 13 de Outubro de 1837 .-Declarando como ~e deve en!Pnder o desconto nas
Tenças concedidus c npprovadas a Officiaes .Militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 132.-Dccrelo de 13 de Outubro de 1837 .-Approv;mdo a Tença concedida ao Coronel José .Frederico Colo na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
N. 133.-Decrdo de 13 de Outubro de 1837 .-Mandando que aos antigos Professores de Medicina
se contem, para sua jubilação, os annos de Magistcrio que tinhão antes da Lei de 3 de Outubro de 1832............................
N. 13/J.. -Dccrclo de 13 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tencu concedida ao Tenente Coronel
Jono de Souza da Silveira Jlalhares . . . . . . . . .
N. 135.-Decreto d(J 13 de Outubro de 1837 .-Autorisando o Governo a condecorar com a Ordem
!111 r,crial do Cruzeiro, os funccionarios do Governo Belga, que concorrêrão para a cch·braçuo
do Tratado de 22 do Setembro de 1834.. . . .
N. 13ü.--Decrcto de 13 de Outubro de 1837.-l\landando aclmittir ú nwtricu1a os Ji:studantes que
por f;dla de exame de Inglcz, Historia c Geograpllia não poderão matricular-se no presente
anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .
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de 1ft. de Outubro de 1837
~ltor}sand~. o ~~ve~'!l? .a e~mcede~:. ~ Irma
:A~
S. Jose dcstd LoltC SeiS lotei taS .••••••••. "-~·~n~;
_
N 1:(8.-Dccrdo de 15 de Outubro de 18:37.-Fazei
0
extcn~ivas ao dclicto de furto de escravos as penas ~
e mr~i~ disposlções eslahelecidas para o de roubo.
n9.-Dl~ereto de 15 de Outubro de 1837 .-Autorisando o Governo n eoncnder a D. lgnez Ferreira da Silva o soldo por inteiro de seu fallecido tnarido ...•..........................
\ . .: íO.-Deereto de 20 <lc 01I'Lubro de 1837 .-Autorisando o Govemo a conceder cineo loterias á
nova Matriz de N. S. da Gloria desta Côrte..
tnü
:~.
1 ~l.-De1Teto de 20 de Outubro de 1837.-Approvando a Jubilação concedida ao Padre Luiz Florentino de Almeida Catanho........... . . . . .
1Ot
~. i l2.-Decreto de 20 de Outubro de 1837 .-Concodendo aos Hospitaes de Caridade de Porto
Alegre e lHo Grande do Sul hu111a contribuição
iguol á que se cobra na Côrte para a Misericordia ...........................•.......
.\. 11i3.-Lei de 20 de Outubro de 1s:n. -Declarando
os venci menlos dos Deputados na p roxima scguintn Legislatura. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .
h:·!
N. 1-'• L-Decreto de 20 de Outubro de 1837 .-Autorisando o Governo a mandar pas~ar carta de
naturalisação a Guilherme Luiz Taube... . . . .
Ln
~. I ~-~.-Decreto de 31 de Outubro de 1837.-Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel
Antonio 'Venceslau Ferreim.. . . . • . . . • . . . . . .
1n't
\. ll-6.-Decreto de 31 de Outubro de 18:37 .-Approvando a Tença concedida ao Marechal de Campo
Antonio Genelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
);
r\ 1:~.7 .-Decreto de 31 de Outubro de 1837 .-Approvando a Tença concedida ao Capitão Tenente
llalthasar Victor Boisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i o;~
\. H-8.-Deereto de 31 de Outubro de 1837 .-Approvando a 1\·n~~a concedida ao Tenente General
UPnto Corrêa da Camara...................
10G
N'. 149.-Ikcreto de 31 de Outubro de 1837.-Appr.vando a TPnca concedida ao Tt>tHmle Coronel
José Joaquim. l\laclwdo de Oliveira •.........
N. 1:)0.-Decrcto de 31 de Outubro de Htl7 .-Approvando n Pensão concedida a D. Xaviera Alvirn
d1~ Gomcnsoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u~·;
1\. 13!. -Dcereto de 31 de Outubro de 1837 .-ApprovatH.Io a Pensão concedida ao Marinheiro José
.-\utonio ...... , ........•................. ,
\

1:~7.-Decrdo

o;!o
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N. 1tl2.-Decreto de 31 de Outubro de 1837.-Approvando a PcnsJo concedida a D. Elisa Hland
Erskine Norlon . . • • . . . . . . • . . • • . . . • . • • • . . • .

108

N. 153.- Decrrlo de 29 do Novembro de 1837. -Concedendo ao Tlwalro da Praia de D. ·Manoel duHs
loterias annua('S por espaço de quatro annos.

)>

N. 154 .-Deerdo de 30 de Novembro de 1H37. -Conndendo ao Theatro Fluminense duas loterias
annuaes por lempo de seis armos.. . • . • . • . • .
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·COLLECÇÃO D}\S LEIS

Saw:cionando a Rcsolucilo da Assembléa Geral Legislativa, e mandando que
seja exteilsiva á Irmandade d~ S. José desta C()rte a Resolução a favor
da S;;nta Casa da .Misericordia, a respeito dos remanescentes dos premios
da.s lolerias.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral.
Hca extensiva á Irmandade de S. José desta Côrte a Rcsoln\·iio que app.Iisou á Santa Casa da Miserlcordia os remanescentes doi premios de suas loterias , em quanto pelos portadores dos bilhetes não forem reclamados ; restituindo-se ao
cofre da mesma Irmandade as prestações com que já entrou
no Thesouro Nacional.
·
F1ci'uJ revogadas todas as disposições Legislativas em contrarío.
Manoel Alves Branco, do .Conselho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha
assim entendido e faça executar com os despacho~ necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Maio de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia
e do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alv1s Branco.

1

tP

-2DECnETO N. 2- de 2D de l\Iaio de 1831.
DcdJrando como não c~tcriptas toda;> as dic;posil.;(ics lrs!amcntarias ou doações
para instituições Jc Yiuculos c l\lorgados que se urro ycrJíkárrro.

O Regente em ~orne do Imperador o ilcnhor Dom Pedro H
tem sanccionado c nw'nda que se execute a Hesoluçuo seguinte da Assembléu G<'ral Lrgislaliva.
Artigo Unico. Todas as disposições t<•stamcntarias ou doações
para instituições de Morgados c Vínculos, que se nfío verificárão, devem haver-se como não cscriptas, c os bens, que
fizcrão objccto dcllas , pertencem aos herdeiros dos inslituido~·cs.

Ficão revogadas as Leis em contmrio.
:Franci-;co Ge Acayaba de J\Jontezuma, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias cb Justiça , o tenha assim rntendido, e faça cxecutat· com os despachos neecssarios. Pillacio do Hio de Janeiro em viní:c novn de l\laio de mil
oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indcpcndcncia c
do Impcrio.

IhoGo

A?\TO~W

FmJ<Í.

Francisco Gô A('avaba de lJ;Iontczwna.

DECRETO N. 3 - de 3 de Junho de 1837.
Dcclm·antio que iiianocl Antonio Hcnriqtws Tota tem direito a pcrcchcr o
YCiicimcnto de 100,'1 mcnsacs , tdôm do soldo uc Coronel.

O llcgcnlc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II

tPm sanccionado c manda que se ~~xceutc a Hcsolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigl> Unico. Manoel Antonio Hcnriques Tota tem direilo
a pcrceb0r o vencimento do cem mil réis mcnsacs, quo Hw
foi concedido por Decreto de vinte oito de Agosto de mil
oitocentos c vinte quatro, competente ao emprPgo do Cirurgiúo-.\Iór do Exercito, além do soldt> da Patente qne tem.
José SatLJrnino ela Costn Pereira, SPnador do Impcrio ~ Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha
t~ssirn entendido c faça executar com os despachos ncccssarios. Palacio do Hio ele Janeiro em trcs de Junho de mil
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpcndcncia c do
lmpcrio.
DiOGO A~TONIO FEIJÓ.

Jose.; Saturnino ela Costa Pereira.

-
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DECHETO N.

'1· -

tlu tO de .í uul10 de 1837.

Approvaudo a Tença comedida ao Brigadeiro graduado Conde àc Bcaurrptíire.

O Hegente em Nome do Imperlldor o SPnhor Dom llvdro H
tem sanceionado c manda que se execute a seguinte Hcsolueflo da :\ssr•mbléa G,~rnl Legislativa.
Art. t.o l(ica approvada a Tença de dnzentos c \'intQ mil
r(•is unnu:1cs , concedida pelo Governo ao Brigadeiro graduado
Conde de lkaurcpaire, por Decreto de Yinte noyc de AlJril
de mil oitoecntcs trinta c trcs, em remuncraçfío de seus serviços.
Art. 2." Fi cão revogadas todas as disposições em contrario.
i\Janod Alves Bnlllco, do Conselho do l\lesmo Augusto Scn hor, Ministro c Secretario de Estado dos Nego cios da F azenda c cncarrcgJdo interinamente dos do Imperio, o tenha
as.~im cntt~ndido c faça executar com os dcspnchos ncccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em dez de Junho de mil
oitocentos trinta c sete, dccimo sç-xlo da lndepcndencia c do
lmpcrio.

DroGo

ANTONIO FEuó.

Manoel Alves Branco.

HECiU~TO

N. 5 - de 1~ de Junho de 1837.

Autorisantlo o GoYcrno a conccrler á Irmandade do SS. Sacramento
antiga Sé desta Corte seis Loterias.

ua

O Hrgentc em Nome do Imperador o Senhor Dom P~dro H
tem sanccicnado e manda que se execute a seguinte Hesolução da "\ ssembléa (~oral Legislativa.
Art. 1.
O Governo fica autorisado a conceder á Irmandade
do Santíssimo Saaarnento da antiga Sé desta Côrtc seis loterias, st'.gundo o plano das com~edidns á Santa Casa da MiS(~ricordia , para a continuação da obra da JgTPja Matriz.
Art. 2. l<'icão dcrogadas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Con':elho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda , c encarregado interinamente elos do Jmpcrio, o tenha
ussim entendido, o faça executar eom os despachos ncccssarios. 1\llacio <lo llio de Janeiro em doze do Junho de mil
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendencia c do
lmpcrio.
0

0

(/

1

r
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DECHETO N. 6- de 26 de Junho de 1837.
Declarando o yencimento que dcye perceber o Escrivão aposentado
Bernardo José Vianna.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
sancc:onou c manda que se exeeute a seguinte l\esolução da
Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. 0 O vencimento que deve perceber Bemardo José
Vianna, aposentado no Officio de Escrivão da .Mesa Grande
da Alfandega desta Côrte por 'Dect·eto de dous de Janoiro de
mil oitocentos trinta e quatro, será regulado peld lotação do
mesmo Officio, com attenção aos annos de serviços na Hepartiçâo , em conformidade da Lei de quatro de Outubro de
mil oitocentos trinta e hum.
Art. 2 o l{icão derogadas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\Iagestade o
Imperador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, o tenha assim entendido e fêlça
executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de
Janeiro em vinte seis de Junho de mil oitocentos trinta
e sete, dccimo sexto da Indepcndencia c do Imperio.

f

DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

JJlanoel A.lves Branco.

DECI\ETO N. 7- de 30 de Junho de 1837,
Approvando a Pensão conferida a D. Joanna Luiza Gomes de Almeida ..

O Regente em NomQ do Imperad<•r o Senhor Dom Pedro 11
houve por bem sanccionar c manda que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão de trezentos mil
réis annuaes, conferida por Decreto de doze de Outubro de
mil oitocentos trinta e seis, a D. Joanna Lniza Gomes de
Almeida, mãi do fallecido 2. o Tenente da Armada Nacional ,
Fernando Gomes Ferreira da Veiga, em attenção a ter este
morrido valorosamente em combate, em favor da Legalidade,
c da Ordem publica na luta do Pará.
Trislão Pio dos Santos, do Çonselho de Sua Magestade Im-

~
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perial, l\Iinistro c Se(,:rclario de Estauo dos Negocios da Marinha, o tenha assirn entendido e faça expedir os despachos
ncces~arios. l,alacio do H.io de Janeiro em trinta de Junho
de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da lndependencia c do Imperio.
DIOGO ANTONlp l!,EIJÓ.

Tristão Pio dos Santos.

J)ECRETO N. 8 - de 3 de Julho de 1837.
Approy;mtlo a Pensão conferida a D. l\Iaria Ramono. Peres Rodrigues.

O Hegcnte em Nome do Impcradot· o Senhor :5om Pedro II
houve por bem sanccionar c manda que se execute a seguinte Resolução da As3embléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensvo annual de cento e
eincocnta mil réis, conferida, por Decreto de tres de Janeiro
de mil oitocentos trinta e sete, a D. 1\Iaria Uamona Peres
Hodrigucs, mãi do fallecido 2. o Tenente da Armada Nacional
João José Rodrigues, em attcnção aos scrvi(:os por elle prest tdos e ao valor com que se distinguíra em favor da Legalidade e da Ordem publica na Província do Jlará.
Tristão Pio dos Santos, do Conselho de Sua Magestade Imperial, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da .Marinha , o tenha assim entendido e fuça executar com os despachos nccessarios. Pala do do Ui o de Janeiro em tres de
Julho de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependcncia e do Imperio.
DICGO ANTONIO FEIJÓ.

Tt·i~lã8

Pio dos Santos.

DECRETO N. 9-de 4 do Julho de 1837.
Approvantlo a Tença conccditla a D. Lconor Canthofer de Daumann.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Gural Legislativa.

'j..l

-ü-

Art. 1. o Fica approvada n T~nça de ceuto ~ dncoenla mil
réis unnnacs, concedida pelo Gorerno, por Decreto de cin<.:o
de Outubro de mil oitocentos lrinla c cinco, a D I~Nmor Conthofer de Baurnunn, igual á melado da quantia que competerüt a seu fallccido marido o ;\Jnrcchal de Campo João Jacomo de naumann.
Art. 2. o Vi cão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves Brnnco, do Consdho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocio!' da Fazenda c encarregado interinanwnte dos do Imperio, nssim o
tenha cni0,ndido, e faça cxrcutc;r collt os despachos 11('crssarios.
Palacio do ltio d(: Janeiro Pm nuatrn de Julho de mil oilnccutos trinta c sek, dceiu1o s,:xto da lntlependeneia c do
lmpPrio.
DJOGO A~TOXW l"EIJÚ.

IJJmwcl Alrcs Branco.

I

DECRETO

~.

1O- de 5 de Julho de 1837,

Approvanuo a Tença coaccúiua ao Coronel José de Fri:1s c Vasconcellos.

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
tem sanccionado c manda que se execute a Resolução seguinte da .Assembléa Geral Lrgislativa.
Art. 1.° Fica approvacla a Tença de duzentos e vinte mil
réis, concedida pelo Governo ao Coronel Josó de Frit1:; c Vasconcellos, em remuneração de seus serviços, por Decreto
de dezoito de Agc,slo de mil oitocentos trinta c cinco.
Art. 2. o Ji_,icào revogüdas as disposições em contrario.
:Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Àugusto Senhor, 1\linistro e Secretario de J~stado dos Negocias da Fazenda
e encarregado interinamente dos do lrnperio, assim o tenha
entendido e faça executar com os despachos necessarios. PaJacio de Hio de Janeiro em cinco de J u1ho de mil oitocentos
trinta c sete, dccimo sexto da Independcncia c do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEWÍ.

Martoel Alves Branco.

~

-7DECHETO N. 11- de 12 de Julho de 1831.
ApproYando a Tença concedida ao Tenente Coronel José da Silveira Sampaio.

O Regente em Nome do lmperadot· o Senhor Dom Pedro H
tcrn sanccionado c manda que se execute a seguinte Heso ·

lução da Assembléa Geral Legislativa.
}.rt. 1.° Fica approvada a Tença annual de cento c vinte
mil róis, concedida pelo Governo ao Tenente Coronel José da
Silvcim Sampaio, em remuneração de seus serviços, .por Decreto de vinte hum de Maio de mil oitocentos trinta c cinco.
Art. 2. o Fi cão revogadas todas as disposiç.õcs em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e encarregado interinamente dos do Impcrio, assim o
tPnha entendido e faça executar com os despachos nccessarios.
Palacio do IUo de Janeiro em doze de Julho de mil oitoe~~ntos ttinta e sete, dccimo sexto da lndependencia e do
hnpcrio~

DIOGO AKTOKIO FEIJÓ.

Manoel AlvesBranco.

DECRETO N. 12- de 13 de Julho de 1837.
D<-clarando que os Officiacs das Secretarias e mais empregados das
Cam11.ras Legislativas são amo,iveis.

O Hcgentc gm Nome do Imperador o Senhor Dom Pedm H

tom sanccionado e manda que se execute a seguinte Hesolução da Assembléa Geral Lrgislativa.
Artigo Unico. Os OfficiaEs das Secretarias, Porleit·os c ma i~
Omeiaes do serviço das Camaras Lcgislntivas são Empregados
Publicos, amovivt>is, segundo parecer conveniente á Can1ara
a que pel'tenccrcm.
Manoel Alves Branco, do Conselho do Mesmo Augusto Se, nhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c encarregado interinamente dos do lmperio, o tenha
assim entendido c faça executar com os despachos ncccssarios.
l':dacio do lHo de Janeiro em treze de Julho de mil oitocento3 tl'inta e sete, dccimo sexto da Indcpendencia e do
lrnpcrio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ •.

Manoel Alves Branco.

-8DECRETO N. 13-dc 19 de Julho de 1837.
Approvando a Tença cenccdida ao Tenente Coronel reformado Luiz Emigdio
de Castro.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro
11 tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Ucsolução da Assembléa Geral Legislativa.
Art. Unico. Fica approvada a Tença annual do oitenta mil
réis, concedida por Decreto de vinte oito de Fevereiro de mil
oitocentos trinta c cinco, ao Tenente Coronel reformado Luiz
Emigdio de Castro, üm remuneração de seus serviços, diminuindo-se porêm a quantia de vinte mil réis, quando tenha
obtido o Habito da Ordem de Aviz.
'Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e encarregado interinamente dos do Impcrio, o tenha
assim entendido e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Julho de mil
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Independcncia· c do
Impcrio.
DIOGO ANTOXIO FEIJÓ.

1l:lanoel.Alves Branco.

DECRETO N.o 14-dc 19 de Julho de 1837.
Creando na Academia das BeBas Artes a Cadeira de Anatomia e Physiologia
.
das paixões, e dando outras providencias.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro
II tem sanccionadJ e manda que se execute a seguinte !tesolução da Assembléa Geral Legislat~va.
Art. t.o Na Academia das Bellas Artes, a Cadeira de Osteologia, Myologia, e Physiologia das paixões passará a ser de
Anatomia e Physiologia das paixões; e fica restabelecida a Cadeira de Gravura.
Art. 2. 0 Será separada a substituição da Cadeira de Desenho
da substituição· da Cadeira de Pintura Historica.
Art. 3. 0 O Governo nomeará, tanto para Professores:· como
para Substitutos àe cada huma destas Cadeiras, peJa pi'imeira
vez, as pessoas que mais babeis lhe parecerem; observando
rorém o disposto no fim do art. 5. 0 dos Estatutos, quando
estas nomeações rccaião ·em Estrangeiros.
Art. 4.. o Os ordcnndos dos Professores, e dos Substitutos

-9sr>rfio os mrf.mos que se nchJ.o fixados para os das outras Cadeiras d('Sle Estabelecimento.
Art. 5.° Ficão rcvoglldas as Leis c disposiç(1cs em eonlrario.
:Manoel ..\lvcs Branco, do Conselho do l\Jcsmo Augusto Senhor", .Ministro c Secretario de E~tado dos Ncgocios <1a Fawnda , c encarregado interinàrncnte dos do lmperio, o tenha
ns-;im cntepdi<lo c faça executar com os despachos necessarios. P;.da<'io <1o fiío de Janeiro rm dczanovc de Julho de mil
nit.occn tos I rinta c srfe, dceimo sexto da Indepcnden~ia c do
j m pt>ritl.
DroGo AxTo~IO FEuú •

.Ll!anocl Aires Branco.

DEC:fiftTO N. 13---'-dc .21 de Julho de 1837.
Drrlaraatlo como se dt>H'm rntrndrr ns palanas do art. LI} do necretc• n. 0
85 de 27 de Outubro de 1835.

O Hcgcntc em Nome do fmpcrndor o Senhor Dom Pedro
11 sanccionon c manda que se execute n S('guintc Hesolução
da Assembléa Geral Legislativa.
Art. Gnico. No Decreto dp ''intc sdc d~ Outubro de mil
oitocentos trinta c cinco, artigo ptimriro, em lugar das palavrns- e o terceiro o ordenado, que lhe roi concedido por Dccr<•to de onze de .Maio de mil oitocentos e doze- deve ler-see o terceiro o onl<'nndo, qu<' lhe foi concedido por Decreto
d~ quatro de Frrrl'('iro de mil oitocPntos P 'in te oi! o.
Manoel Alves Uranco, do Conselho de Sua Magesfade o Jmpcmdor, Senador do Impcrio, l\finistm c Srcrelario de Eslndo
dos Negocios da Fazenda é Presidente do Tribun;ll do Thcsouro
l'ublico Naeional, o tenha assim entendido e ftlÇa cxrcular com
ns despachos nec('ssarios. Palacio do Itio de Janeiro em vinte
hum de .Julho de mil oitocentos trinta e sete, deeimo se\ to
da Jrulf•pcndcncia e do lmpcrio.
DICGO .\.:\'TOXIO FEJJÓ.

Jfanorl AlrPs Branco.

2
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DECRETO N.
AJ>proya a

~Jcrc1~

16-d(~ 31

<lc .Julho de 1837.

roncedi<la a Joanna Baptista de Olireira.

O Hcgenlc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro
11 tem sancciorwdo e manda que se exceute a seguinte Ucsolut;ão da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. Unico. Fica approvada a Mcn:ê de cento c quarenta róis
dia rios, concedidos por Decreto de quatorze de Norembro de
mil oitocentos trinta c seis a Joannn naptista de Oliwira, müi
de f.rancisco Antonio 1\laciel, Sf'gundo ~nrgento do cxlinclo nnta]hão de sPgunda Linha, nunH•ro cincoeuta c qnalro, da Provincia de Pernambuco, como Pqniy;dt~nle do soldo do dito seu
filho , em nltcnção iL tPr este morri do em def·~za da Ordem na
guf'rra de Panellas c Jilcuipe.
Josó Saturnino da Costa Ílereira, Senador do Impcrio, Ministro o Seerelario dP Estnd(, elos NPgoeios da <i ucrra, o tenha
assim entendido c faça executar eom os desparh os IH'ccss<~ríos.
Palacio do lHo de Jmwiro em trinta ~~ hum de .Julho de mil
oitocentos trinta e sdc, decimo sexto ela lnrlt-pem1encia e do
lmprrio.
HIOGO ANTONIO FEJJtÍ.

José Saturnino da Costa Perdra.

DECRETO N

17- de 4 de· Agosto de 1837.

ApproYando os alimentos concedido~ a

rr.

Pt'dro de S. Joiio.

O Rcgetlte em Nome do Imperador o Senho1· Dom Pedro
ll tPm sanccionudo c manda que se execute a seguinte Hesolu~·iío da Ass(~mblóa Geral Legislativa.
Art. 1. l<'ica approvado o Decreto de vinte oito de Agosto
de mil oitocentos trinta c cinco, qne concedeu a Fr. Pedro de
S . .João a quantia annual de cento setenta " rineo mil réis,
a titulo de alimentos, em attençfio ao bom sPniço {JUC prestou
por \intc annos na Ribliotheca Publica , c ao f'litado de miscria
t•m que ficou pela sua demissão.
Art. 2. ~ Ficão sem eiTeito quacsqucr disposições em contrario.
Manoel AIH~S Branco, do ConsPiho do .\\I esmo Augusto Srnhor, 1\linistro c S(•cretnrio de Estndo dos ~rgoeios da J<'n·zenda c cncarr('gaclo interinamente dos do Imperio, o tenha
assim entendido c faça executar com os despnchos necessurios.
0

-11--:Pal.tcio Jo lHu de Janeiro em quatro de Agosto de tnit oitocentos trinta e sele, dcei mo sexto da lndt•peudcnt:i.a e do lmpedo.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

;jJanocl Alves Branco.

DECltETO N. 18- de r._ de Agosto de 1837.
Elevaudo as Congruas dos
d<.~

\l{lllSCHtHHrs,

Conegus c Capellães

Ca!le'ila Imperial.

O Hegente ern Nom-e do Imperador o Seuhot· Dom Pedro
11 tem sanccionudo c matH.Ia que se execute .a Uesolução seguinte da Asscmblóa t~lTal Legislativa.
Art. L o A Congrua dos Monsenhores da CapclJa Impelia I lw
elevada a hnm conto e <l1~zcntos mil réis; a dos Cotwg0s a oitocentos mil réis; c i~ dos Capellães a quatrocentos mil réis.
Art. 2.-e fic,ilo rcvoga-d;;s QUiH'SQUCl' disposiçües em -contrario.

Fr~mcisco Ge Acayal.Ht de Montczuma, Ministro e Secretario
de J~stado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido
c faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro em quatro de Agosto
de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indepcndcncia
c do lmpcrio.

DIOGO ANTONIO FEIJÓ.
Fran~isco

Gc Acayaba de Montezwna.

DECRETO N. 19-dc 5 de Agosto de 1837.
Dispensando o lapso de tem[Jn, afim de que a Irmandade da Míscricordia,
de Goyanna possa seguir o recurso de Hc\ ístá contra o Procurador do Hospital de S. José de LtsiJoa.

O Uegcntc em No<mc do Imperador o Senhor Hom Pedro
li tem sanccionado c manda q uc se execute a Resolução seguinte da Asscrnbléa Geral Legislativa.
Art. 1. o H c dispensado o lilpso de tempo, afim de que a ll'-

mandade da Miscricordia de Goyanna possa seguir o recurso

w
f i.'
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-12de Hevista, interposta da sentença contm ella proferida, no
pleito que rorre eom o Procul'ador do Hospital de S. José de
Lisboa, áccrca do Legado pio, nllo cumprido, do Engenho ~ovo
de (~ovanna, denominado Santo Antonio.
Art: 2.° Ficào revogadas para este cffcilo quacsqucr disposi~~õcs em contrario.
Francisco Gc Aca)'aba de 1\'lontczurna , -:\iinistm c Secretario
de Estado dos Negocias da Justi<:a, o tenha assim entendido
e fa~·a executar. l'ulacio do lHo de Janeiro em cinco de Agosto
de mil oitocentos trinta c sete, docimo sexto da lndcpenclcncia
c do lmpeno.
DIOGO ANTONIO i<'EIJÓ.

Francisca Ge Acayaba de Montezwna.

DECUETO N. 20- de 5 de Agosto de 1837.
Approrando a Pensão conferida ao CapitJo de t,a Liulta das Alagôas Affonso
de Noronha Fortes.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Resolu<;ão
da Asscmhléa Geral Legislativa.
Art. Unico. :Fica approvada a Pensão de trcz~ntos mil réis
annuacs, conferida por Decreto de hum de .1\Jarço de mil oitocentos trinta c sete, ao Capitão de 1. a Linha avulso da Provinda das A.lagôas Affonso de Noronha Fortes, em attcnção
aos seus scrvi\'Os prestados na guerra de I>ancllas c Jacuipc,
oudc foi gravemente ferido c ficou aleijado.
José Saturnino da Costa Pereira, Senador do Impcrio, Ministro c Scerclario de Estado dos Ncgocios da Guerra, o tenha
assim entendido c fa~a executar com os despachos neecssarios .
.Palacio do Itio de Janeiro em cinco de Agosto de mil oitocentos trinta c sete 1 decimo sexto da lndcpendcncia c do lmpcrio.
DlOGO A:\TO~lO l''EIJÓ.

J use Saturnino da Costa Pereira.

-13DECRETO N. 21- de 5 de Agosto de 1837.
Appnnando e dnantlo a lOS mrnsars ns :\il'rn's contrdidas a di\'rrsas pn11;1!s
rpformadas dos Corpos de Linha de l'crnamhueo, pelas lcsoes que :sull'rer:w
ua guerra de Pancl!as.

O

Heg<~nte

em Nome do Imperador o Sl'llhor Dom Pedro 11

tem sanccionado c manda que se execute a s(•guintc lll·solução
da Asscrub!éa t~eral Legislativa.
Art. Unico. Ficiio approvadas c elevadas a dez nlil réis rncn.S<Ws as Mercês pecnniarias de seis rnil réis, concedidas por·
])ecreto de vinte de Dezembro de mil oitocentos trinta c St'ÍS, a
João Chrisostomo das Chagas, João da Luz dos Santos, Ignacio
José de ~lcllo, Manoel Antonio }""crreira, l•'irmino .José l..isboa,
l:osrne HodriguPs, Sebastião Martms, Fntncisco X;nier, c Antonio Ferreira da Silva, praças de diversos C01·pos da l'rovincia
de Pernambuco, em atten~ão a se acharem intwbilit.·•dos dt~
continuar a servir, por ct1usa das lesões que receLêrão na guerra
de }>ancHas e Jacuipe.
José Saturnino do. Costa. Pereira, Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos N"egocios da Gurrra, o tenha
<'ssim entendido c fa~a executar com os despachos nreessarios.
l,alacio do Uio de Janeiro em cinco de Agosto de mil oitocentos
trinta c sete, decimo sexto da Independencia c do lmpcrio.
DIOGO A~T0:'\10 FEtJÓ.

J usé Saturnino da Costa Pereira.

DECHETO N. 22-de7 de Agosto de 1837.
Approraudo a aposentadoria conccditla ao Dcsemllargatlor Plaeido Martins
Pereira.

O negcntc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado c manda que se execute a Hesoiu~uo seguinte
da Asscmbl~a Geral Legislativa.
Art. Unieo. Fica approvada a Aposentadoria concedida por
JJccrcto de doze de Outubro de mi I oitocentos c vinte cinco,
ao Desembnrgador da Uelação da Bahia Placido Martins Pereira,
com a metade do seu ordenado.
l'nmcisco Gê Acavaba de 1\fonlezuma, Ministro e St>cretnrio
de Ejtado dos Negt;cios da Justit·a, o tenha assim entendido

w
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e faça cxccutat'. J)«lacio do Rio de Janeiro em sete de 1\gosto
demil oitot.:cnto:; trinta c sete, decimo sexto da lnllcpeudeucia
e do lmperio.

DioGo A~To~ro FEuÓ.
ft';-lmcisco Gê Acayaba de M<mtezunut.

DECRETO N. 23 -de 7 de Agosto de 1837.
Dccl.:mwdo não comprchcudidos na disposi<;<1o do art. !),o, ~ 1. 0 <la Lei de
:n de Outuhre de lll35 os enwlumcntos que se co!H'J\'ill~ ua Scrretaria d~
Estado tlos Negodos d.a ~Jal'inha.

O Regente em Nome do ImperadO!' o Senhor Dom Pedro ll
houve por bem sanccionar o manda que se execute a seguinte
llcsolu«;ão da Assembléa Geral Lcgístali\'<L
Art. lJnico. Na disposição da Lei de trinta c hum de Outubro
de mil oitocentos triuta c cinco, art. 9. o ~ I. o, não se comprehcndem os emolumentos que se cohravüo na Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha pela expedição d,, Passaportes
c Passes de navios Naciona{'s c Estrangeiros, os quaes continuarão a set· percebidos nu fórma do Decreto de vinte cinco
de Agosto de mil oitocentos trinta c dons, na mesma Secretaria
de Estado~ onde sómcntc devem ser cxpclHdos os ditos PassaportL·s c Passes.
'fristão Pio dos Santos, do ConseltJO de Sua ~lagcstadc Imperial, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Marinha, o tenha assim <'ntendido c faça cxr<-•clit' os despad•os ncccssarios. Pa1acio do llio de Janeiro em sete c!(~ Agosto de mil
oitocentos trinta e sete, d•~dmo sexto da lndepcndcucia c do
Impcrio.
DlOGO A~TONIO FEJJÓ.
Tristão Pio do.'i Santos.

DECHETO N. :!'t--de 7 de Agosto de 1837.
Appmv<tt:Jo a Pcnsilo COilfcrida a D. Lcouor de Santa Anna llotja.

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor D\}fll Pedro 11
houve por bem sanccionar e manda que se execute a seguinte
1\esolução da Asscmbléa Geral Legislativa.

-f;)Art. i.Irdco. Fíca npproYnda a Pensão nnnual de c<'nto c o:t('nla mil róis, coni'Prida por Decreto de doze de Dezembro de
r11il oitocenlos trinta c seis a n. Leonor de Santa Anna Bot·ja,
''Íll\'a do Primeiro Tenente da Armada Franeisco de Borja, em
:d tí·u~fío a ter l'stc morri do na g-uerra do Paní.

TrisU'ío Pio dos Sill•tos, do Conselho de Sua .Magestade Imperial, Ministm c SPcretario de.• Estado dos Negocios da Marinha , o tl•nha assim entendido e fi!ça expedir· os despachos
neeessarios. Palaeio do Hio de Jancim em sete de Agosto de
mil oitoc<'nlos trinta c sete, decimo sexto da Indepcudencia
f' do lmperio.
DroGo Al\Toxw FmJó.

Tristão Pio dos Santos.

DECilhTO :\". 25- de 8 de Agosto de 1837.
Alltorisando o Gon•ruo a pngar a Lcurenco Antonio do Rego a quan'ia
!'onst:mtc da ~eutelH;a que o!JteYc coutra a Fazenda Xa<:iona1.

O firgC'nlc em Nome do I mpcrndor o Srnhor Dom Pedro 11
e manda que se execute a SC'gninte ·Resolução
d~l Assemb!t~J Geral Legislativa.

~:anccionou

Artigo Unico. O Governo fica autorisado para pagnt·, na
fúrma da Lei de 15 de Novembro de mil oHoc<'ntos c vinte
srtC', a Lour<'nço Antonio do Hego a quantia constante da
sPntença , que este obteve contra a Fazenda National na causa
<icí'rca dos prt-juizos, rcrdas c damnos, que lhe resultárão
do aprcsamenlo d ~ hum navio seu, feito pela Esquadra do
Commando de Lord Cochranc 110 l<·mpo da gucna da Independeneia ; c, depois de c:.'gotados todos os n'cursos h•gacs,
dispensado para rstc rim o lapso de tempo .
.ManoPI Alves llram~o , do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Senudor do Imperio, Ministro c Scerctario de
Estado dos N(•gocios da Vazenda , c Presidente do Tribunal
do Ttwsouro Publico l\aeional, o tenha assim <·ntcndido e
raça exf'cutat· com os d~spachos neccssarios. Pàlaeio do Rio
dt• J:wPiro em oito de Agosto de mil oitocentos trinta c sete,
(}(•cimo sexto da lndPpl'ndencia c do Impcrio.
DwGo A:noxw FEIJõ.

111 anoel AIres Branco.

vv
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-DECURTO N. 2G- de 8 de Agosto de 183'1.
Drrlaramlo Q\H' o f:nlli'I!O nenato Pt•dro Boiret lf'JJI tlirl'it.o a ('I)Ulinnnr a
pen·t•hcr o soldo de Cot'Oncl, corrcspond~~utc á Patcutc dcCnpcll<io ~ló1·
do Excreito.

O lh'grntc em Nome do Imperador· o Senhor O. Pedro 11
tmn sanccionado e manda que se exrcntc a seguinte Hcsoluçi\o da AssembU•a Geral Legislativa.
Artigo Unico. Henato Pedro Doiret tem direito a continuar
a perceber o snldo de Coronel , cofl'espnndcnte á (latente qm~
I he foi concedida do Capellão ~lót• do I~xeJ'cito, o isto desde
o dia em que lhe foi suspenso.
José Satnmino da Costa PcrciJ'a, Senador do Impcdo •
l\linistro e Sccrl't<uio de Estado dos Negocios da Gm•JTa, o
tenha assim entendido e faça ex.cctttar rõm os dl.'spachos nccessarios. Palac1o do 1\io de Janeiro em oito dn Agosto dt•
- mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indepcn(h•ncia
c do Impcrio.
DIOGO A~T0:\10 FEUÓ.

Jo."é Saturnino da Costa Pcr,.ira.

DECRETO N. 27- de 9 dt~ Agn~to de 1837.
Apronmdo a Prnsão conrrdiJa á l\Iurqnrza de Santo Amaro.

O Hcgentc rm Nome do Impemdor o Senhor Dom Pedro Il
tem saneeionado o manda que SL~ ex<'eutc a RPsolu<'àO se~uintc da Asscmbtéa (ieral Legislativa.
Artigo Unico. Fica appmvada a l,cnsí'io de hum conto ~
duzentos mil r(•is nnnuaes, concNiirta <i Marqucza de Sanlo
Amaro pelo Decreto de vinte sete de Abril de mil oitocPnlos
trinta c tn•s, em rcmuncr·a<'ão dos serviços do sru fallPcido
marido o l\Iarqtwz de Santo Amaro.
ManO(•) Alvt•s Bntnco, do Conselho de Sua l\lagesltulc o
Impcrudor, Ministro e Sccrdario de ]~stado dos Negorios da
I;az••nrta c (•ueancgarto interinanwnle dos do Impí•rio, assim
o tenha ent1·rHJido e fi1ç;t e'\ccutaJ' (~Om os dPspaehos rwe(•ssarios. Pnlaeio do nio de Janeiro em novo de .\güsto dt> mil
oitocentos trinta e sete, drcimo sexto da lndPpendeneia e do
llllprrio.
DwGo A~Toxw FtuJ6.

Manoei Aires Branco.

-17DECRETO N. 28-de U de Ago.;;Lo dc> 13!17.
Approy;mdo a Tença concediJa ao Tenente Coronrl reformado João Dencdieto (~aspar Gui!Tening.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução seguinte da Assembléa Geral tegislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença de oitenta mil réis
annuaes, concedida por Decreto do Governo de vinte de Junho
de mil oitocentos trinta c cinco ao Tenente Coronel reformado Joiio Benedicto Gaspar GuitTeninf!, c correspondente ao posto
de J\Injor clfectivo.
Manoel Alves llranco, do Consc1ho de Sua ~Iagcstade o Imperador, Ministro c Secretario de l~stado dos Ncgocios da Fazenda, e encarregado interinamente dos do lmpcrio, assim o
tenha entendido c faç.ü cxceutar com os despachos necessarios.
Palacio do Hio de janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trinta c srtc, dccimo sexto da Indepenrlencia e do
Jmpr.rio.
nwr.o

.\XTOXIO

Fm.Jó.

Jllrmocl Alves Branco.

DECRETO N". 29-dr, 11 de .\gosto

<h~

1837.

Approyando a Tenra que ()btivcra D. Anna .Joscllna Pcrrira Pinto de
.1\lcndon,:a;

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionado c manda que se execute a Resolução scguin~
te da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. t,o Fica npprovada a Tença annual de cento c vinte
mil réis, que, pelo Decreto de nove de Outubro de mil oito~
centos trinta c cinco, obteve D. Anna Joscfina Pereira Pinto
de Mendonça, com os filhos que lhe ficárão, por fallecimcnto
de seu marido o Tenente Coronel graduado Coronel Francisco
Samuel da Paz Furtado de :Mendonça, em remuneração dos
serviços por este prestados.
Art. 2. o Fi cão revogadas quacsquer disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Mageslade o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazcnd<l, c encarregado infPJ'inamentc dos do I mperi®, assim o
3
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tenha entendido e faça executar com os <lcspaclws necessaríos.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendcncia c do lm~
perio.
DIOGO A;-;TONIO FEIJÓ.

Marwrl Aires Branco.

DECRETO N. 30-de 11 de Agosto de 1887.
Antorisantlo o Tutor de Sua J\lagestade Imperial a conrcdcr :tlforrin gra-ciosa aos quatro escravos que carrcgúrão a Mesmo Augusto Senhor em
cadeirinha na sua convalescença.

O RegelJte em Nome do Imperador o S;;nhor Dom Pedro H
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Uesoluçüo
da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o O Tutor de Sua Magcstadc Imperial c Altezas fica
aulorisado a conceder alforria graciosa aos quatro escravos que
a Sua l\Iagestade Imperial carregúrão em cadeirinha em sua
convalescença; e bem assim a forrar a todo aquelle que der
em dinheiro o seu valor.
Art. 2. O producto destas alforrias será empregado em Apolices da Divida Publica para usufruto do Imperador.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\fagestade o Imperador, Ministro e Secretéirio de Estado dos Negocias da Fazenda, e encarregado interinamente dos d(l Imperio, assim o
tenha entendido e faça cxecutnr com os despachos nccessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trintn ~ srtr, decimo sexto da Indcpendencia e do lmpPrio.
0

DroGo

ANTONIO

Manoel

Ahe.~;

Fm.Jú.

Branco.

DECRETO N. 31-dc 11 de Agosto de 1837.
"\pprovando a Tença concedida ao Major Francisco José da Rocha.

O Regente em Nome do Impemdor o Senhor Dom Pedro Il
tem sancdonado c manda que se execute a Resolução sPguinte da Assemhl<;a Geral l..egislnt.iva.

-

--~-~~-~---- -----------------------~-·--~-

--

·---- ·-----

-

19

Artigo Unico. :Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, c_onccdida por Decreto r,do Governo de vinte seis
de Maio de mil oitocentos trinta c cinco a Francisco José da
Hocha, Major de Artilharia.
Manoel Alves nranco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o
tenha entendido c faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da lndcpcndencia c do
lmpcrio.
DIOGO Al\TO!\JO lTEIJÓ

Manoel Alves JJranco.

DECHl~TO

N. 32-de 11 de Agosto de 1837.

Approyando a Tença dada ·ao MaredHll de Campo reformado José Jguaeio
da Silva.

O Hegenlc em Nome do Imperador o Senhor Dom PNlro li
tem sanccionado c manda que se execute a Hesolução seguinte
da Assembléa Geral Legisla ti v a.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença de trezentos mil réis
annuaes, dada ao Marechal de Campo reformado José lgnacio
da Silva, por Decreto de doze de Abril de mil oitocentos trinta
e trcs.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua 1\Iagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, c encarregado interinamente dos do lmperio, assim o
tenha entendido c faça executar com os despachos nece8sarios.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpendcncia e do Imperio.
·
DIOGO ANTONIO FEIJÚ.

1Uano cl A lvcs Branco.

;fo'

ir

-:WllECUETO N. i}:J-de 11 de Agosto d·e 1837 .
.1\pprovando a Tença dada

~~o

Coronel Francisco de Castro Matutino Pita.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II
tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução seguinte
da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença de duzentos e vinte
mil réis annuaes, dada ao Coronel cffectivo Francisco de Castro
Matutino Pita, por Decreto de dons de Março de mil oitocentos trinta e tres.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\Iagcstadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, c cncJITcgado interinamente dos do Iniperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os dt>spachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos trinhl e sete, decimo sexto da lndependcncia e do Impcrio.
J)IOGO ANTOl\"IO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

D.ECllETO N. 3!t.-dc 11 de Agosto de 1837.
Ap(!ronwdo a Tença dada ao Capitão de l\Iar e Guerra .José Thomaz
Hodrigues.

O Regente em Nome do Impcradot· o Senhor Dom Jledro 11
tem sanccionado c manda que se execute a llesolução seguinte
da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tenc.a de duzentos e vinte
mil réis annuacs, dada ao Capitão de Mar c Guerra eiTectivo
José Thomaz Rodrigues, por Decreto de vinte sete de Fevereiro de mil oitocentos trinta c tres.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da J;"azenda, c encarregado interinamente dos do Irnperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios.
Jlalacio do lho de Janeiro em onze de Agosto de mil oito. centos trinta e sete, dceimo sexto dd lndependencia c do
!mpcrio.
DIOGO ~\NTONIO f'EIJÓ.

Manoel Alve8 Brancu.

-21DECHETO N. 35--dc 11 de Agosto de 1837.
Approvando a Tença dada ao Capitão de Mar e Guerra Franciseo de Assis
Cabral de Tcirc.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor J)om I) edro H
tem sanccionado c manda que se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo tJnico. Fica approvada a Tença dQ duzentos c vinte
mil réis annuaes, dada ao Capitão de Mar c Guerra efl'ectivo
:Francisco de Assis Cabral de Teíve, por Decreto de onze de Abril
de mil oitocentos trinta e tres.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magcstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fa·
zenda e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o
tenha cnteAdido c faça executar com os despachos nccessarios.
I\llacio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos
trinta c sete, decimo sexto da Independencia e do Impcrio.
DwGo AnTONIO };'EIJÓ.

1lfanoel Alves Branco.

DECRETO N. 36-de 11 de Agosto de 1837.
Approvando a Tença dada ao Major Francisco Rangel de Vasconcdlos.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença de oitenta mil réis
annuaes, dada ao Sargento Mó r effectivo Francisco Hangcl de
Vasconcellos, por Decreto de vinte sete de Fevereiro de mil
oitocentos trinta e tres. ~
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o lm·
pcrador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o
tenha entendido e faça executar com despachos necessarios.
Palucio do Rio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos
trinta c sete, decimo sexto da Independencia e do Imperio.
} DIOGO ANTONIO FEJJÓ.

JJ/anoét Alves Bratwa.

w
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-22DECHETO N. 37-:-de 11 de Agosto de 1837.
Appt·ovundo a Tença dada ao Capitüo de !\lar c Guerra Antonio Joaquim
do Couto.

O Regente em i'\omc do Imperadm· o Senhor lJom Pedro ll
tem sanceionado e manda que se execute a Itcsolução seguinte
da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvnda a Tença de duzentos c vinte
mil réis annuacs, dada ao Capitão de Mar e Guerra etfectivo
Antonio Joaquim do Couto, por Decreto de vinte de Maio de mil
oitocentos trinta e tres
Manoel Alves Branco, do Conselho do Sua l\1agestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c encarregado interinamente dos do Impcrio, assim o
tenha entendido c faça executar com os dr.spachos nccessarios.
Palacio do Hio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos
trinta c sete, dccimo sexto da lndPpcndcncia c do Impcrio.
DIOGO .At•ff()?\10

l 1'EIJÓ.

iJ'lanoel _\lces Branca.

DECRETO N. 38-de 14 de Agosto de 1837.
Approyando a Pensão concedida a D. Maria Luiza Freire.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Hesolução
da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de duzentos
mil réis, concedida por Decreto de sete de Março de mil oitocentos trinta e quatro a D . .M.aria Luiza :Freire.
José Saturnino da Costa Pereit'ft, Senador do Impcrio, Mi·
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha
assim entendido c faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpendencia c do
Impcrio.
DIOGO ANTONIO FEI.JÓ.

José Saturnino da Costa Pereira.

DECHETO N. 39-de 1ft. de Agosto de 1837.
Approyando e elevando a rlcz mil réis mcusaes a Pensão conferida ao Sol•
úarlo João Gomes.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
houve por bem sanccionar e manda que se execute a seguinte
Resolução da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada e elevada á dez mil réis mensacs a Pensão de seis mil réis, conferida por Decreto de nove
de Janeiro de mil oitocentos trinta c sete, ao Soldado de Artilharia da Marinha, João Gomes, filho de José Gomes, natural
de Pernambuco, em atlenção a ter perdido h uma perna em
combate, portando-se com valor em S. Pedro do Sul.
Tristão Pio dos Santos, do Conselho dn Sna l\Jagestado Imperial, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, o tenha assim entendido e faça expedi!' os despachos
necessnrios. Palacio do Hio de Janeiro crn quatorze de Agosto
de mil oitocentos trinta c sele, dcr.imo sexto ua lndependencia
c do lmp<'rio.
DJO(iO ANTOXIO FEJJÔ.

Trisli7o Pio dos Santm;.

ElcvaJHlo a rincorntn mil n'is mcnsncs a r;ratilicao;i'ío do Oflidal :Mnior da
~ccrctaria

úo Conselho Snpremo

~Iilitnr.

O Hcgcnle em Nome do IrnperJdor o Senhor Dom Jledro H
tem sanccionado e man:la que se Pxccute a srguintc llesolucJo
da Assembléa Gemi l.egislatíYa.
· ·
Art. 1. O Oficial Maior da St:cretnria do Conselho Supremo
::\Iilitar, vcncerú a gratiticação mensal de eineocnta mil réis
,
•
alem
do seu ordenado, compre hcndenno-sc
nesta gratificação a'
de vinte cinco mil réis, que já tinha.
Art. 2. o Fi cão sem cffeito quaesquer disposiç<ics em contrario.
José Saturnino da Costa Pereira, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios ua Guerra, o tenhél
assim entendido e faça executar com os despachos nccessarios.
Palacio do lHo de Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitoccntt's trinta c sell', decimo sexto da lndcpcndenda e do Imperio.
0

DroGo

ANTONIO Ji'EJJÓ.

José Saturnino da Costa Pereira.

DE C. RETO N. !J.i -de 19 de Agosto de 1837.
necíarando que ao Dr. Roque Schurh rompf'tc a Pensão de novecentos c
srsscnta mil réis destle que lhe foi suspensa.

O Regente em Norne do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Hcsoluçiio
da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. 0 Ao Dr. Roque Schuch, Dircctor do Gabinete de Mineralogia, c Bibliothccario da Livraria Imperial, compete a
Pensão annual de novecentos e sessenta mil réis, que lhe foi
concedida por Decreto de oito de Maio de mil oitocentos e vinte
hum, desde que lhe foi suspensa.
Art. 2.° Fieiio sem cffeito quJcsqucr disposições em contrario.
Manoel Alves Braneo, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estndo dos Negocias da Fazenda e encancgado interinamente dos do lrnperio, assim o
tenha entendido c faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em dezanove de Agosto de mil
oitocentos trinla (' sele, dceimo sexto da Indepcndencia c do
ImpPrio.
lJIOGO AXTOXlO FEIJÓ.

~lf anorl

Ah.,cs /Jranro.

DECRETO N. t.. 2-dc 19 de Agosto de 1.837.
Declarando as penas rm que incorrem os Estudantes que, dentro ou fóra
de qualquer tias Academias do Brasil, usa~cm de injurias, ameaças, ou vio\endas de qualquer natureza contra o Dtrector ou algum dos Lentes.

O Regente em Nome do lmpcl'ador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionad) c manda que se execute a H.esolução seguinte
da Assembléa Geral Legislatívn.
Art. L o O Estudant~ que, dentro ou fóra de qualquer das
Academias do nra~il, usar de injm·ias, ameaças ou violencias
de qualquer natureza contra o Dircctor, ou algum dos Lente:;,
por cousas do seu Officio, não poderá sct' admittido á matricula, nem actos em nenhuma das ditas Academias, por espaço
de hum a seis annos, a juizo da rospectiva Congregação.
Art. 2. o O processo para a imposição das penas do artigo
primeiro, será cscripto perante o Dircclor, pelo Secretario da
A~adcmin, ou pot· quem su~s Vc'ZPS fizPr, e eom:istir:i em lmma

-----·----:-----~-~.
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indagação feita pelo Dircctor cx-officio, ou a rPquerimento de
algum dos Lentes, ouvido o delinquentc, quando compan•ça.
ao primdro chamado e as pessoas capazes, que cstrjão seientes
do f:Jeto .
.Art. :3. o :'uilo o que resultar da indag:lção, sem mais formaHdade, será reduzido a termo e levado ao conhecimento da
CongregJção, a quem fica competindo o julgamento definitivo,
com recurso ao Governo Geral sem suspensão; c perante clla
escreverá no processo o Secretario, ou quem suas vezes fizer.
Art. 4. o No caso de ser o Director o oiTendido, o Lente mais
antigo fará as suas vezes em todo o processo.
Art. 5. o Fi cão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e encarregado interinamente dos do lmperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios.
Valueio do LHo de Janeiro em dezanove de Agosto de mil oitocentos tl"inta c sete, dccimo sexto da lndependeneia e do
Impcrio.
DIOGO ANTONIO :FEIJÚ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 43- de 19 de Agosto de 1837.
'Mandando admittir á matricula os Estudantes que não tiverem comparecido
em tcmp() a fazer acto c outras disposições.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
lem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Os _Estudantes do presente anno lectivo {}Ue, por
falta de Lentes, não tiverem a frcquencia exigida nos Estatutos, serão, não obstante, ad.mittidos a fazer acto, se se mostrarem habilitados com exames dos annos anteriores, com o
pagamento das matriculas respectivas, c com o comparecimento
nos Cursos ou Academias.
Art. 2. 0 Os Directores dos Cursos Jurídicos admiltirão á matricula os Estudantes que, por motivos justos, não tiverem
comparecido em tempo, aos quacs se contarão tantas faltas com
causa, quantos os dias d' aula precedentes, e estas se unirão
ás que depois tiverem.
Art. 3,o No eorrente anno admittirãg igualmente á matri~
4
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cuia, c ao subscqucnlc exame aos Estudantes que, por mo ..
tivos juslos, não ccmparecerão em tempo a malricular-sc, mostrando estes terem frequentado como ouvintes, e satisfeito os
deven's dns aulas respectivas, com tanto que não tenhão o numero de faltas que, segundo os Estatutos, fazem perder o armo,
contados desde a abertura das mesmas aulas.
Art. 4. o Fi cão revogadas as Leis c disposições em contrario.
1\'Ianocl Alves Branco, do Conselho de Sua 1\'lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e encarregado interinamente dos do Irnperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos neccssnrios.
Palacío do llio de Janeiro em dezanove de Agosto de mil oitocentos trinta e sele, decimo sexto da Independencia e do Imperio.
DTOGO ANTO~IO F.EIJÓ.

lflanoel Alves Branco.

DECHETO N. 4.1- de 19 de Agosto de 1837.
Approrautlo a Tença ronecditla ao Capitf.ío tle Mar c Guerra José Pereira Pinto.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Geral Legisltltiva.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos
e vinte mil réis , concedida ror Decreto de dezascis de Outubro
de mil oitocentos trinta e quatro ao Capitão de Mar e Guerra
José Pereira Pinto.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da F a·
zenda e encarregado intol.'inamentc dos do Imperio, assim o
tenha entendido e faça exEcutar com os despachos neccssarios.
Palacio do llio de .Janeiro em dczanov0 de Agosto de mil oi·
tocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indcpcndencia c do
Imperio.
DJOGO ANTONIO FEIJÓ.

Jlanoel Alves Branco,
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-27LEI N. lt.5- de 29 de Agosto de 1837.
SolJre o modo do Recrutamento para completar as Forças de terra decretadas
para os annos de 1837-1838 e de 1838-1839.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
faz saber a todos os subditos do Imperío qtw a As_;;embléa Geral
Legislat:va DJcretou e elle sanccionou a Lei seguinte.
Art. t.o Para completar as Forças de terra decretadas para
os annos de mil oitocentos trinta e sete a mil oitocentos trinta
c oito, e de mil oitocentos trinta e oito a mil oitocentos trinta
c nove , o Governo fica autorisado a recrutar d' entre os Cidadãos Brasileiros de dezoito a trinta c cineo annos de idade
os que forem idoneos para o serviço, ainda que sejão qualificados Guardas Nacionaes, com tanto que não tcnhão a sru
favor alguma das cxcepç.ô'~s designadas nas Instrucçõcs de dez
de Julho de mil oitocentos e vinte dous.
Art. 2. 0 Os recrutados poderão dar substitutos idoneos, c
quando estes nno sejão considerados taes pelo Governo, terá
lugar a substituição, mediante a quantia de quatrocentos mil
réis, que entrará clfectivamente nos Cofres Publicos, para se
applícar ao ajuste de voluntarios.
Art. 3. o Os substitutos que niío forem isentos por esta l.ei,
accurnularão ao tempo da substituiçi1o o de sc;'viço que lhes
compita prestar, on como rccrutaveis ou como voluntarios.
Art. t,.o Ficão dcrogad<-ls quacsquer Luis e disposições em
contrario.
1\Ianda portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e exceu~~o da referida Lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contêm. O Secretario de Estado dos Negoeios da Guerra a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no Pala cio do Hio de Jaw
neiro aos vinte nove dias do mez de Agosto de mil oitocentos
trinta e sete, decimo sexto da Independcncia c do Imperio.
DIOGO Ar\T0:\10 FEIJÔ.

José Saturnino da Costa Penn'ra.
Carta de Lei pela qual o Re,qente em Nome do Imperador
manda ex·"cutar o Decreto da AssemMéa Geral Legislativa que
houve por bem sanccionar so7n J o modo do rect·utamento para
completar as Forças de terra decretadas para os annos de 18371838 e de 1838-183), como acima se declara.
Para o Regente em Nome do Imperador ver.

José lJfaria Flory Vidal a fez.

1-'rancisuo GrJ Acayaba de

V'..l

..!.'!

)_/

.~fontczuma.
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Sdiada na Chancellm·ia do Jmperio em o 1." de Setembm df!J

1837.- João Carnâro de Campo:;;.
Foi public11da a presente l . ei n<'sta Secretaria dn Estado dos.
a 2 de Setembro de 1S37 .-João Bandeir·a

1\l~{2:ocios da (~uerra
~/c Gour:ca.

Hegistrnda na mesma Secretaria de Estado a fl. 58 do Livro
1. o das Lei~.
SPerctaria de Estado em 2 de Setembro de 1837.--l..uiz .Jose

de Brito.

DECRETO N. 46- do 1. 0 de Setembro de 1837 .
.Autorisando o GoYcrno a conceder licença ao 1. 0 Tenente de Engenheiro.!f
Eg:idio Jo~e de Lorena, para ir á Europa adquirir os conhecimentos praticos rcluthos á instmcção theorica, que tem obtido na sua proHssão.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionaào e manda que se excute a seguinte Resolução
da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. O Governo fica autorisado a conceder licença,
pelo tempo que julgar conveniente ao Primeiro Tenente do
Corpo de Engenheiros Egidio José de Lorena, para ir á Europa
adquirir os conhecimentos praticos relativos á instrucção theorica
que tem obtido na sua profissão; facilitando-lhe os meios precisos para o dito fim, e concedendo-lhe os vencimentos correspondentes á sua Patente, como parecer justo ao mesmo Governo.
José Saturnino da Costa Pereira, Senador do Impcrio, lVIinistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha
assim entendido c faça executar com os despachos necessarios.
llaJacio do Rio de Janeiro em hum de Setembro de mil l)itot~entos trinta c sete, decimo sexto da Indepcndcncia c do Impcrio.
DIOGO ANTONIO .FEIJÓ.

José Saturnino da Costa Pereira.

•

29DECRETO N. 47- de 9 de Setembro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Capitão de Fragata Francisco de
Paula Leal.

O Hegente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedre 11
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução se-

gnintc da Assembiéa Geral Legislativa.
Arti~o Unico.
FICa approvada a Tença annnal de cento e
vinte mil réis, concedida por necreto de treze de Abril de
mil oitocentos trinta e cinco, ao Capitão de Fragata da Armada Nacional, Francisco de Paula Leal , em remuneração de
seus serviços.
Manoel AI ves Branco , do Conselho de Soa Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos NegociPs da
Fazenda e encarregado interinamente dos do lmpcrio, assim
o tenhJl entendido e faça executar com os despachos nec~s
sarios. Palacio do Uio de Janeiro em nove de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia
e do Imperio.
DIOGO ANTO~IO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 48- de 9 de Setembro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Major Antonio José Baptista

Camacho~

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução se...
guint(~ da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, concedida em Hesolução de Consulta de dézoito de
Outubro de mil oitocentos e vinte oito, ao Major de primeira Linha Antonio José Baptista Camacho.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e encarregado interinamente dos do lmperio, assim
o tenha entendido e fflça executar com os despachos necessarios. Palacio do Uio de Janeiro em nove de Setembro de
mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpcndencia
8 do Impcrio.
DIOGO ANTOXIO FEI.JÓ.

JJlanoel Alves Branco.

-30DECRETO N. 49- de 9 de Setembro de 1837.
Approvando o artigo addicional e explicativo do art. 9. 0 do contracto
celebrado entre o Governo e João Tarrand Thomaz.

O Regente em Nome . do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvado o artigo addieional, explicativo do artigo nono do contracto celebrado entre o Governo,
e João Tarrand Thomaz sobre os Paquetes de Vapor.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da :Fa:wnda, e encarregado interinamente dos do Imperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em nove de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia
e do lmperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

}jfanoel Alves Branco.

J)ECRETO N. 50-dc 9 de Setembro de 1837.
Appwrando a Tença concedida ao Brigadeiro Antonio Elziario de Miranda
e Brito.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II
tem sanccionado e manda que se execute ·a seguinte Uesolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos
e vinte mil réis, concedida por ])ccreto de sete de Fevereiro de mil oitocentos trinta e cineo ao Brigadeiro do Corpo
de Engenheiros Antonio Elziario de Miranda e Brito , em remuneração de seus serviços.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\Iagestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda c encarregado interinamente dos do Imperio, assim
o tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da lndependcncia
c do lmpcrio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

31
DECRETO N. 51- do 11 de Setembro do 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Antonio Joaquim Bracete.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução so·
guinto da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fica approvada a Tença de duzentos e vinte mil
rôis unnuaes, concedida pelo Governo a Antonio Joaquim BraePte, Coronel do Estado Maiot· do Exercito, em plena remuneração de seus serviÇos, por Decreto de dezoito de Setembro de mil oitocentos trinta e quatro.
Art. 2. o Fi cão revogadas todas as disposições em contrario .
.Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, :Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Fazenda e encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha
assim enteqdido e faça executar com os despachos necess:lrios. Palacio de Rio de Janeiro em onze de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia
é do lmperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 52-de ti de Setembro de 1831.
Appmvando a Tença concedida ao

Almirant~

José Maria de Almeida.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
ten1 'sanccionado e manda que se Qxecute a Resolução seg-uinte da Assembléa Geral L(~gislativa.
Art. 1. o ]_i'ica approvada a Tença de trezentos mil réis an..
nmws , concedida pelo Governo ao Almirante José Maria de
Almeida , em remuneração de seus serviços, para se verificar em sua filha D. lUta Joanna de Almeida, por Decreto
de treze de Agosto de mil oitocentos trinta e cinco.
Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o
lmpPrador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ da
Fazcnd a e encarregado interinamente dos do Imperio, o tenha

nssim

cntf!ndido, e faça executar com os despachos neccs-

-32sarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete , decimo sexto da Independencia
e do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Mttnoel Alves Branco.

DECRETO N. 53 -de 11 de Setembro de 1837.
Approvando a Tença concedida a O. Luiza Marcolina Mathildcs Caetana
da Silva.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Fica approvada a Tença de tr·ezentos mil réis, concedida
a D. Luiza Marcolina Mathildes Caetana da Silva, em remuneração dos serviços militares de seu fallecido pai o Brigadeiro Joaquim Caetano da Silva, pela Resolução de Consulta
de tres de Outubro de mil oitocentos e vinte oito.
Manoel Alves Branco , do Conselho de Sua :Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos· Negocios da
Fazenda , e encarregado interinamente dos do lmperio t assim
o tenha entendido, e faça executar com os despachos neces·
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia
e do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 54-de 11 de Setembro de 1837.
ApproYando a Tença concedida ao Capitão Tenente Antonio Joaquim
de Sousa.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Rcso ...
lução da Asscmbléa Geral Legislativa.
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Capitão Tenente <la Armada Nacional, ern remuneração dé
seus serviços, pela Resolução de Consulta de dezaseis de Junho
de mil oitocentos H trinta.
Art. 2. o Ficào revogadas as disposic;,ões em contrario.
Manoel Alves Bnmco, do Conselho de Sua .Magestade o
Imperador, Ministt·o c Secretario de Estado dos Ncgocios da
l<'azenda e encarregado interinamente dos do Imperio, as!'im
o tenha ~ntendido e faça m:ecutar com os despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em onze de Setembro de
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpendencia
e do lmperio.
HIOGO ANTONIO FEIJÓ.

lU anoel Alves /lranco.

DECHETO N. 55- de 11 de Setembro de 1837.
Approvaudo a Tença concedida ao Almirante Rodrigo José Ferreira Lobo.

O Itegentc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte H.esoluçiío da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fica approvada a T~nça de trezentos mil réis
annuaes, concedida pelo Governo ao Almirante reformado Ho·
drigo José Ferreira Lobo, em Resolu~·ão de Consulta do Conselho da Fazenda do primeiro de Outubro de mil oitocentos
c trinta , em remuneração de seus seni~'os.
Art. 2." Fi cão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o
Imperatlor, Mmistro e Secretario de Estado dos Negocias da
Fazendn c encarregado interinamente dos do Irnperio, assim
o tenha entendido e fuça executar com os despachos necessarios. Palario do Hio de Janeiro em onze de SeternLro d•~
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndcpendcncía
e do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

)}Janocl Aires Bram·o.
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Approvando a Tença concedida ao Coronel Joaquim Borges de Figueirúa
Nabuco de Araujo.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
tem sanccionado e manda que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1.° Fica approvada a Tença de cem mil réi:;, concedida ao Coronel Joaquim Borges de Figueirôa Nabuco de
Araujo, pela Resolução de Consulta de nove de Novembr·o
de mil oitocentos e vinte sete.
Art. 2. o Fi cão derogadas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco , do Conselho de Sua l\fagestade o
llllperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e encarregado interinamente dos do Imperio, assim
o tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Setembro de
mil oitocentos trinta c sete , decimo sexto da lndependencia
e do lmpcrio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Al-ves Branco.

DECRETO N. 57- de 15 de Setembro de 1837.
Appro\ando a Tença concedida ao Brigadeiro João da Costa Brito

Sancht~s.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte ltcsolucão da Assembléa Geral Legislativa.
A.rt. 1.° Fica approvada u Tença de duzentos c quarenta
mil réis annuaes, concedida pelo Governo a João da Costa
de Brito Sanches , Brigadeiro Graduado, correspondente ao
Posto de Coronel de Cavallaria, em n~muneraçãG de seus serviços , por Decreto de dous de Setembro de mil oitocenlos
trinta e cinco.
Art. 2.° Ficão revogadas todas as Leis e disposições em
contrario.
Manoel Alves Branco~ do Conselho de Sua Mageslade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e encarregado interinamente dos do lmperio, assim
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mil oitocentos trinta e sete , decimo sexto da lndependcncia
e do ImperiQ.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 58- de 15 de Setembro de 1837.
Approvando a Pensão concedida ao Major Pedro Ribeiro de Araujo.

O Hege.nte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
trm sanccionado c manda que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de seiscentos
mil réis, conferida pelo Governo por Decreto de doze de Setembro de mil oitocentos trinta c seis , ao Sargento 1\fór da
segunda Linha Pedro Ribeim de Araujo, para depois da sua
morte ser igualmente repartida por seus filhos .
.Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da
Fazenda e encarregado interinamente do" do lrnperio, assim
o tenha entendido, e faça executar com os despachos nccessarios. Palacio do Bio de Janeiro em quinzr} de Setembro de
mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndepcndencia
e do Imperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

M anotJl Atves Branco.

DECRETO N. 59-de 15 de Setembro de 1837.
Approvando a Tenca concedida a D. Joaquina de Oliveira Araujo.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda qne se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Geral Legislativa.

-36 ·Art. J .0 li'ica approvada a Tença de trezentos mil réis annuaes, I'Ollel~dida pdo Governo a n. Joaquina de Oliveira Araujo, em 1\Psoluçl'ío de Consulta do Conselho da l<...,azcnda de doze
de Maio de mil oítoc,·ntos e trinta, em remunera~ão dos serviços de seu pai o Marechal do Exercito Joaquim de Oliveim
Alvares.
Art. 2 o Ficão revogadas todus as disposições em contrario.
J\hmo.·l Alvrs Branco, do Conselho de Sua .Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e encarregado interinumente dos do Jrnperio, assim o
tenha entendido e faça executai· com os despachos necessarios.
Palacio do Hio de Janeiro em quinze de Setembro de mil
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndependcucia c do
lmperio.
DIOGO ANTONIO l.<...,EIJÓ.

JJJanoel Alves Branco.

DECHETO N. 60-de 15 de Setembro de 1837.
Approvando a. Tença concedida a D. Luiza Caetana de Almeida Bcssa.

O Hegcnte em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li
tem sanccionado c manda que Sl~ execute a Hcsolução seguinte da Assembléa Geral Lc~islativa.
Art. 1.° Fica approvada ~a Tença de cento e vinte mil réis
annuaes, concedida pelo Governo a D. Luiza Caetana de Almeida Bcssa, em Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda
de tres de Julho de mil oitocentos c trinta, em remuneraç.ão
dos serviços de seu irrnuo o Brigadeiro reformado José Custodio de Almeida Ressa, que lhe forão por estes doados.
Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
J\-lanocl Alves Bt·anco, do Conselho de Sua Magcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, c encat-rcg-ado interinamente dos do lmperio o tenha
ussim entendido e faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do lHo de .Janeiro em quinze de Setembro de mil
oitocentos trinta e srte, dccimo s~xto da Independencia e do
lmperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

-37DECRETO N. 61-do 15 de Setembro de 1837,
Approvando a Tença conctHiida a D. Maria Isabel Gordilho de Barbuda.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e ~anda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1." Fica approvada a Tença de t1·czentos mil réis annuaes, concedida pelo Governo a D. Maria Isabel Gordilho de
Barbuda, em Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda
d~ vinte hum de Janeiro de mil oitocentos e vinte oito, e
Alvará de onze de Fevereiro do mesmo anno, em remuneração dos serviços de seu pai, o Brigadeiro Visconde de Camamú.
Art. 2. o Fi cão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves B•·auco, do Consolho de Sua :Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e encanegado interinamente dos do Jmperio o tenha
assim entendido e faça executar com os despachos neccssarios.
Palucio do 1\io de Janeiro em quinze de Setembro de mil
oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia e do
Irnpcrio.
DIOGO ANTONIO FFIJÓ.

Manoel All,es Branco.

DECRETO N. 62-de 1!:> de Setembro de 1837.
Approvando a Tença concedida aa Major Antonio Joiio Rangel de Vasconcellos.

O Regente em Nome do Imperador o Senhm· Dom Pedro 11
tem sanccionado c manda que se execute a seguinte Reso·..
lução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica npprova~da a Tença annual de sessenta
mil réis, concedida por Decreto de dezoito de Agosto de mil
oitocentos trinta e cinco ao Major graduado Antonio João
Rangel de Vasconcellos, em remuneração de seus serviços.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, c encar'l'egado interinamente dos do Imperio, assim o
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-38tenha. entendido c faça executar com os despachos necessarios.
Palac1o do lHo de Janeiro em quinze de Setembro de mil
oitocentos tt·inta c sete, decimo sexto da Indcpendencia c do
Imperío.
]}JOGO ANTONIO FEIJÓ.

lJlanoel Alves Branco.

DECH.ETO N. G3-dc 15 de Setembro de 1837.
Approvando a Pensao concedida a D. Gertrudes Magna de Oliveira.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fica approvada a Pensão de duzentos e vinte mil
réis annuaes, concedida pelo Governo a D. Gertrudes Magna
de Oliveira, c seus filhos, viuva do Coronel Luiz Magno dos
Santos Pio, em Resolução de Consulta do Conselho da Fazenda de treze de Abril de mil oitocentos c vinte seis. c Alvará
de dezasetc de Julho do dito anno, em remuneração dos serviços de seu marido.
Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da J?azenda, e encarregado inLerinamcnte dos do lmperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeit·o em quinze de Setembro de mil
oitocentos trinta e sete, dceimo sexto da lndependencia c do
Irnperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 64.-de 15 de Setembro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Joaquim Alberto de Souza da
Silveira.

O Regente em Nome do Imperador o Senhor J>om Pedro U
tem sanccionado e manda que se execute a Resolut;.ão seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
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e quarenta mil réis, concedida por Decreto de doze d~ Outubm de mil oitocentos trinta e dous, ao Coronel effecbvo de
Cavallaria Joaquim Alberto de Souza (Ll Silveira, ficando sem
effeito o de quatro de Jul8o do mesmo anno.
Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua 1\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa~
zenda, e encarregado interinamente dos do lmperio, assim o
tenha entendido e faça executar com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Setembro de mil
oitocentos trinta e sete, decirno sexto da Independencia e do
lmperio.
DIOGO ANTONIO FEIJÓ.

Manoel Alves Branco.

DECRETO N. 65-de 25 de Setembro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Raphaela Pinto Bandeira Freire, com
sobrevivencia repartidamente para seus cinco filhos,

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11
tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fica approvada a Pensão ar.1nual de seiscentos mil
réis, conferida por Decreto de vinte de Fevereiro de mil oitocentos trinta e sete, á D. Raphaela Pinto Bandeira Freire,
viuva do Coronel Vicente Ferrcr da Silva Freire, e com sobrevivencia repartidamente a seus cinco filhos D. Maria Josepha da Silva Freire, D. Maria Sofia da Silva Freire, D. Maria
Lui2a da Silva Freire, D. Maria Amalia da Silva Freü·e, c
Vicente Ferrer da Silva Freire, em attenção aos relevantes
serviços prestados pelo dito Coronel.
Art. 2. 0 EsLJ. Pensão terá lugar juntamente com o vencimento que lhes compete, na conformidade da Lei de seis de
Nove!llbro de mil oitocentos e vinte sete, não obstante a disposição do artigo quarto da mesma Lei, que fica para este fim
derogada.
Art. 3.° Ficão revogadas quaesquer disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar.

-40Palacio do IUo de Janeiro em vinte cinco de Setembro dt•
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndcpendeneía
e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECHETO N. 66-de 25 de Seternbt·o de 1837.
Declarando nulla e de nenhum efTeito a Lei n. 48 da Assembléa Legislativa
da Provincia de .Minas Geraes de 6 de Aht·il de 1836, ácerca da remoção,
1mspcnsllo c dcmissiio dos Parochos.

O Hegente interino em Nome do lrnperadot· o Senhor D.nn
Pedro li tem sanccionado e manda qu~ se execute a Uesoluçüo
seguinte da AssQrnbléa Geral Lngislativa.
Artigo Unico. He nulla, e como tal fica de nenhum eiTeito, a
Lei numero quar·enta e oito da Assembléa Legislativa da Província de Minas Geraes, datada em sQis de Abril de mil oitocento:i
trinta c seis, ácerca da remoção, !SUspensão demissão dos Pa·
rochos.
Bernardo Pereil'a df' Vasconcellos, do Conselho de Sua Magcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos '\egocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar.
Palacio do l\io do Janeiro em vinte cinco de Setombm (h:
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndepondenei:t
e do lmperio.
PEDRO DB ARAUJO LIMA.

Bernardo Perura de Vasconcellos.

LEI N. 67-de 28 de Setembro de

18~37.

Annullando as sentenças proferidas pelos Tribunacs de Lisboa sobre rer'lf·
sos interpostos das autorjdades judiciaes do Brasil, ao tempo em que ~r~
proclamou a sua Indcpendcncia, c outras providencias correlativas.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedt·o li faz saber uos Subditos do Imperio, que a As:;cm blea
Get·al Decretou c clle sanceit~nou a .Lei seguinte.
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-41Art. t.o São nullas as sentenças que, ao tempo em que se
proclamou a Indcpendcncia do Brasil nas Províncias do Ceará,
lli;mhy, Maranhão e Pará, forfío proferidas pelos Tribu!laes
de Lisboa, sobre recur.:;os interpostos dos autoridades judiciars
das ditas Províncias.
Art. 2. 0 As p:utes que se scntit·em aggravadas pelas sentenças da Helação do Maranhão, de que houvesse aggravos
ordinarios pendentes, ou decididos, ao tempo designado no
artigo antecedente, poderão interpôr dentro de quatro meu~s
da publicação da presente Lei, nas sobreditas Províncias, e
perante o Presidente da mesma Helação, o recurso de revista
para o Tribunal Supremo de Justiça, não obstante o lapso de
tempo.
Art. 3. o Os termos de interposição deste recurso, citação das
partes e mais preparos do pt·ocesso, serão juntos aos traslados
existentes nos cartorios, que servirão de autos originaes, ficando novos traslados; c, feita a remessa para o Tribunal Supremo, ahi será concedida ou negada a revista, na conformidade das Leis.
Art. 4. 0 Os embargos offensivos das sentenças proferidas pelo
Tribunal da Supplica(·ão de Lisboa, c que tivessem passado
em julgado, antes do tempo declarado no art. 1. 0 , wndo sido
oppostos em tempo competente, serão decididos pela H.elação
que havia julgado o feito em segund;1 insli;ncia.
Art. 5. o Fi cão revogadas as disposiçürs em contrario .
.Manda portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento c execução da referida Lei pertencer qu~ a curnprão,
c fação cumprir e gu:_udar tão inteiramente, corno nclla se
contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a
fi1ça imprimir, publicar e correr. Dada no Pa1acio do Hio
de .Janeiro aos vinte oito de Setembro de mil oitocentos
trinta c sele, decimo sexto ela I ndependcnda e do I mperio.
PEDRO IH~ AHAUJO Lll\IA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Carta de Lei pela qual Vossa Magestadc Imperial manda
executar o Decreto da ;4ssembléa Geral, que houve por hem
sanccionar, annullando as sentenças proferidas pelos lhuunaes de Lisboa sobre recursos interposros das auton'dadcs judl:ciae~ do Brasil ao tempo em que se proclamou a sua In.
dependencia; e dando outt·as providencias correlativas.

Para Vossa Magestade Imperial Vc r.

Domingos Lopes da Silva Araujo a
6
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-42Registrada nesta Secr·eturia do Estado dos Negocias da Jusfl. 153 vel'so do Jiv. 1.0 de Leis. 1\io de Janeiro em
30 de Setembro de 1837.-Jvào Caetano d~ Almeida Ji'rança.

t!ça a

Bernttrdo 11 ereira de Vasconcellos.
Sellada na Chanccllar·ia do Imperio em 30 de Setembro
de 1837.-Jo(lo Carneiro dç Campos.
l(oi publicafla a presente -Lei na Secretaria de Estado dos
Negocios da JusliÇa em 6 de Outubro de 1837 .--Joào Car-

neiro de Campos.

l.Ei N. 68-de 28 de Setembro de 1837.
fixando as Forças de terra para o anuo de 1838-183().

O Hegentc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 faz saber a todos os Subditos do lmperio que a Assembléu Geral Legislativa Decretou c cllc sanccionou a Lei
Se(~uinte.

Art. 1. o As Forças de terra para o anno que h a de cot"fet·
do 1. 0 de Julho de mil oitocentos trinta e oito <l trinta de
Junho de mil oitocentos trinta e nove, compor-se- hfío:
~ Lo
Da OIIicialiciatle c Praças para oito Batalhões de Caçaúor~s~ quaüo Corpos de Caval!aria, cinco de .Arti!h~ria do
Posiçflo, hum de Arlillwria a cuvullo, c do Corpo de Lit)eiros
de l\lato (~fOSSO.
:$) 2." Do Estado Maior do Exercito, segundo a organisação
decretada; dos Officiaes de Engenheiros; dos Officiaes avulsos; das Companhias de Arliliêes do Trem de Artilhnria; c
das Repurti~·ões existentes.
~ 3. 0
Das Divisões do Rio Doce na Província de Minas
Ger:Jes, c das <l.uas Companhias dn Ligeiros na Pl'ovincia do
Maranhão; dos Pedcsln•s da Província do Espil'ilo Santo, e
de huma Companhia de Ligeiros na Provinciu de Goyaz.
Art 2.u Os Corpos designados no paragrapho primeiro do
artigo anleccdeilte conservarão a ot·ganisação dctermitwda 110
Becreto c mappa de quatm de Maio de mil oitüeenlos trinta
c hmu, não -excedendo o maxin10 da For(,;a de todos estes
Corpos, em cit·cumstancias ordinarias, a oito mil e duzentas
Praças; podt•ndo elevar-se desde já, em drcumstancius extraordinarias, a doze mil as Praças de pret, que serão dislribrmdas pelas Companhias dos ditos Corpos.
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E para o complemento
manutenç:io da dita Força fiea o
üotemo autor·1sado a r~cnHar· na fórmft das Lds existentes.
Art. 3. 0 .~ 1. 0 Os recrutados poderão rlar substitutos idonr'os; e quando não sejão estes considerados taes pelo tioverno, poderão eximir-se do serviço, entrando para os cof1·cs publicas com a quantia de quatrocentos mil rôis, qun serão
exclusivilrnente applicados ao ajuste de voluntarios.
~ 2. o Os substitutos não ficarão isenlos de servir o te111 po
a que são pbrigados, alórn do que servirem por outrem.
Art. 4. 0 O Governo fica desde j;\ •mtorisado a convidar
para o serviço indivíduos tnnto Nacionaes como Estrangl'iros,
( não excedendo estes a mil ) qnc, tendo já servido no Exercito, obl.ivcrão suas baixas; e a contraclar com os que nxistem ainda com praça, e estão no caso fle· f<' I' baixa po1· lel'l'm
acabado o seu tempo de serviço, a continuação no lll(~smo
serviço; dando D hnns e n outros como gratificação, além elo
soldo que lhes pe1·tencer ernquanto forem Praças de prct, huma
quantia igual ao mesmo soldo.
Art. 5 o O mesmo Governo fica brnbem autorisAdo, desde
jJ, a conced(•r licenças com vencimento de tempo e com meio
soldo aos Officiacs avulsos, que, sendo dcsaccessarios no serVi!;o, assim o quiwrern. :E por estas licenças nenhum cmoln rnento pagarão os liceneiados.
Art. 6.° Fica igualmente autorisado o Govemo a conc(•chw
hun1a gratiOcação drl carnpanha, eo!Tespondr·ntc it terça parto
do respectivo soldo, alt~m dos mais vencimentos, a todos os
indivíduos que fizeren1 parte das expedições dirigidas a qualquer ponto do lmp;•rio, ou nelle se aelHH'em e coope1·arem
para o restabelecimento da· ôrdem.
Art 7. 0 As pi'Omoçõcs no Exm·cito só terão lug.tr quando
por bem do serviço fór indispr'nsavel prcenclu•J' as vagas, não
havendo Officiaes avulsos das respeclivus armas eorn a idonPidade necessaria para o~~cupa-!as; c no Corp~) de Engenheiros
dentro dos limites prescriptos no artigo segundo da Lei de
vinte .sris de Agosto de rríil oitocentos trinta e cinco. As
disposições deste artigo começarão a te1· vigor· desde j<i.
Al't. 8." Ficf.o dcrogadas as Leis em contrario.
Mando portanto a todas ns Autoridades a quem o conhecimento c execução da refe1·ida Lei pertencer que a enmprão
e façilo cumprir e guardar· tão inteiramente como nelia se
eonlém. O Secretario de Estado dos Ncgocios da GuetTit a
faça imprimir, publicar c correr. Dada no Pala!'io da Hio
de Janeiro aos vinte oito dias <lo mez de S..ternbro de mil
oitocentos trinta ·c sete, deéi mo sexto da I ndependeneia c do
lmperio.
PEDRO DE AUAUJO LIMA.

Sebastião do Rego Barros.

w
'J fi
~... t

-44Cm·fa de Lei, pela qual o Regente ·intert'rw em Nome do Imperador manda executar o Decreto da Assemhléa Ge1·al Legislativa, que houve por bem sanccionar, sobre a fi.-x-ação d '·~
Furças de terra para o anno que ha de cmTcr do t.o de Junho
de mil oitocentos trinta e oito a trinta de Junho de mil oitocentos t1··inta e nove, como acima se declara.
Para o

Hcgent1~

interino em Nome do Imperador ver.

José Maria Flory Vidal a fez.
Bernardo PerCÍ'ta de Vasconcellos.
Scllada na Chanc-::.-llaria do lmperio em 30 de Setembro
de 18:37.-Jocio Carneiro de Campos.
~'oi publicada a presente l.ei n(~sta Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra em 30 de Setembro de 1837.-João Bandeira de Gouvéa.

LEI N. o 69- de 30 de Setembro de 1837.
Sobre a grat.ificacll.o dos Conselheiros e Vogars do Conselho Sopremo
•
Militar.

O Regente intel'ino em Nome do Imperador o Senhot·
Uom Pedro li faz saber a todos os Subditos do lmpcrio que
a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e clle sanccionou a
Lei seguiute.
A gratificaç.ão dos Censclheiros de Guerra c Vogaes do Conselho Supremo Militar será d'ora em diante de cem mil réis
mensaes , salvos os soldos de suas respectivas Patentes.
Manda portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento c execução da referida Ld pertencer, que a cmnprão,
e fação eumprir c guardar tão inteiramente, como nella se
contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça
imprimir, publicar c correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos trinta dias do mez de Setembro de mil oitocentos
tinta e sete, decimo sexto da lndependeneia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Sebastião do Rego Barros.

---~--
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-45Carta de Lei, pela qual o Regente interi-no em Nome do
Imperador manda exec1.ttar o Dt'creto da Assembléa Ge1·al Legislativa, que Houve por bem sanccionm·, sobre a gratificação
dos Couselhei1·os de Guerra e Vogaes do Conselho Supremo Militar , como acrma se declara.
Para o Hegente Int~rino em Nome do Imperador ver.

José Maria Flory Vidal a fez.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.
Sellada na Chancellaria do lmperio cn. 2 de Outubro de 1837.

João Carneiro de Campos.
Foi publicada n presente Lei nesta Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra em 3 de Outubro de 1837. - João Bandeira de Gom,~a.

DECRETO N. 70 -de 30 de Setembro de 1837.
A utorisando o Govemo a conceder Carta de r-iaturalisaçllo ao Hamlmrguez
João Henriqucs Ottcn.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanceionado, c manda que se ~xccute a 1\csolução seguinte da Asscmbléa Geral Le!!islaliva.
Artigo Unico. Fica autarisado o Govcmo a conceder Carla
de Naturalisação ao Hamburgucz João Henrigues Otten.
Bernardo Pcreim de Vasconcellos, Ministm e Secretario de Estado dos Nego cios da Justiça, encarregado interinamente dos do
lmperio, o tentw assim entendido e raça executar com os despacho., necessarios. Palario do Hio de Janeiro ~~m 30 de Setembro de mil oitocentos trinta e sete, decimo ~ex to da Inde pendencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Perci1·a de Vasconcellos.

-
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DECRETO N. 71- de 30 dr. Setembro de 1837.
Autorisando as Faculdades de Medicina do lmpcrio a admittirem os Ciru rgilics formados a fazerem exame das materias accessorias a bem de se
doutorarem.

O Hegentc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionndo c manda que se execute a Hesoluçfío
seguinte da Assembléa Geral Lt>gislativa.
Art. 1. 0 As Faculdades de Medicina deste Jrnperio ficão ant.orisadas a admittir· os Cirurgiões formados, ou approvados
depois da Lei de tres de Outubro de mil oitocentos trinta c
dous , que o r·equererem , a fazerem os exames das materias
acecssorias a bem de se doutorarem.
Art. 2. o Os que provan~m haver estudado, c feito ex a mo
de Chimica, Physica, c Bolanica, ou cstud.,ssem nas antigas
Academias, ou fôra dellas, tendo sido approvados, não scri'io
obrigados a fazer novo exame destas Scieneins.
Art. a.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconeellos, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar com os
despachos nccessarios. Palncio do Hio de Janeiro em trinta de
S1~tembro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Independencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Va.çconcellos.

DECRETO N. 72- de 30 de Setembro de 1837.
Approvando a Jullilaçl!o concedida ao Cirurgil'lo Mór José Soares de Castro.

O ltcg-ente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem s:mccionado e manda que se execute a Hesoluçfío seguinte da 1\ssernbléa Grral I.egislath·a.
Artigo Unico. Fica approvada a Jubilação concedida por Decreto dn vinte hum de Outnbl'o de mil oitocentos e vintú oito ao
Cirurgião .Mót· José Soares de Castro, na Cadeira de Anatomia
do Collegio Medico-Cirurgico da Cidade da Bahia, com o seu or~
denado por inteiro.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, cilcnrrcgado interinamente do~

-47do lmperio, o tenha assim entendido e .faça executa•· com os
despachos necessat'ios. Palacio do lHo de Janeiro em trinta de
Setembro de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da In·
dependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bi!rnardo Pereit·a de Vasconcellos.

DECRETO N. 73-de 30 de Setembro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Anna Elisa Pessoa.

O Regente interino em Nome do Impm·ador o Senho1· Dom
11 tem sanccionado c manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa (ieral Legislativa.
Art. J.~:~ Fica appt'OVi:Hla a Pensão de quati'Ocentos mil réis,
concedida pelo Governo a D. Anna Elisa Pessoa, viuva doCapitilo Domingos Thcotonio Jorge Martins Pe~soa, por Decreto
<h~ dPzasetc de Setembm de mil oitocentos t1·inta e quatro.
Art. 2. o Ficii.o revogadas as disposiçõ('S ent contrario.
Bemat'dó Pereira de Vasconeellos, Ministt·o c Secretario de
Estado dos Negocio:; da Justiça, encarregado interinamente dos
do J rnperio, o tenha assim entendido e faça executa\' com os
despachos necessarios. Palaeio do lHo de Janeiro em trinta de
Setembi'O d~ mil oitocentos trinta e sete, decimo l!exto da Indqwndeneia e do lmperjo.
P~dm

PEDRO DE ÁRAUJO- LIMA.

Bernardo Pereira de J' asconcellos.

DECHETO N. 74- de G de Outubro de 1837.
Autorísando o GoYerno a contrahir hum emprestimo de quatro mil quinbenlos cincoenta e-oito. contos de réis, para supprir o delicit do anno
t:urrente.

O Regente intcrjno em Nome do Imperador o Senhor Dom
11 sanccionou· e manda que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Pt~dro

-48Artigo Unico. O Go-vet·no fica autof'isado a contrahir hum
ernpreitimo até quatro mil quinhentos cincoenta e oito contos
de réis, para supprit· o deHeit do anno corrente, tanto no Ministerio da Fazenda, corno nos da .Marinha e da l";uerra.
Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho do Mesmo
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de "Estado dos NPgocios
da ·Fazenda , e Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, o tenha assim entendido e faça executat· com os despachos ncccssarios. Palacio do lHo de .Janeiro em seis de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendencia c do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECHETO N. 75-de G de Outubro de 1837.
Reduzindo a vinte por cento o imposto do ouro, que paga a Companhia
de Gongo-soco.

O Reg-ente iutct·ino em Nome du Imperador o Senhor Dom
Pedro li lcm sa nccionado c manda que se execute a Hesolução
seguinte da As3embléa GPral Legislativa.
:t\rt. t.o O imposto do ouro, que paga a Companhia do
Mineração do Gongo-soco, na Província de Minas Geraes, fica
d'or.1 em di;wtc reduzido a vinte por cento.
Art. 2.' Ficão revogadas as determinações em contrario.
Miguel Calmon du Pin c Almeida, do Conselho de Sua .Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
(!a l"azenda e P1·esidente do Tribunal do Thesouro Publico
Nacional, o tenha assim entendido c faça executar· com os despachos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em seis de
Outubro de mil oitocontos trinta e sete, decimo sexto da Independencia e do lmperio.
PEDRO DE ÁRAUJO LIMA.

Miguel Calm&n du Pin e Almeida.

-~-
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DECRETO N. 76-clc G de Outubro de 1837.
Concedendo a cada hum dos Ministt·os c Serrctarios de Estado, a gratificação de dons contos c quatrocentos mil réis aunuaes.

O Hcgentc interino em No mo do Im pcrador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionado c manda que se execute a llcsolução
seguint~ da Assembléa Geral Legislativa.
Cada hum dos Ministros c Secrctarios de Estado perceberá
interinamente, al1~m do actual ordenado, huma gratificação annual de dous contos c quatrocentos mil réis, em quanto se não
d~t· nova fúrma ao Ministerio.
Bemardo Pereira de Vasconcellos, 1\Iinistm c Secretario de
I~stado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Irnpcrio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos ncccssarios. Palacio do Rio de J anciro em seis de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndepcndcncia c do lrnpcrio.
..
PEDRO DE AR.\U.JO Lil\L\..

Bernardo Pereira dr, Va.çconcellos.

DECRETO N. 77 .-de G de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Pet·pctua l\laria Leal.

O 1\rgcnte interino em Nome do Imperador o Senhor Bom
Jlcdro li houve por bem sanccionar e manda que se execute
a seguinte llcsolução da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Uuico. Fica approvada a Pensão de seiscentos mil réis
annuaes, que por Decreto de oito de Outubm de mil oitocentos
trinta c quatro, concedeu o Governo a D. Perpetua Maria Leal,
viu va do Conselheiro Official 1\Iaior da Secretaria de Estado dos
Negocios da Marinha Joaquim ·Francisco Leal.
Joaquim José Rodrigues Torres, do Conselho de Sua 1.\'Iagestade Imperial, Ministm c Secretario de Estado dos Negocios da
Marinha, o tenha assim entendido c faça cxpf'dir os despachos
ncccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Outubro de
mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendencia c do
lrnperio.
PEDRO DE ARAUJO Lll\L\.

Joaquim José Rodrigues Torres.
7
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- ooDECRETO N. 78-dc G de Outubro de 1837.
Approvando a mercê feita a D. Maria Faguudes de Mazarrcdo.

O HPgente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda qne se execute a seguinte
1\esolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a mercê feita por Decreto de
dezasetc de Agosto de mil oitocentos trinta c sete, a IJ. Maria
Fagundes de Mazarredo, viuva do l\1;1jor de Cavnllaria de primeira linha George de l\lazarredo, do soldo por inteiro que o
mesmo percebia, em attençào aos seniços por elle prest<:tdos na
Província do Rio Grande do Sul, a favor da Legalidade, c haver
morrido cora.)osameute no ataque que commandou no dia vinte
c:nco de Junho do mesmo ann0.
Sebastião do Hego Barros, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Guerra, assim o tenha entendido e faça executar
com os despachos nccessarios. l1 alacio do Rio de Janeiro Nn
seis de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da
lndependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO

L nu.

Sebastião do Rego Barros.

DECRETO N. 79-dc 9 de Outubn~ de 1837.
Autorisando o Governo a destacar quatro mil homens das Guardas Nacion~es

d_c todo o Imperio, por tempo de hum anuo, e dando outras provttlcncws.

O Regente interino em Nome do Imperador o Scnher Dom
Pedro H tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislaliva.
Art. 1. o O Governo fica autorisado a destacar quatm mil
homens das Guardas Nacionaes de todo o Imperio, po1· tempo
de hum anno, para o serviço e defesa das Praças, Costas, e
l~mnteims das Províncias á que pertencerem.
Art. 2. o Os Guardas Nacü,naes, que hão de fazer parte destes
destacamentos, serão designados pelo Governo, e por elle tirados
d'entrc as tres primeiras classes do artigo cento e vinte hum da
Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta e hum.
Art. 3. o 05 Guardas Nacionaes designados, que recusarem
marchar nos Corpos destacados, sendo das ditas tres classes, o
não tendo impossibilidade physica, poderão ser recrutados para
tropa de primeira linha~ onde servirão até dous annos.

-51
Art. t,..o Todos os Officiacs e inferiores dos Corpos destacados serão nomeados pelo Governo.
Art. 5-. O Governo nomeará lodos os Officiacs da Guarda
Nacional do Município da Córte, ainda mesmo fóra do caso de
serviço de Corpos destacados.
Art.. 6. Os Officiaes inferiores serão nomeados pelos Commandantes dos Corpos, sobre proposta dos Commandantcs das
Companhias, no refet·ido l\Iunicipio.
Art. 7.° Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua Magcstade o Imperador, :Ministro c Srcn'tario de Estado dos Negocio:;
da Justiça, o tenha assim entendido, c fJça executar. Palaeio
do Hio de Janeiro em nove de Outubro de mil oitocentos trinta
e sete, decimo srxlo da Independencia c do Imperio.
0

0

PEuno IlE ARAUJo Lnu.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECB.ETO N. 80.-de 9 de Outubro de 1837.
Appronmdo a aposentadoria concedida a Joaquim José da Silva Seixas.

O H<'g(mtc interino em Nome do Jmprrador o Senhor Dom
J'edro H sanccionou c manda que se execute a seguinte Resolução da Assembíéa Geral Lf'gislativa.
Artigo Unico. Fica approv,1.da a aposentadoria concedida
por Decreto de dous de Maio de mil oitocentos trinta c cinco a
Joaquim José da Silva Scixns, no lugar de Escrivão da receita
c dcspczn da Casa da Moeda da Província da Bahia, com o ordenado que actualment~ vence.
Miguel Calmon du Pin c Almeida, do Conselho do mesmo
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Fazenda, c l)rcsidcntc do Tribunal do Tllcsouro Publico
Nucional, o tenha assim entendido c faça executar corn os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendcncia e do Lnpcrio.
PEDRO DE AU.\CJO LBL\.

JJliqucl Calmon du Pin c Almâda.

]J
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DECRETO N. 81-dc 9 de Outubro de 1S37.
Approvando a aposentadoria concedida a

Fran~isco

Manoel ua Cunlw.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
!Jedro ll tem sanccionado c manda que se execute u Hcsolução
seguinte da Ass-embléa Gemi Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a aposentadoria eonccdida pot·
Decreto de dezanovc de Maio do mil oitocentos trinta e seis a
Francisco Manoel da Cunha, no lugar do Provedor da exlincta
Casa da Moeda da Província da Bahia, com o ordenado de oitocentos mil réis que percebia.
:Miguel Calmon du Pin c .Almeida, do Conselho de Sua :Mag,~s
tade o lmperad01·, Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios
da Fazenda c l'residcntc do Tribunal do Thcsouro Publico
Nacional, o tenha assim entendido e faça executar com os despacho'i ncccssarios. Palacio do lUo de Janeiro em nove de
Outubro de mil oitocentos trinta c sele, decimo sexto da Imlcpcndcncia c do lmpcrio.
PEDRO UE AlUUJO LUL\.

Miguel Calmon dtt /'in c Almeida.

llECHETO N. 82. -de !J de Outubro de 1837.
Autorisando a que, na Sccrctm·ia do Tribunal do Thesouro Publico, e nas
Thesonrarias das Provincias, se recebão emolumentos sómente pelas certidões marcadas no art. :!2 da Lei de 4 de Outubro de l8;Jl.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Jlcdro Il sanccionou e manda que se execute a seguinte Hcsolução da Assembléa Geral Legislativa.
Art. t.o Na Secretaria do Thcsouro Publico e nas Thesourarias Provinciaes receber-se-hão sómcnte emolumentos pelas
•~ertidôes marcadas no artigo vinte dous da Lei de quatro de
Outubro de mil oitocentos trinta c hum.
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario.
Miguel Calmon du Pin c Almeida, do Conselho do mesmo
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de ltstado dos Negocias
da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro J>ubJico
Nacional, o tenha assim entendido e faça executar com os dcs-

-53pachos ncce~sarios. Pala cio do Ui o de Janeiro em no\-e de
Out.ubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexlo da lndependentia e do Jmpcrio.
l)EuRo

DE ARAUJO

Luu..

JJigucl Calmon du, Pin e A.lrneida.

LEI N. 83. -de 10 de Oulubro de 1837.
Fixandu as Forças Na,·acs actiYas no nnno financeiro de

1838-183~.

O Hegente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 faz saber a Lodos os subditos do Impcr·io, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou, e ellc sanccionou a Lei seguinte.
Art. 1. o As Forças Navaes activas ordinarias do Imperio
para o serviço do anno que ha de correr do primeiro de Julho de
mil oitocentos trinta e oito a tt·inta de Junho de mil oitocentos
trinta c nove, constat'ão das emb<-\rca<:ües que o Governo julgar
uecessarias, não devendo as suas respectivas tripolações exceder
a mil e oitocentas p1·aças de todas as classes.
Art. 2. o A força do Corpo da Artilharia de Mat·inha, em
cll'ectividade de serviço, não excederá a seisctmtas praças.
Art. 3. o J~rn circumstancias cxtraordinarias, as forças decretadas no attigo primeiro poderão ser elevadas, desde já, a quatro
mil praças, c as do artigo segundo a mil e duzentas.
Art. 4. 0 ~ó podet'ão, desde já, ser Aspirantes os discipulos
da Academia de Marinha, approvados no primeit·o anno Mathematico; e Guardas Marinhas os que tiverem completado o curso
dos estudos respectivos.
Art. 5. u O Governo fica autorisado para ajustar maruja á
premio, pt•eferindo os Nacionaes aos Estmngeii'Os, e, não havendo
quem queira assim ajustar-se, podeni recrutar, na fórma da Lei,
as praças neccssm·ias para completar as forças acima decretadas.
Art. 6. o Para preencher a fo•·ça designada para o Corpo de
Artilharia da Marinha, o (~ovemo fica, desde já. autorisado a
convidar· para o serviço os individuas, que, tendo já servido no
Exe['(~ito, ou no dito Co1·po, obtivct•ão suas baixas; e a contractar
com os que existem ainda com r~raça, c estão no caso de ter
baixa, por haverem acabado o seu tempo de serviço, a continuar
no mesmo scniço, dnndo a huns c a outros, como gratincação,
além do soldo que lhe pertencer, em quanto forem praças de
prct, huma quantia igual ao mesmo soldo. E quando não possa
conseguir, pelos meios acima indicados, completar a mencionada
forç.a, poderá recrutar na fórma da Lei.

i l
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-54Art. 7. o Fi cão suspensas as pmmoçõcs dos Officiacs de Fa2.cnda, Saudc, Apito, Capclla, e Nautica, que não forem indispensaveis para o serviço das embarcações d<!signadas nos arts. t.o

c 3. 0
Art. 8. o O Governo fica, desde já, autorisado a elevar successivamente a dez o numero das Companhias fixas de marinhcil'Os,
abatendo-se esta força na decretada no art. 1. o
Art. 9. 0 Os Officiacs da Armada, de Artilharia da ·Marinha,
de Fazenda. e de Nautica, quando embarcados em navios ar~
rnados em guerra, continuarão a perceber, c os Officiaes marinheiros em iguncs circumstancias perceberão, desde j<í, o meio
soldo conferido pelo art. 3. 0 da Lei de quinze de Outubro de mil
oitocentos trinta c seis. 03 Cirurgiões da A1·madn d'ora em
diante só vencerão a gratificação de quarenta mil réis, quando
cmbarcadoq, on e{fectivarnente empregados em hospitae;o;.
A1·t. 10. Na Armada, c na Artilharia da Marinha, as
promoções aos postos ~ó terão lugar, desde já, quando forem
élbsolutamente indispcnsavcis ao serviço em relação ás forças
decretadas.
Art. H. O Governo Oca autorisado a conceder licenças, com
vencimento de tempo, c de meio soldo, ao:; Officiacs da Armada,
c d.f' 1\rtilharia da Marinha, que as pedirem, sendo dcsncccssarios
uo serviço; c pot· estas licenças não se pagarão emolumentos.
Art. 12. Ficão revogadas as Leis c di::;posições em contrario.
1\landa porlnnto a todas as autoridades, a quem o conhecimento c execução da referida Lei pettenccr, que a cumprão e
fação cumprir c guardar tão inteirnmentc como nella se contém.
O Sccn•tario de Estado dos Negocios da Marinha a faça imprimir,
publicar, e correr. Palacio do Rio de Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Independencia c do lmpcrio.
PEDRO DE ARAUJO

Lnu.

Joaquim José Rodrigues Torres.
Carta de Lei, pela qual Yossa M agestade Imperial manda
executar o Decreto da A.ssembléa Geral Leg1:slativa, que houve
por bem, sanccionar, para regular as Forças Navat'S activas no
anno financeiro que ha de correr do primeiro de Julho de ma
oitocentos trinta e oito até trinta de Junho de mil oitocentos
trinta e nove, na fórma acima declarada.
Para Vos5a Magcstadc Imperial ver.

Lui::. Ribeiro Peixoto a fez.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Sellada na Chanccllaria do Imperio em 11 de Outubro de

1831.-Joào Carneiro de Campos.
Nesta Secretaria de Estado dos Negocios da l\Jarinha foi publicada a presente Lei em 17 de Outubro de 1837.-~o impedimento do Oilidal Maiot·, Francisco Xavier Romlempo.
Uegistrada a fl. 23 v. do Livr·o 1. o de Cartas de l.ei. Secretaria de Estado em 17 de Outubro de '1837 .-Manoel I nnocencio

Pires Camargr) de Figueiredo.

DECllETO N. 8'&.-de 10 de Outubro de 1837.
Approvamlo a Tença concedida ao Major João Caetano Rosado.

O Hcg-ente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
l'edro li tem sanccionado c manda que se execute a Hcsolução
seguinte da Assembléa Gerall.egislutiva.
Artigo Unico. l''ic•l approvada a Tença annual de oitenta
mil reis, concedida por Decreto de dezoito de Agosto de mil
oitocentos trinta c cinco ao .Majo1· de Artilharia João Caetano
Rosa de.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
E-,tado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e ~etc, dccimo sexto da Indcpendcncia e do lmpcrio.
PEnno

.nE ARAUJo

l.utA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 85-dc 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro Francisco Xavier da Cunha.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado c manda que se execute a llesolução
srguintc da Asscmbléa Geral L('gislativa.

-56Arligo Unico. Fica npprovaua a Tença annual de duzentos
c vinte mil réis. correspondente ao posto de Coronel elfecth·n.
concedida por Decreto de vinte de Julho do corrente anno ao
Brigadeiro graduado Fnmcisco Xavier da Cunha.
nernardo Pt~reira de Vasconcellos, Ministro e SPcrelario de
Estado dos Ncgoeios da Justiça, cncarrcgndo interinamente dos
do Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos nccessarios. Palacio do lHo de Janeim em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndepcndcncia e do Impcrio.
PEnRo nn

AnAno Lnn.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 86-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Maria Violante de Araujo.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado c manda que se execute a Resolução
~cguintc da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de oitenta mil
réis, concedida por Decreto de oito de Agosto de mil oitocentos
trinta c cinco, a D. Maria Violantc de Araujo, viuva do CapitãoTenente da Armada Nacional Joaquim José de Araujo, c á sua
.filha D. Carlota Jo&quina Lconida de Araujo, repartidamente .
.Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha ~ntendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO Lil\1A.

Bernardo Pereira de Vasconeellos.

-
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DECRETO N. 87-dc 10 de Outubro de 1837 .
.t\ ppronmdo a Tença concedida ao Chefe de Esquadra Bernardino de Sena
Corrêa Freire.

O Hegente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro ll tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de trezentos
mil réis, concedida por Decreto de de doze de Janeiro do
corrente anno ao Chefe de Esquadra reformado Bernardino de
Sena Corrêa Freire.
Bernardo Pereim de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos ncccssarios. Palacio do Uio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia. e do Imperio.
PEDUO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 88-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Manoel José Martins.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, c.orrespondentc ao posto de Major, concedida por
Decreto de doze de Julho do corrente anno ao Tenente Coronel reformado Manoel José Martins.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos nccessarios. Palacio do lUo de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta o sete, decimo sexto da Independoocia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.
8
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-58DECRETO N. 89-dc 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Guilherme José Lisboa.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a ltesolucão seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, concedida por Decreto de vinte e oito de Abril
do mil oitocentos trinta c cinco ao Tenente Coronel Guilherme
José Lisboa, com augmento de dez mil réis, tambem annuaes
por ter sido ferido em Campanha.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar com os
d~spachos necessarios.
Palacio do Rio d~ Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia c do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO Lil\IA.

Bernardo Pereirct de r asconcellos.

DECRETO N. 90-dc 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Luiza Maria da Cunha Lemos.

O Regente inlerino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos
mil réis, concedida por Decreto de oito de Outubro de mil
oitocentos trinta e seis a D. Luiza Maria da Cunha Lemos,.
viava do Contador Geral do Thesouro Publico João Carlos
Corrêa Lemos.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperi.o, assim o tenha entendido e faça exeeutar com os
despaehos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez do
Outubro. de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

--

----- ~

-------- ---~--------,-

_.

~.------:-~-;--------~-

----- - - - ~-- ----~ ""

59DECRETO N. 91-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Capitão de Mar c Guerm Theodoro de
lleaurepaire.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral LPgislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos
c vinte mil réis, concedida por Decreto de seis de Março de
mil oitocentos trinta c sete a Theodoro de Beaurepaire, Capitão de .Mar c Guerra da Armada Nacional.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministw e Secretario de
Estado dos Ncgocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indcpendcncia c do Impcrio.
llEDRO DE ÁUAUJO Lli'IIA.

Bernardo Pereira de Vasconcellns.

DECRETO N. 92-dc 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel José Joaquim Coelho.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento c
vinte mil réis, concedida por Decreto de vinte de Julho do
corrente anno ao Tenente Coronel José Joaquim Coelho.
Bemardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto do: lndependencia c do l 11lpcrio.
PEDRo DR ARAUJO

Luu.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

{A....

-60DECRETO N. 93-de 10 de Outubro de 1&37"
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Manoel José de

Castro~

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado c manda que so execute a Resolução seguinte da Assembién Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento c
vinte mil réis, concedida por Dccreio de vinte hum de Maio
de mil oitocentos trinta c cinco ao Tenente Coronel Manoel
José de Castro.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez d~
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da lndepcndcncia c do Imperio.
..
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 9!,.-dc 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Capitüo Tenente José Mamcdc Ferrcirad

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro Il tem sanccionado e manda que se execute a Itcsolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, concedida ao Capitão Tenente José Mamedc Ferreira
por Decreto de sete de Março do corrente anno.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia c do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de

Vasconcetlo~,

-61
DECRETO N. 95-de 10 de Outubro de 183'1.
ApproYando a Tença concedida ao Coronel reformauo Theodoro José
Silva Gama.

da

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente Coronel,
concedida por Decreto de seis de Março do corrente anno
ao Coronel reformado Theodoro José da Silva Gama.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, :Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Jndcpendencia e do lmpcrio.
PEERO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. üG-de 10 de Outubro de 1837.
Approyando a Tença concedida ao Vice-Almirante Pedro Antonio Nunes.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a 1-\.esolução SC'guinte rla As5iembl{m Geral l.egislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de trez~ntos
mil réis, concedida por Decreto de doze de Junho de mil
oitocentos trinta e cinco ao Vice-Almirante da Armada Nacional Pedro Antonio Nunes.
Bernarda Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Império, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos .necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpendencia c do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos,

-62DECI\ETO N. 97-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao .Major Sercro Luiz da Costa Labareda
11 rates.

O lteA"ente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado c manda que se executo a ResoJução seguinte da Assembléa Geral Lf~gislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitunta
mil réis, concedida por Decreto de trinta de Junho de mil
oitocentos trinta e cinco ao Major Severo Luiz da Costa La-·
barcda Prates.
Bernardo Pereira de Yasconcellos, Ministro e Secretario do
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da lndcpendcncia c do lmpcrío.
PEDUO DE AI~AUJO Lll\IA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 98-de 10 de Outubro de 1837.
Approraudo a Tença concedida aa Coronel Pedro José da Costa Pacheco.

O ltegente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução segHinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento c
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente Coronel
ctrectivo, concedida por Decreto de vinte tres de Março d~
mil oitocentos trinta c cinco ao Coronel graduado Pedro Jose
da Costa Pacheco.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secreta~·io de
Estado dos Negocios da Jusliça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia e do Impcrio.
PEDRO DE ARAUJO

Luu.

Bernardo Pereira de

Vasc~Jncellos.

~t-

----~-----

~--

-63DECRETO N. 99-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Major José da Costa Rebello Monteiro.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral I . rgislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, concedida ao .Mnjor José da Costa Rebello Monteiro,
por Decreto de dez de Novembro de mil oitocentos trinta e
seis, com o augmcnto de dez mil réis tambem annuacs, por
ter sido ferido em Campanha.
Bernardo Pereira de V<Jsconccllos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do llio de Janeiro em dez do
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Jndcpendencia e do Jmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 100-de 10 de Outubro do 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel João Francisco de Chaby.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom

Ptdro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resoluçã()
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e vinte
mil réis, concedida ao Tenente Coronel João Francisco de Chaby,
por Decreto de onze de Julho do corrente anno.
Bernardo Pereira do Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encr.rregado inte-rinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os:
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Independoncia e do Irrperio.
PEPRO DE A:ttAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

-
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DECRETO N. 101-de 10 de Outubro de 1837.
Appro,·ando a Tença concedida ao Capitão de Mar e Guerra l;austino J9sr
Schultz.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. l"ica approvada a Tença annual de duzentos
e vinte mil réis, concedida por Decreto de dezasete de Novembro de mil oitocentos trinta e seis ao Capitão de Mar e Guerra
Faustino José Schultz.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Hio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da lndependcncia e do Impcrio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Yasconcellos.

DECRETO N. 102-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Aleixo José de Oliveira.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se executa a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos e
vinte mil réis, concedida por Decreto de sete de NovemlJro de
mil oitocentos trinta e seis ao Coronel Aleixo José de Oliveira.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

-
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DECHETO N. 103-de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel reformado Filippe Lampr~a
:Mimoso.

O Regente interino em 1\ome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente-Coronel,
concedida por Decreto de quinze de Julho de mil oitocentos
trinta e cinco ao Coronel reformado Filippc Lamprêa Mimoso.
Bemardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça. encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Indepcndcncia do I mpcrio.

c

PEDRO DE ARA"L.TO LE\IA

Bernardo Pereira

d~:

rascoucellos.

DECRETO N. 104.-"de 10 de Outubro de 1837.
Approvando a Tenca concedida ao Tenente-Corv.teí José Feli,·iauo de
•
.Moraes CiJ.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da AssembiPa Geral l.egisJativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta mil
réis, correspondente ao posto de Major, concedida ao TenenteCoronel graduado José Feliciano de Moraes Cid, por Decreto de
quinze de Julho do corrente anno.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
EstadG dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Pala-do do Bjo de Janeiro em dez de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO

Luu..

Bernardo Pereira de Vasconcellos,
9

-
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.DECRETO N. 10a-dc 10 de Outubrq de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Maria Ursulina Alves da· Horta.

O }legentc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda qne se execute a Hcsolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de oitocentos
e vinte cinco mil réis, concedida, por ])ecreto de onze de Agosto
dD mil oitocentos trinta e cinco a D. .Maria Ursulinn Alves da
Horta, em remuneração dos serviços de seu marido o Conselheiro
José Joaquim de Miranda e Horta.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocies
da Justiça, o tenha assim entendido e faça execlttar. Palacio
do Rio de Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos trinta c
§.8te, decimo sexto da Independencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LUlA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

LEI N. 106-de 11 de Outubro de 1837.
Orç:mdo a R~· eita, e fixando a Despeza geral do Imperio no anno financeiro de 1838-1839.

O Regente inteJino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li faz saber a todos os subditos do Impcrio que o Assembléa Geral Legislativa Decretou e elle sanccionou a Lei seguinte.

'FITIJLO I.
DESPEZA GERAL.

Art. 1. 0 A despeza geral do lmperio para b anno financeiro
do 1. o de Julho de 1838 a 30 de Junho de 1839 h c fixada em
Rs ...... ;.............................. 12.730: 691~217
CAPITULO I.

Ministerio dos Negocios do Imperio.
Art. 2. o O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
lrnperio he autorisado a despender em todo o lmperio nt> anno
~1nanceiro desta Lei:

-67-

§ J. o Com a dotação de Sua Magestadc o
lrnpe1·ador ..•...................•.........
Com os alimentos das Screnissimas Princezas.
Com o ordenaào do tutol' ................•
Com ordenados e gratificações aos Mestres da
I,'amilia Imperial, accrescendo hum de princípios
f~lemcntares de Sciencias Naturacs, e outro de
kitura e Scientias Positivas, vencendo cada hum
tkstes o ordenado de hum conto de réis, e a gra·
tincação de hum conto e quatrocentos mil réis.
Com obras c construcçõcs da Casa Imperial,
de ..,de jti .................•..............•.
~~ 2. o Com o R.egente do Imporia ....... .
Com a Secretaria de Estado e seu expediente.
Com os Presidentes das Províncias ......... .
Com os Vice-Presidentes, no impedimento dos
Presidentes, e com Ajuda.s de custo ......... .
~ 3. o Coi:n o subsidio dos Deputados ..... .
Com os Empregados da Camara dos Deputados,
e seu expediente, e com a continuação da Aula
de Tachigraplâa, na fôrma disposta no~ 8. 0 do
art. 2. 0 da Lei de 22 de Outubro da 1836 ..... .
Com o subsidio dos Senadores ....•........
Com os Empregados do Senado, e seu expediente ................................... .
§ 4.° Com os Cursos Jurídicos .......... .
Com as Escolas de Medici 'la ....•......•...
Com a Academia das Bcllas Artes ......... .
Com o Museu Nacional .................. .
§ 5. o Com a Junta do Cornmcrcio ....... .
Com os Empregados da visita da Saude nos
portos maritimos ...................•.......
~ 6. o CJm o Correio Geral. .......•••....
~ 7. o Com o concerto da ponte da Pa,·ahylmna, c estrada d"ahi <:1 Vi.lla da Parahyba do Sul.
Com o Monumento da lndependencia do Ypi·
ranga ................................... .
Com pontes e estradas geracs ............. .
Com as comportas, e limpeza do canal da
Pavuna, desde já ....•............•........
§ 8.° Com despezas eventuacs ..•........•

200:000:t!JOOO
16:800:t/JOOO
4.:800~000

13: 66q.~QOO
BO:OOO~OOO
20:000~000
27:070:t~JOOO
61.:000~000

17: 930:t~J000'
2i9:600~000

22:008:ti000
183:600:t/JOOO
29 ·: 500:t~J000
5!r.: 540:t/JOOO
54:600~000
8:000:t~J000
4:240~000
19:200~000

20:000:t/JOOO
130:000~000

10:000~000
4.:000~000
ao:oou~ooo

12:000:t~J000

10:000:t/JOOO

No Município da Côrte.
~ ~ 9. 0 .Com Escolas primarias, e Aula do
Cutnmercio .............................. .
Com a Hibliotheca Publica ............... .
Com o Jardim Botanico .................. .

24:000:t/JOOO
7:417:t/JOOO
10:274:t/JOOO
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§ 10. Com a Iliuminação Publica ....... .
Com o Passeio Publico ..•.................
Com o Instituto Vaccinico ...•............
§ 1 t. Com Obras Publicas, incluídos vinte
contos de réis com o Paço do Senado, desde já.
Som ma o Ministerio do Imperio ...•...• L

79:390~000
2:~00~00(,
1:750~,00

80:000~000

460:783~000

CAPITULO 11.

Mint'sterio dos Negocias da Justiça.
Art. 3. o O Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios da
Justiça he autorisado a despender em todo o Imperio no anno
financeiro desta Lri :
~ 1 . o Com a Secretaria de Estado e seu expediente ...............•.................
20:923~000
§ 2 ;o Com o Supremo Tribunal de Justiça.
68:700~000
Com as Ilclações do Imperio, elevados, desde
jú, os vencimentos dos Desembargadores de Pernambuco, e Maranhão a 2:800~000, conforme
se acha determinado para as llclações da Côrte
e Uahia.............. .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
173:650~000
§ 3. o Com as Guardas Nacionaes em todo o
lmpedo..................................
100:0GO~ü00
§ la.. o Com os Bispos, ficando elevnda a congrua do Metropolitano a 3: 600~, e a dos demais
Rispos do Imperio a 2:400~, e dando-se a de
25:000~000
1: 200~ ao Coadjutor do Capellão-Mór ........ .
800~000
Com a Relação Ecclesiastica ........•....•.
12:000~000
§ 5. o Com despezas eventuaes ........... .

No Municipio da Côrte.

§ 6. o Com a Cape lia Imperial e Cathctlral.
Parochos .......•.....•.............
%7." Com as Justiças territoriaes ........ .
Con1 a Policia ........................... .
Com os Tclegraphos .....................•
~ 8. o Com os l\lunicipaes Permanentes ....
§ 9. o Com os Lazaros, no caso de precisão
dc~ítc soccorro, a juizo do Governo ........... .
Com a casa de prisão com trabalho e reparos
de Cadeias ..•.......•...............••....
Com a conducção c sustento de presos pobres.
(~om

Som ma o Ministcrio da Justiça ..•..•.•

54:873~000
12:214~000
10:066~667
38:993~200
5:39:!~600
180:000~000
6:000~000

60:000~000
12:000~000
780:614~467

""--- G9 CCPITULO 111.

M inú;terio dos N egocios E:stran!}eiros.
Art. 4. o O l\linislro e Secretario de Estados dos Negocios
1\strangéiros he autorisado a despender 110 anno financeiro desta
Lei•
§ 1. o Com a Secretaria d~ Estado e seu eXpediente..................................
23:073:tl'92U
§ 2.° Com asCommissõcs Mixtas, Legações,
Consulados, Ajudas de custo, e despezas imprevistas, fóra a diiTerença do cambio da .despéza,
que se realizar em moeda estrangeira, desde já.
140: 36()~000
Som ma o Ministcrio dos Estrangeiros .•
CAPITULO IV.

Ministerio dos Negocios da Marinha.
Art. 5. o

O Ministro e Secretario de Estado dos

Ne~ocios

da

~·ldrinha he autorisado a despender em todo o Imperio. no anno

financeiro desta Lei :
§ 1. o Com a Secretaria de Estado e seu expediente ......... , ... , ......•.... - ...... .
§ 2. o Cotn o Corpo da Armada, e classes
<.lnnexas ........ ,, ....•.. , ...•.... ·. · · · · · •
Com a Artilharia da Marinha ...•..........
Com Reformados e avulsos ......•... , ...•.
~ iJ. o Com na vi os armados •..•..........
Com os desarmados .......•..............
Corn Paquetes ..........................•
Com ajustes de marinheiros, gratificações aos
Mestres de Escola dos Navios, e a outros Empregados .•.............•...........•.....
§ 4. o Com a Academia da Marinha •••...•
Com os Empregados na anecadação de Fazenda, e expediente ...•••.•...••.••••...•..
Com o Hospital ...•......................
Com a Auditoria e Executo ria ............ .
§ 5. o Com os Arsenaes, pessoal e materiol,
incluída a somma necessaria para a indemnisação reclamada pelos Empregados do Arsenal
da Bahia, Heitor de Macedo, e Jacomo Doria ...
Com Pharóes, Barcas de soccorro, boias, e
melhoramentos dos portos ....••...........•.

2õ:8üO~OOO

i5~:05~!t'COO

õH: 8:35:fll000
57: 6f57,~0CO

680:000~000
60:000~000
30:000~000

20:000~000

11 :352:til000
52:i:i50~000

12: 95!.,~000
1:380;ti~OOO

420:000:ft!000
100:000~COO

Somma o :Minislerio da Marinha ...... 1.68ft-:59t:tilOOU
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CAPITULO V.

lJlinisterio dos Negocias da Guerra.
Art. 6. 0 O Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da

~uerra he uutorisado a despender em todo o lmpcrio ·no anno

ll na ncei ro desta I. ei :

§ 1. o Com a Secretaria de Estado c seu expediente ....•..............•..............
§ 2. o Com o Ccnsel ho Supremo Militar, e
Com mando de Armas ...............••...
§ 3.° Com o Estado-Maior do Exercito, Om~iacs em Corpos, c Avulsos, comprehendidos os
la extincta 2. 3 Linha, que vencem soldo, e os
<:'formados ..•.•..........................
§ 4.° Com o Corpo de Engenheiros. . . . . . . .
~ 5. o Com os Corpos de 1. a J.jnha, c Companhia de Artífices .................•........
§ 6. o Com as Divisões de Pedestres, e Ligeiros
do Hio Doce, Maranhão, Es::>irito Santo e Goyaz.
~ 7. o Com os Hospitaes Regi merJtacs ..•....
§ 8. o Com Academia, Arcliivo Militar, c Officina Lithographica. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
§ 9. o Com os Arsenaes de Guerra, e Armazcns de Arligos bellicos ................... .
§ 10. Com gnltificações, cavalgaduras, despczas de luzes, presos c cscalercs ....•......
§ 11. Para a contihuação das obras da Academia, reparos de };'ortalezas c despezas eventuacs ....•.........•.....................

24:290~8(0

32:869~600

1.034:00tJ~OOO

26 :839:rp980
1.348:870~100
69:055~100
26:802~000

29: 4.!.. 3~800
239:052~2CO

62:000::?000
70:000~000

Som ma o 1\finisterio da Guerra ..........•.. 2. 963 :223i:P580
CAPITULO VI.

Ministcr·io dos IYegocios da Fazenda.
Art. 7. 0 O Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da
J.,azenda hc autorisado a despender em todo o Impcrio no armo
financeiro desta Lei :
§ f. o Com a divida externa fundada, 1J 372.540,
calculadas ao cambio de 43 1/5 dinheiros sterlinos
.
por mil réis ao par .....................•.. 2.069:6G6~665
§ 2. o Com a Divida interna fundada, inclui dos
3: 090~887, dos juros do Legado de J\:lanoel Fcrndndes Guimarães á Casa Pia da Província de
Mato Grosso ...• , , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . i . 600:000$000

-71~ 3.° Com a Caixa da Amortização ........ .
Com a filial da Bnhia ................•...
~ t.._o Com o Tribunal do Th<'souro Publico ..

Com as Thesourarias Provinciaes .........•.
Com as Alfandegas ............•.....
Com as Mesas do Consulado .........•...•
Com as Hccebedorias e Collcctorias ..•..•..
~ 6. o Com a Casa da Moeda ............. .
s; 7.° Com empregados de Hcpartições exlinctas ..•...................•...............
Com Aposentados ...........•.....••.....•.
Com Tenças, Pensões e meios soldos ..•....
%8. o Com a conducção e córte de páo-brasil.
Com descontos de bilhetes da Alfandega ...•
Com pagamento de bens de defuntos e ausentes, depositost e restituições de direitos ...
Com reparos de edificios, e continuação das
obras á cargo deste :Ministerio, incluídos doze
contos de réis para a construcção do caes e reparo da casa da Alfandega da Província da
Parahyba, e tambem para as despezas eventuaes,
comprehendendo-se o pagamento das antigas
Notas do Banco, que ainda não tiverem sido
resgatadas, e cujo troco está fechado, tendo-se
reclamado o seu pagamento, ou reclamando-se
dentro de seis mezcs da data desta Lei, e depois disto ficarão prescri ptas. • • ......•..•••

%5. o

Somma o Ministerio da Fazenda •••.......••

19: 400~000
380~,000

67:672:t;800

236:851~200
650:000~000

no:ooo;pooo

110:000~000
30:37t}~560

73:9li3~800
198:587~922
332: 16t~~;o3
25:000~000

40:000~000
50:000~000

sr,.: oco;rpooa
5.678:030~250

TITULO 11.
DA RECEITA GERAL ..

CAPITULO UNICO~
Art. 8. o Fica orçada a Receita Geral do Impedo para o anno
flnanceiro desta Lei na quantia de Rs. 13.663: 289~000.
Art. 9. o Pertencem á Receita Geral do I m perio as seguintes
imposições:
§ t.o Direitos de 15 por "/o de i,mportação.
§ 2. o DHos de 30 por 0 /o do cha.
§ 3. 0 Ditos de 50 por 0 / 0 da polvora.
~ !,.. o Ditos de 2 por oI o de reexportação.
~ 5.() Ditos de 2 por 0 /., de baldeação.
~ 6. 0 Ditos de 15 por ~lo ~e reexportação e baldeação dt-r
mercadorias para a Costa d Afnca.

-- 7!.~ 7.o Expediente das Alfandegas (1 1)) e das ~lesas de Hend[,}s
e Consulados.
~
~

8. o
9. o
§ 10.
e .Mesas
~ 11.

Armazenagem.
Premio dos Assignados.
Multas por infracç.ão de Hcgulamcntos das Alfandegas,
do Consulado.
Ancoragem.
~ 12. Direitos de 15 por 0 /o das embarcações Estrangeiras,
que passão a Nacionaes.
~ 1:1. Ditos de 7 pot· o/. de exportação.
14. Ditos de 2 por % dita.
15. Ditos de 15 por /o dos couros (Província de S. PNlro).
16. Impostos sobre mineração do ouro c outros metaes.
17. Braçagem de fabrico de moedas de ouro e prata.
§ 18. Henda Diamantina.
§ 19. Fóros de terrenos de Marinha, menos no Município
da Cidade do Hio de Janeim.
§ 20. Matriculas dos Cursos Jurídicos, e multas das Academias.
§ 21. Taxas do Correio Geral.
§ 22. Sizas dos bens de raiz.
§ 23. Dizima de Chancellaria.
2ft.. Contribuiçuo do 1\fonte Pio.
25. Mestrado das Ordens Militares, e tres quartos das Tenças.
26. Novos e velhos Direitos dos Empregos e Officios Geraes, e de Chancellaria.
§ 27. Producto da venda dos proprios Nacionaes, do páobrasil, da polvora, e de outros generos de propriedade Nacional,
sujeitos á Administração Geral.
~ 28. Cobrança da Divida Activa de Rendas Gcraes.
~ 29. Metade dita das Rendas Provinciaes anteriores ao primeiro de Julho de 1836.
§ 30. Rendimento de Proprios Nacionaes, dos Arscnaes, e
Estabelecimentos de Administração Geral.
~ 31. Dita da Typographia Nacional.
§ 32. Agi o de Moedas.
~ 33. Bens de Defuntos c Ausentes.
~ 3ft.. Joias do Cruzeim.
~ 35. Remnnecentes de Depositos das Caixas Geraes.
§ 36. Alcances de Recebedores, e Thesoureiros Geraes.
~ 37. Ueposições, restituições de Hendas, e Despezas Geracs.
~ 38. Dons gratuitos.
~ 39. Juros de Apolices .
~ 40. Alienação de Capcllas vagas.
§ 41. Decima Urbana até huma legua, além da demarcação,
nas Cidades do Rio de Janeiro e Nicthet·ov .
.§ !,.2. Segunda Decima de Corporações de mão morta.
~ ,J-3. Direitos de Chancellaria das mesmas.

j

~

•

0
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§ ft.1.. Premios de Depositos publicos.
§ !t-5. lj4 pór cento da reforma das Apolices.
No Município da Côrte.

§ 46. Donativos e terças partes dos Officios de Justiça e Fazenda.

§ 47. Sf'llo das heranças e legados.
§ 4.8. Emolumentos da Policia.
~

49. Decima dos predios Urbanos.

§ 50. Dizimo de cxportaç.ão.
~
~

51. Imposto nas casas de leilão e modas.

52.
~ 5.3.
§ 54.
~ 55.

Dito de 20 por 0 /o de consumo de aguardente da terra.
Dito do gado dito.
Meia siza da venda de escravos.
Rendimento do Evento.

Renda com applicação especial.
~

56. Imposto sobre as lojas.

§ 57. Dito sobre as seges e barcos do interior.
~

58. Ditos de 5 por
na venda das embarcações Nacionaes.
· 59. Dito do sello do papel.
60. 'Taxa sobre os escravos.
• 61. Producto dos Contractos com as novas Companhias de
mineração.
~ 62. Dito da moeda de cobre inutilisada.
~ 63. Sobras da Receita Geral.
Art. 1-0~ O .Governo he autorisado a arrecadar no a nno fi·
nanceiro desta Lei todos os Impostos de que trata o artigo antecedente.
0

/ 0

.

~

TITULO 111.
DISPOSIÇÕES GERAES.

CAPITULO UNICO.
Art. 11. Os vencimentos das Tegças e Pensões serão contados
da data da Lei que as approva.
Art. 12. A l .. ei que fixa as Forças de terra para o anno financeiro de 1837-1838 não autorisa o Governo a promover
nas diversas Armas do Exercito ; salva a disposição da Lt.li de
15 de Outubro de 1836 , que coutinúa em vigor.
Art. 13. Os supprimentos ao deficit das Rendas Provineiaes~
autorisadas pelo art. 23 da Lei de 22 de Outubro de 1836, ~ão

.

10

-74fixadas no presente anno financeiro na quantia de 5õO:OOO~,
repartidos pelas Províncias abaixo declaradas conforme a seguinte tabella :
A' Província da Bahia ..................• 150:000:til000
A' de Pernambuco ...•....•............. 150:000~000
A' de .Minas Geraes... . . • • • . . . • . . . • ..••
80:000~000
.1\' do Pará .•..•........•......•.......
40:000~000
_~\' de G·oyaz. . . . • . . . . . •.•..••.....•..•
25:000~000
A' de .Mato Grosso ....••..........•....
25:000:/POOO
A' de Piauhy .•.•........•....•........
20:000:/POOO
A' do Espírito Santo ..........•.•.....•
20:000~COO
A' de Santa Catharina . . . . . ........... .
10.000~000
A' de Sergipe, desde jt1, para pagamento dos
20: 000~000
Empregados Provinciaes... . . . . . . . . . • . . . . . . .
A' do Rio Grande do Norte, desde já.....
10:000~000
Art. 14. Os Balanços que forem annualmente apresentados
ás Camaras, serão formados pela mesma orderu e conforme os
mesmos titulas, artigos e paragraphos que contiver a Lei da
fixação das despezas do anno respectivo: e, quando a ~omma
despendida exceder á quantia votada, indicar-sc-ha a autorisação
legal, que houve pam o excesso.
Art. 15. Na futura sessão do Corpo Legislativo serão apresentados os Balanços da Receita e Despeza dos annos financeiros
de 1835-1836, e de 1836-1837; ficando derogada a ultima
parte do art. 13 da Lei de 31 de Outubro de 1835.
Os documentos da Receita e despeza, que chegarem ao Thesouro depois de organisados os Balanços dos annos das contas,
formarão hum supplcmento separado do Balanço do anuo seguinte.
Art. 16. Os orçamentos de cada hum ·do5 ~Hnisterios , em
todas as suas :partes , deverão ser d'ora em diante apresentados
desenglobadamente, sendo especificada cada huma das verbas de
despeza, cuja totalidade prefizer a som ma pedida para qualquer
serviço.
Art. 17. Todos os pedidos de dinheiro para novas obras
publicas serão justificados com orçamento e planta das mesmas
obras; e quanto ás já começadas, deverão declarar os re§pectivos Ministros o que se tem já despendido, e o que h e preciso despender para sua conclusão, segundo o orçamento, a que
se procederá no caso de que não exista ainda.
Art. :t8. O Ministro da Fazenda poderá emittir, desde já,
bilhetes do Thesouro para occorrcr a despeza, quando a receita fôr deficiente, com tanto que o valor da emissão não exceda em cada mez á metade da despeza orçada ; que o prazo
·-do vencimento seja de hum até tres mczcs, e não haja reforma.
Estes bilhetes serão cot'tados de hum livro, onde ficarão os
respectivos talões numerados todos seguidamente, :tssignados
pelo Thesour.eiro Geral e rubricados pelo lnspector do Thesouro.

-75Art. 19. O Governo fica autorisado a passar do Cofre do I>eposito Publico para a Caixa da Amortização até a somma de
mais duzentos contos do réis, que serão alli empregados nos
termos do art. 3. o da Lei de 10 de Junho de 1833.
Art. 20. Os Correios das Secretarias de Estado e das Camaras
Legislativas perceberão, além dos seus actuaes vencimentos,
mais tO:tP mensalmente.
Art. 21. Os ordenados dos PI'Ofessores do Município da Côrte,
de Latim, Grego, Rbetorica e Logica, ficão elevados desde já, a
mais duz~ntos mil réis ; e o dos Substitutos a mais cem mil réis.
Art. 22. O Governo apte..;entar·á á Camara na sessão de 1838,
o estado da tomada das contas de Albino Gomes Guerra, declarando as dilficuldades que encontmr para a final liquidação dellas.
Art. 23. Ficão em vigor todas as disposições da Lei de 22
de Outubro de 1836, que não versarem particularmente sobre a
Receita, ou fixação da despeza, e que não tiverem sido expressamente r-evogadas.
Art. 24.. Ficão revogadas todas as Leis em contrario.
1\Ianda portanto a todas as autoridades) a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão o
fação cumprir e guardar tão intgiramente como nella se contém.
O Sr~cretario de Estado dos Negocios da Fazenda a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Pala cio do Rio de Janeiro aos onze
de Ütitubi'O de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
J,ldependencia e do lmperio.
PFDRO DE ARAUJO LIMA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Carta de Lei pela qual "Vossa Magestade Imperial manda executar o Decreto da Assemhlea Geral Legt'slativa que houve por
bem sanccionar, orçando a Receita e fixando a Despeza Geral do
I mperio para o anno financeiro do t.o de Julho de 1838 ao
ultimo de Junho de 1839, e dando outras providencias, como
nella se declara.

Par1.1 Vossa Magestade Imperial ver.

I osé lJ;laría da Fonseca Costa a fez.,
Bernardo Pereira de "Vasconcellos.
Sellada na Cbancellaria do Imperio em 12 de Outubro de

1837.- João Carneiro de Campos.
Foi publicada nà Secretaria do Tribunal do Thesouro Nacional em 13 de Outubro de 1837.-Joâo Maria Jacobina.
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Registrada na mesma Secretaria :1 tl. 75 v. do Li vt'O 1. o de
Cat·tas de Lei. lHo de Janeiro em 13 de Outubro de 1837.Joaqu.im Diniz da Silva Faria.

DECHETO N. 107- de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a D. Odilia

Coustan~a.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionado e manda qur. se execute a seguinte
Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de seiscentos
mil réis, concedida a D. Odilia Constança, em remunel'ação dos
serviços do seu fallcddo marido o Desembargador João Hicardo
da Costa Dmmond, por Decrelo do Governo de dous de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 1\iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça executar. 1\llacio do Rio de Janeiro em onzo de Outubro de mil oitocentos
trinta e sele, decimo sexto da Independencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO Lll\'IA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

LEI N. 108- de 11 de Outubro de 1837.
Dando varias providencias sobre os Contractos de locação de serviços dos
Colou os.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li faz saber a todos os Subditos do Imperio que a .Assembléa Geral Legislativa Decretou e ellc sanccionou a Lei
seguinte.
Art. 1. o O contracto de locação de serviços, celebrado no
lmpecio, ou fóra, para se verificar dentro delle, pelo qual algum
t~strangciro se obrigar como locadoi', só póde provar-se pores';ripto. Se o ajuste fôr tratado com interf~rencia de alguma
~oeiedade de Colonisação reconhecida pelo Governo no Município da Côrk, e pelos Presidentes nas Provindas, os tilulos

-77por eua·s passados, e as certidões ex.trahidas dos seus li nos,
terão fé publica para prova do conti·acto.
Art. 2. o Sendo os estrangeiros menot·es de vinte hum an nos
perfeitos, que não tenhão pt·esentes seus pais, tutores, ou curadores, com os quaes se possa validamente tratar, serão os
contractos autorisados, pena de nullidade, com assistencia de
hum curador, o qual será igualmente ouvido em todas as duvidas, e ac(~ões, que dos mesmos contractos se originarem, c
em que algum locador menor fôr parte, debaixo da expressada
pena.
Art. 3. 0 Para este fim, em todos os Municípios, onde houver
Sociedades de Colonisação, haverá hum Curador geral dos colonos, nomeado pelo Governo na Côrte , c pelos Presidentes
nas Províncias, sobre Proposta das Mesas dé Direcção das mesmas
SP~iedades.
·
Nos outr·os Munidpios servirão os Curadores gcraes dos orphãos. Nas faltas, ou impedimentos de huns e outros, nomearão
as sobreditas Mesas de Direcção para autorisação dos contractos,
c os Juizes respectivos para os casos das acções que se moverem,
pesso, idonea que o substitua.
Art. 4. 0 Não apresentando os menores documento legal da
sua idade, será esta estimada no acto do contracto, á vista da
que elles declararem, e pat·ecer que podem ter ; e ainda que
depois o apresentem, este não vàlerá para annullar o contracto,
mas ·se estará peia idade, que no acto deste se houver estfmado , para os effeitos sómente da validade do mesmo contracto.
Art. 5. 0 He livre aos estrangeiros de maior idade ajustarem
seus serviços pelos annos que bem lhes parecerem; mas os menores não poderão contractar-sc por tempo que exceda á sua
menoridade, excepto se fôr necessario que se obriquem por
maior prazo para indemnisação das despezas com elles feitas,
ou se·. forem cpndemnados a servir por mais tempo, em pena
de terem faltado ás cor.dições do contracto,
Art. 6. 0 Em todos os contractqs de locação de serviços, que
se celebrarem com os mesmos menores, se designará a parte
da soldada que elles devão receber para suas despczas, que
não poderá nunca exceder da metade: a outra parte, depoi~
de satisfeitas quaesque1· quantias adiantadas pelo locatario, ficará
guardada em deposito na mão deste, se fôt• pessoa notoriamente
abonada, ou não sendo, prestará fiança idonea para ser entregue ao menor, logo que acabar o tempo de serviço a que
estiver obrigadado, t houver sabido da menoridade. Fóra destes
casos será recolhida no cofre dos Orphãos do Município res.
.
pectivo.
Nos Municipios, onde houver Sociedades de Colonisação reconhecidas pelo Governo, serão taes dinheiros guardados uos
cofres das mesmas Sociedades.
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pagar-lhe-ha todas as soldadas, que este devêra ganhar, se o não
despedíra. Será justa causa para a despedida:
Í. 0 ])oeuça do locador, pOl' fórma que fique impossibilitado
de continuar a prestar os se !'Viços para que foi ajustado.
2. o Condemnação do lacador á pena de prisão, ou qualquer
outra que o impeça de pt·estar serviço.
3. 0 Embriaguez habitual do mesmo.
4. o Injuria feita pelo laca dor á seguridade, honra, ou fazenda
do locatario, sua mulher, filhos, ou pessoa de sua familia.
5. 0 Se o locador, tendo-se ajustado para o serviço determinado, se mostrai' imperito no desempenho do mesmo serviço.
Art. 8. 0 Nos casos do numero 1. 0 e 2. 0 do artigo antecedente,
o locador despedido, Jogo que cesse de prestat o serviço, será
obrigado a indcrnnisar o locatario da quantia que lhe dever.
Em todos os outros pagar-lhe-ha tudo quanto dever, e se não
pagar logo, será immediatamente preso, e condemnado a trabalhar nas obras publicas por todo o tempo que fôr necessario,
até satisfazer com o producto liquido de seus jornaes _.tudo
quanto dever ao locatario, comprehendidas as custas a que
tiver dado causa.
Não havendo obras publicas, em que possa ser admittido a
trabalhar por jornal, ser<l condenmado a prisão com trabalho,
por todo o tempo que faltar para completar o do seu contracto:
não podendo todavía a condemnação exceder a dous nnnos.
A1·t. 9. o O locador, que, sem justa causa, se despedir, ou
ausentar antes de completar o tempo do contracto, será preso
onde queJ' que fOr achado, e não será solto, em quanto· não
pagar em dobro tudo quanto dever ao locatario, com abalimento
das soldadas vencidas : se não tiver com que pagar, servirá ao
Jocatario de graça todo o tempo que faltar para o complemento
do contracto. Se tornar a ausentar-se será praso e condemnado
na conformidade do artigo antecedente.
Art. 10. Será causa justa para rescisão do conlracto por parte
do locador:
t. o J.i"altando o Jocatario ao cumprimento das condições estipuladas no conlracto.
2. o Se o mesmo fizer algum ferimento na pessoa do locador,
ou o injuriar na honra de sua mulher, filhos, ou pessoa de sua
família.
3. 0 Exigindo o locatario, do locador, serviços não comprehendidos no contracto.
Hescindindo-se o contracto por alguma das tres sobreditas
causas, o locador não será obrigado a pagar ao locatario qualquer
quantia de que possa ser-lhe devedor.
At·t. 11. O locatario, findo o tempo do contracto, ou antes
rescindindo-se este por justa causa, he obrigado a dar ao lo-
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passa-lo, será oornpellido a faze-lo pelo Juiz de Paz do di'Stricto.
A falta deste titulo será razão sufliciente para presumit·....se que
o 'looadot se auseHtou indevidamente.
Ar.t. t2. Toda a pessoa que admittir, ou consentir em sua
casa, fazendas ou estabelecimentos, algum estrangeiro, obrigado a outmm por contracto de locação de ser·viços, pagará ao
• Jotatario o dobro do que o locador lhe dever, e não será admit; tid'O a allPgar qualquer defesa em Juizo, sem depüsitar a quantia
: a que fioa -ob-rigado, competindo-lhe o direito de havê-la do
locadot·.
Art. 13. Se algum alliciar para si directamente, ou por inh~r
po~ta pessoa, algum .estrangeiro obrig;ado a outrem por contracto
de locação de serviços, pagará ao Jocatario o dobro do que o
locador lhe fôr devedor, com todas as despezas, e custas a qtw
tiver dado causa; não sendo admittido em Juizo a allegar sua
defesa sem depositar. Se não depositar, c não tiver bens, sed
logo pt·eso, e condemnado a trabalhar nas obras publicas por
todo o tem·po que mr necessaçio, até satisfazer ao locat::~rio
com o producto líquido dos set.ts Jornaes. Não havendo obras
publicas em que possa ser empregado a jornal, será condemnado a prisão com trabalho por dons mezes a hum anno.
Os que alliciarem pam outrem, serão condemnados a prisão
com trabalho, por todo o tempo que faltar para cumprimento
do coAtraoto do alliciado, cmn tanto porim que a condemnação
nunca seja por menos de seis mezes, nem exceda a dous annos.
Art. 14. O conhecimento de todas as acções derivadas d(-'
contractos de locação de serviços, celebrados na conformidadA
da presente Lei, será da privativa cornpetencia dos Juizes de
Paz do foro do Jqcatario, que as decidirão summariamente em
;.mdiencia geral, ou particular pal'a o caso, sem outra fórma
reg.fda1r de processo, que n~o Sf>ja a indispensavelmente necessa•·ia par.a :que as partes possão allegar, -e provar em ter.f:f-...''"
breve o seu direito; admittindo a decisão por arbitros ví sua
presença, quando alguma das partes a requerer, ou «Qles -a
julgarem .necessaria por não serem liquidas as provas. -~;%
Art. 15. Das sentenças dos Juizes de Paz haverá unicamente
recursos de appellação para o Juiz de Direita respecti-vo. Onde
houver mais de hum Juiz de Direito, o recurso será para o da
primeira Vara, e na falta deste para o da segunda, e succes-sivarnente para os que se seguirem.
O de revista só terá lugar naqnelles casos, em que os réos
forem condemnados a trabalhar nas obras publicas para indcmnisação dos locatarios, ou a prisão com trabalho.
Art. 16. Nenhuma acção derivada de locaçllo de serviços será
admittida em Juizo, se não f<'k logo acompanhada do titulo
do contracto. Se fôr de petição de soldadas, o loca ta rio não
serA ouvido, sem que tenha depositado a quantia pedida, a qual
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nan~·n,

senão depois de scntcnçn passada em julgado.
Ar L 17. Ficüo revogadas as Leis em contrario .
.Mando portanto a todas as Autoridades, a quem o conhe'cimento c execução da referida Lei pertencer, que a cumprão,
c fação cumprir, c guardar tão· inteiramente, como Iiclla se
(~ont~m. O Secretario de Estado dos Negocios da JustiÇa, encarregado interinamente dos do lmperio, a faça impl'Íluir, puhlicflr c correr .. Dada no Palacio do Hio de J<meiro em onze
de Outubro de mil oiloeentos trinta c sete, decimo sexto da
lndepcndencia c do lmperio.
PEDRO nE ARAUJO

Lnu.

Bernardo Per'ei.i·tÁ~:dii Yasconcello.l!.

Carta de [e i , pela qual VORsa MagP.~;~-d~ Imperial manda
executar o Decreto da AssPmb!éa Geral Le,r;islotira, qtte houve
por hem sanccionar, em que se dàn providencias sobre os contractos de locação de serviços de estran,r;ei1·os, na {u1·ma acima
declarada.

Para Vossa .Magestade Imperial ver.
Antonio José de Paiva Guedes de Andrade a fez.
Bernardo Perci1·a de Yasconcellos.
Sclladana ChanccBaria do Impcrio em 18 Outubro de 1837.João Carneiro de Campos.

•

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do !rnpcrio foi publi. «:ij.da a pre~cntc Lei nos 14 de Outubro de 1837.-Luiz Joaquim

, ,drJS...Santos Marrócos.
Rek"istrada nesta Secretaria de Estndo dos Ne;;ocios do Impcrio
a fi. 226 do Livro 6. 0 das Leis, Alvarás c Cartas. Hio de Jnnciro
em 16 de Novembro de 1837.-Antonio José de Paiva Guedes de
Andrade.
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(~reaodo,

c applicaodo impostos para amortizaçllo do papel moeda; ree.ulando
o modo por que se deve proceder a esta operação ; e marcando o prazo, dentro
do qual deve cessar o troco da moeda de cobre.

O Regente interino, em ~orne do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 faz saber a todos os Subditos do Irnperio, que a Assembléa Geral Legislativa Decretou e elle sancciozwu a Lei
seguinte.
Art. 1. 0 Será arrecadado, do 1. 0 de Julho de 1838 em diante,
hum por cento addicional ao imposto do expediente das Alfandegas, e hum e tres quartos por cento ao de armazenagem,
que será devido do dia seguinte ao da entrada dos generos
c mercadorias nos armazens das Alfandegas, e Casas alfandegadas. Destes por cento uddicionaes nada se deduzirá para
os Empregados das Alfandegas.
§ Unico. Continuarão a pagar a mesma armazenagem e expediente, a que estão actualmente sujeitos, os seguintes generos,
e mercadorias:
Carnbraias de linho, e renda de filó de seda, e de linho.
A moeda e obras de ouro, e de prata, e pedras preciosas ;
galões, e canotilhos de ouro, e de prata tina, de todas as denominações.
Art. 2. 0 Todas as loterias concedidas, ou que forem para o
futuro, serão de cento c vinte conlos de réis, c dellas se deduzirão oito por cento para a amortização do papel, além dos
doze por ccn lo para aq uelles a quem forão, ou forem concedidas.
Quando o numero das loterias concedidas, ou que se concederem, fôr menor de doze cada anno, cornpletar-se-ha sempre
este numero, cxtrahindo-se as que forem para isso necessarias,
e dessas deduzindo-se todo o beneficio dos vinte por cento a
favor da amortização.
Art. 3. O produclo dos impostos e rcndns dos dous artigos
antecedentes, e dos declarados nas Leis de oito Outubro de mil
oitocentos trinta e tres, e seis de Outubro de mil oitocentos
trinta e cinco, terão a applicação seguinte:
Depois de golpeado, no fim de cada trimestre, o papel moeda
em que importarem os ditos impostos, e rendas, o Thcsouro,
e, por intermedio deste, as Thesourarias Provinciacs, o remetterão á Caixa da Amortização.
A Junta da Caixa da Amortização procederá á queima do
papel que fôr .-1ssim remettido , com toda a publicidade , em
dia e hora anteriormente marcados.
Art. 4. 0 Logo que esta Lei fôt' publicada, terá o destino do
artigo antecedente o papel moeda em que importarem as Apolices da Divida Publica compradas em obscrvancia da Lei de
seis de Outubro de mil oitocentos trinta c cinco, as quaes o
0
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Governo fará vender ; e terá o mesmo destino o que ft\r comprado com o producto dos Impostos, e Rendas que ainda se
não tiverem empregado, na fórma da mesma Lei.
Art. 5. o Serão publicadas repetidas vezes nos periodicos as
classes de valores, e sendo possível, os numeros do papel moeda
que fôr queimado, em conformidade do artigo terceiro.
Art. 6. o Logo que o valor do papel m'oeda seja igual ao do
padrão monetario, será o producto dos impostos, e rendas,
dos artigos antecedentes, empregado em fundos publicos, até
que a Assembléa Geral Legislativa lhes assigne o conveniente
tlestino.
Art. 7. o Não poderá continuar a substituição da moeda de
cobre, decretada na Lei de seis dt3 Outubro de mil oitocentos
trinta e cinco, hum mez depois que esta Lei fôr publicada nos
lugares designados para esta substituição.
Poderá correr, independente de carimbo, em Goyaz, e :Mato
Grosso, pela quarta parte do valor com que foi alli emittida,
a moeda legal de cobre; e por metade de seu valor, nas outras
Províncias, a que foi emittida pela Casa da Moeda do Rio de
Janeiro, segundo o disposto na Lei de seis de Outubro de mil
oitocentos tt·inta. e cinco.
Art. 8. o Fi cão abolidas quantas Estações a mesma Lei de
seis de Outubro autorisou a crear para a assignatura, e substituição das Notas, e para o troco da moeda de cobre ; ficando
á cargo da Caixa da Amortização o apromptar as Notas que se
fizerem precisas.
Art. 9. 0 A' Caixa da Amortização incumbe trocar as Notas
dilaceradas. Nas Províncias, as respectivas Thesourarias substituirão as Notas dilaceradas pelas que forem producto do3
impostos, e rendas dos artigos antecedentes, remettendo essas
mesmas dilacemdas para a Caixa da Amortização, onde se procederá como fica determinado no artigo terceiro.
Art. 10. Quando se houver de fazer a substituição de alguma
classe de valores, pGr terem apparccido nella Notas falsas, como
prescreve o artigo quinze da Lei de seis de Outubro de mil
oitocentos trinta c cinco, procedel'-so-ha como fica determinado
a respeito das dilaceradas; servindo-se o Governo, para Psta
operação, das Notas de reserva de que trata o mesmo artigo
da precitada Lei.
Art. 11. Não sendo sufficicntc em alguma Thesouraria o produeto dos impostos e rendas desta Lei, para as operações dos
artigos nono e decimo, será a substituição feita, ou auxiliada
por meio de letras pagaveis em hum prazo razoavel, sacadas
contra as respectivas Thesourarias, ou contra a Caixa da Amortização, á opção dos portac!_ores.
,.,
Art. 12. Na seguinte sessao, e nas subsequentes, o lioverno
apresentará huma circumstanciada relação dos Proprios Nacinnaes que forem desnecessarios ao serviço, e que convenha serem
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do phpel moeda.
Art. 13. Ficão revogadas quaesquer Leis e disposições em
eontrario.
Manda portanto a todas us Autoridades, a quem o conhecin1ento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, ~
faç<1o cumprir e guardar tão inteiramente, como nella se contêm.
O Secretario de Estado dos Negocios da :Fazenda a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos onze
dins do mez de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo
sexto da Independencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Carta qe Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial manda
e:rerut«r o Decreto da Assembléa Geral, que houve por bem sancâoi,ar, creando e applicando impostos para a amortização do
papt'l moeda; regulando o modo por que se deve proceder á
esta operação; marcando o prazo, dentro do qual deve cessar
o troco da moeda de cobre.

Para Vossa Magestade Imperial Ver.
J oaquím Diniz da Silva Faria a fez.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Scliada na Chancellaria do lmperio em 12 de Outubro de
1837 .-João Carneiro de Campos.
l''oi publicada na Secretaria do Tribunal do Thesouro Pu···
blieo Nacional em 13 de Outubro de 1837.-João Man·a Jacoúilw.
· Registrada na mesma Secretaria a fl. 74 do Livro 1. 0 de Cartas
de Lei. Rio de Janeiro em 13 de Outubro de 1837.-Joaquim
Diniz lia Silva Faria.

- 8'-DECRETO N. 110-de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida a João Carlos da Cunha Gusmilo e
Vasconcellos.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro II tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. l{ica approvada a Pensão annual de oitocentos
mil réis, a João Carlos da Cunha Gusmão e Vasconcellos, concedida em Hcsolução àe Consulta do Conselho da Fazenda em
quinze de Janeiro de mil oitocentos e trinta, a seu pai o
Desembargador do Paço Bernardo José da Cunha Gusmão e
Vasconcellos, em remuneração de seus serviços, para se verificar na pessoa de seu filho unico o referido João Carlos da
Cunha Gusmão e Vasconcellos.
Ficão revogadas todas as disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, :Ministro e Secretario de
Estado dos Ne~ocios da .Justiça, encarre>{ado interinamente dos
do lmperio assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos neccssarios. Palaeio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da
lndependencia c do Impcrio.
l)EDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 111-dc 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Joaquim José Velloso.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, correspnndente ao posto de Major, concedida ao Tenente Coronel graduado Joaquim José Velloso, por Dect·eto
de treze de Marco do corrente anno
Bernardo Pere.ira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Jmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
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de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
Independencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 112-de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Major José Jacintho Godinho.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro Il tem sanccionado e manda que se execute a Resolu~ào seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unlco. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis~ concedida por Decreto de quatorze de Julho de mil
oitor,entos trinta e cinco ao MJjor reformado José Jacintho
Godinho.
·
Bet·nardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
Independencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 113-de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro Francisco José de Souza Soares
de Andréa.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedr_o li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
segumte da Assembléa Geral Legislativa .
. Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de duzentos e
vmte mil réis, correspondente ao posto ~e Coronel ctfecth'o~
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de Souza Soares de Andréa, para se verificar em seu filho
José da Victoria Soares de Andréa.
Bernardo Pereíra de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
lndependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LutA.

Bernardo

Pe~·eira

de Vasconcellos.

DECRETO N. 114-dc 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Manoel José de Oliveira.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro ll tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente Coronel,
concedida por Decreto de doze de Setembro de mil oitocentos
trinta e cinco, ao Coronel graduado do Corpo de Engenheiros
Manoel José de Oliveira.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encafl'egado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
lndependencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.
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Approvando a Tença concedida ao Major José Joaquim de Vasconcellos
Alambary.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, concedida por Decreto de seis de Março de mil oitocentos trinta e sete, ao Sargento Mór de primeira linha José
Joaquim de V:1sconcellos !1\lambary, em remuneração de seus
serviços.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiç3, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
lndrpcndencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 116-de 11 de Outubro de 1837.
Approvanuo a Tença concedida ao Major Luiz Lobo Botelho de Lacerda.

O Uegente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tenç:a annual de oitenta
mil réis, concedida por Decreto de sete de Março do corrente
anno, ao Major Luiz Lobo Botelho de l.acerda.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, ~finistro e Secretario de
·Estado dos Negocias da Justiç.a, encarregado interinamente dos
do Irnperio, assim o ten~;a entendido c faÇ'a r.:xecutar com os
despachos neccssarios. Puiacio do Hio de hmeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
i ndependcncia c do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Perezra de Vasconcellos,
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Approvando a Tença concedida ao Coronel Antonio José da Silva.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado c manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tenç.a annual de cento e
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente Coronel,
concedida por Decreto de vinte oito de Fevereiro de mil oitocentos trinta e cinco, ao Coronel de Artilharia reformado Antonio José da Silva.
Bernnrdo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarrPgado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha ent~ndido c faça executar com os
despachos necessarios. Pala cio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
Independencia c do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Yasconcellos.

DECRETO N. 118-de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel João Duarte Nunes.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionado e manda que se execute a llesolução
seguinte da Assembléa Geral Legislntiva.
.
Artigo Unieo. Fica approv.1da a Tença annual de cento e
vinte mil réis, concedida ao Tenente Coronel João Duarte
Nunes, por Decreto de d<'zasete de Julho do corrente anno.
Bernardi) Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
dn lmperío, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do llio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dechno sexto da
Independencia c do Imp~rio.
PEDRO DE ARAUJO Lil\IA;

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

.- 89DECRETO N. 119-de 11 de ·Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Francisco de Paula de
Miranda Chaves.
·

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seg·uinte dil Asscmbléa Geral L(~gislativa.
Artigo Unico. Fica npprovada a Tent:a annu1:1l de oitenta
mil róis, correspondente ao posto de Major, concedida }JOf
Decreto de tres de Outubro de mil oitocentos trinta c seis,
ao Tnnente Coronel graduado Francisco de Paula de Miranda
Chaves .
. Bernardo Perein1 de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
~stado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperi(:'), assim o tenha entendido c faça PXecutar com os
de.~pachos necessarios.
Palacio do lHo de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da
lndependencia e do lmperio.

·

PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 120-de 11 de Outubro de 18:37.
Approyando a Tença eonccdida ao Major Zefirino Pimentel Mon.>ira Freire.

O RegeiJtc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
D manda quP se execute a Hrsoluçfio
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença anrmal de oitenta
mil réis, concedida por D•~creto de dczanove de Agosto de mil
oitocentos trinta t~ cinco, ao Major de primeira linha Zefirinn
Pimentel l\Ioreira Freire.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Sec1·etario de
Estado dos Negocias da Justiça, enearn'gado interinamente dos
d(l lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executr1r com r;;
despachos necessarios. Palncio do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da
lndependencia e do lmperio.

Pedro 11 tem sanecionado

PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

12

,~

-90DECRETO N. 121-de 11 de Outubro de f83'1.
Approvando a Tença concedida ao Tenente Coronel Henrique Marques de
Oliveira Lisboa.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, concedida poa· ])ecreto de detasete de Novembro dn mil oitocentos trinta e seis, ao Tenente Coronel Henrique MarquPs de Oliveira Lisboa.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos NPgocios da Justiça, encar•·egado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos nec.essarios. l'alac.io do Rio de Janeiro em onze
de Outubro de mil oitocentos t.·inta e sete, deetmo sexto da
ludependencia e do lrnperio.
PEDRO DE ARAUJO

Luu..

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 122-de 11 de Outubro de 1837.
Approl'ando a Tença concedida ao Major Sebastião José Rodrignei.

O R~g~·nte
Pr~·'ro 11 tern

interino Pm Nome llo Imperador o SPnhor Dom
sancc.ionado e manda que se execute a Hesoluçào
seguinte da A .. s«'mbléa Gert~l LPgislaliva.
A•·ti~o linic.o. Fiea approvuda a Tença annual de oitrnta
mil rf-is, conct'dida p<•r DP('I'et•• de sPte de ~'lt.lf\O do corrente
anno, ao Mé1jo1· SPbas!iúo Jmé Hodrígues.
Be1·nardo Pt•rl'ira de Vasconcellos, ~Hni:-tro <' Sf'cretarlo de
Es!ado do~ Nt>~o•·ios da Ju:'itiça, ••ncarreg<.tdo intPrinanJentr.. dos
do lmperio, assim o tenha entend do e fdça executur com os
desnad\05 nec~t'~!'aric•s. Pulacio do Ro de J"neiro <>lll onze
de Outubf'O de mil flilocPntos trinta t: sete, decimo s-.:lüo da
lndcpendencia e do 1wperio.
PEDBO DE ARAUJO LIMA.

Btrnflf'dO Perei.ra de 'Vasconcellos.

-91DEC.l\ETO N. 193-de 11 de Outubro dA 1831.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Antonio Simplieio da Silva.

O R1•gtmte interino Prn Nome do I mprrador o Senhor llom
Pedro 11 tem sancdonado e manda que se execute a Resolução
seguinte de~ Assmnbléa Geral LPgislativa.
Artigo Unh~o. Fiea approvada a TPnça annual de dnz~'>nlos
e qnan:nta mil r~is, conct>dtdJ por Decreto de sete de Ft~ve·
reiro ffn mil oitorPutos trinta P cin~o, ao Coronel de Cavallaria Antonio Simplicio da Silva.
Bt~!·nardo Pereira de VasconePJios, Ministro P. Secret;..rio de
Esta,Jo dos N<'gocios da Justiça. fmcarr<•gado intPrir.anH•nte dos
do lmile:·io, 1-1ssirn o tenha entendido e faça executar com os
de . . p<:•t:~aos necessat·ios. l>alacio do ltio de Janeiro em onze
dB Outuhl'•) de mil oitocPntos trinta e sete, decimo sexto dd
lndepcndencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcello1.

DECRETO N. 12l.-de 11 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Coronel Carlos Maria de Olíva.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom

11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seg•ainte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fiea approvada a Tença annual de duzentos
e vinte mil réis, concedida por Dee~·eto de d·>US de A~osto de
mil oitocentos trinta e quatro ao Coronel reformado Carlos Maria
de Oliva
BArnardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Seçretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de
Outubro de mil oitocentos tl'inta e sete , decimo sexto da Independencia e do Irnperio.
P~dro

PEDRO DE AllAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

-- 92'DECRETO N. 125-de 11 de Outubro de 1837.
Approvullflo a Tença concedida ao ·Major .Joaquim Vieira Xavier de Castro.

O llr:.:-entc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem s:~nccionildo e manda que se execute a Re3olução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
· Artigo Unil.;o. Fica approvnda a Tença annual de oitenta
mil róis, concedida pot· DPcrPto de setn de Março do corrente·
armO ao '1ajor Joaquim Vieit·a Xavier de Castro.
Bernardo Pcrt'ira d!~ Vasconcello-., .\linistro e Secretario de Estado dos Nt~gocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido, c faç<l executar com os
despnchos.i:\cccssarios. Pala cio do ltio ·de Janeiro em onze de
Out11bl'O de. mil oitocentos trintil n selü, flecimo scxV) da Inde[Wnclencia c do Impcrio.
PEDRO llE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECHETO N.

126~de

11 de Outubro de 1837.

Approvando a Tença concedida ao Brigadeiro Graduado Henrique Isidoro
Xavier de Brito.

O Hegcnte interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado c manJa que se execute a seguinte
Hesolu~·ão da Asscmbléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica npprovada a Tenç.a annual de duzentos e
Yinte mil réis, correspondente ao posto de Coronel effcctivo,
concedida por Decreto do dezanove de Fevereiro de mil oito'centos trinta e cinco, ao Brigadeiro geaduado Henrique lsidoro
Xavier de Rrito.
Bem ardo Perci r a de Vasconcellos, Ministm c Secretario de Estado dns Neg-ocios da Justiça, encarregado interinamente dos do
Imperio, assim o tenha entendido e faÇa executar com os despaeho' necessarios. Palaeio do Hio de Janeiro em onze de
Outubro de mil oitocentos trinta e Sí..'te, dccimo ~exto da ludepcndencia c do Imperio.
PÉDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

_:_:. 93DECRETO. N.

t27 ~de

11· d~ OÚtubrc( de 1837.

Approvando a Tença concedida ao Major Antonio

~.uiz

de J.,emos.

O Hegente interino em Nome do Imperador o Senhor. Dom
Pedro ll tem sanccionado, c manda que se execute a U~so
lução seguinte da Assembléa Geral Le~islativa.
Artigo Unico. ·Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil "éis, r.oncedida por Decreto de d!~Z de Novembro de mil
oitocentos trinta c seis ao Major Antonio Luiz de Lemos, com o
augmento de dez mil réis tambem annuaes, por ter sido ferido
em campanha.
·
·
Ht~rnardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encanegado interinamente do:S
do Imperio, assim. o tenha entendido e faça executai' com os
d~spnchos necessat·ios.
Palacio do Rio de Janeiro em onze-de
Outubro de mil oitocentos tl'inta e sete, decimo sexto da lnde:.
pendcncia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO

l . IMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECltETO N. 128- de 12 de Outubro de 1837.
Autorisando o Governo a conceder licença ao Capitão de Engenheiros Ricardo José GomesJardim para ir á Europa adquirir conhecimentos praticos.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado c manda que se executa a seguinte
Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. O Govet·no fica autorisado a conceder licença,
pelo tempo que julgar conveniente, ao Capitão do Corpo de
Engenheiros l~icardo José Gomes Jardim, para ir á. Europa
adquirir os conhecimentos praticos, relativos á instrucção tbeorica que tem obtido na sua profissão; faeilitando.-lhe os meios
predsos pam o dito fim, c concedendo-lhe os 'Vcn.ci.mentos
eonespondentes á sua patente, como parecer justo ao mesmo
Governo.
· Sebastião dQ Rego Barros, Ministro e Secretario de Estado dos
~egocios da.Guerm, o tenÍ1a assim entendido~ faça executar com
os despachos necessarios. Palacio do ltio de Janeiro üm doze
de Outubro de mil oitocentos tr·inta e sete, decimo sexto .. da
lndependencia e do lmperio.
PEDRO

DE

ARAUJO

LIMA.

Sebastião do Rego Barros.

-94DECRETO N. 129-de 12 de Outubro de 1837.
Prorogando por mais hum anno, nas Provincias do Pará e S Pedro, asuspens?ío
das garantias, e autorisando o Governo a conceder amnistia geral ou particular, e outras disposiçoes a respeito.

O RPgente interino em Nome do Imperador n SenhC'r Dom

Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução
seguinte da Assemblé,i Geral Legislativa.
Art. 1.° Fica prorogada por mais hum armo, nas Provincias
do Pará, e Hio Gr.mde de S. Pt·dm do Sul, a sus1wnsl'o de
garantias dPcr~>tadas pPias Leis ciP vintP. dou., de Setembro de
11111 oitocentos trintu e cinco, e onze de Outubro de mil oitocentos
trinta e SPis.
A1·t. 2.<> O Govemo fica autorisario. durante o mPsmo espnço
a concedt>r amni-.tia gel'al, ou particui<Jr ás pessoas '~nvolvidas
em crime de sedição e de reb:~lliào naquellas duas Provincial', o
bPm assim ás pPssoas envolvidas em crimes de Sl'diçfio nas outras
do lmpPrio, caso a humanidade e a convenicncia do E.;tadu assim
o acoriSPlhem.
Art. 3.° Fi<~ão reYO!:(adas quaesquer disposições em r.ontl·ario,,
Bernardo Pt•reira d~ Vaseont'PIIos, d.'l Consc>lhtl de Sua Mi-lgestadf• o I nperador, }'lin stro e s,~cretario de Estado dos ~egocios
da Justiça, o tPnha assim entPndido e faça PXeCI!lar. Palacw
do Hio dH .Janeiro em doze de Outubro de mil oitocentos trinta
e sete, docimo stlxto da lndPpendcncia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de J'asconcellos.

DECRETO N. 130- de 13 de Outubro de 1837.
Autorisando o Governo a indemnisar a Guilherme Young e Filho, das perdas
e damnos que soffrêrao pela falta de cumprimento do tontracto.

O Regente interino em Nome du lmpemdor o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da As~embléa GPral Legislativa.
Artigo Unico. O Governo he autorisado a indemnisar, precedendo liquidação judicial, ou convt>nção arbitral, a quantia
prov•,niente de perdas e damnos occasionadas a Guilherme Young
e Filho pela falta de cumprimento do contracto feito com os
mesmos: em que por sentença foi a Fazenda Nacional condemnada.

-95Miguel Calmon du Pin e Almeida, do Conselho do mPsmo Augusto- Senhor, Ministro e Secretar·io de Estado dos Negocios da
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional,
o t~>nha assim entendido e faça executar (·om os despaehos necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de mil
oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndepcndencia e do
lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Miguel Calmrm du Pin e Almeida.

DECRETO N. 131-de 13 de Outubro de 1837.
Declarando como se deve entPnder o desconto nas Tençai concedidu
e approvadas a Officiaes Militares.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem s:mccionado e manda qne se execute a Resolução se~ninte da Assembléa Ger·al Lc•gblativa.
Artig-o Unico. Nas TPnças concedidas c approvadas aos om.
ciaPs .\l!litares, a clausuJ,J ituposta dt• se dPscontar o VPncimPnto
qut• ao., agrada•!os compPte pPla merf~ê de habitos de Ordens
M:!itan·s, só SP t>nl••nde no caso I"'Ill (;ue os mesmos agraciados
eff~etl\arrwnt•• pPrceb•~m esse vc•ncinJPnto.
)ligiiPI Calmon du Pin e AlmPid.•, do Conselho de Sua MagpstadP v Imperador. \linistro e Sccr?lario dt~ K.tado elos N.. godos
d.~ Fr~7.J01tl. e p,·L~sicl.·nte do Tribu:tal do Th·•soum Publico
Ni!ri Ji,,;J , o tenha assim entendido ·~ faça ex••cular rom os
d .. s '.whns nn,·essarios. P;tlacio do 1\io de JanPim em treze de
OuL1Lro dt> mil o:tocPntos t1·inta e sete, decimo sexto da Indcpt!ndencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECHETO N. 132-de 13 de Outubro de 1837 .
.\pprovando a Tenta concedida ao Curonel José Frederico Colona.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor l)om

•

-~Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Ficn approvada a Tença annual de cento e
vinte mil réis, correspondente ao posto de Tenente-Coronel, concedida por Decreto de tres de Agosto do corrente anno ao
Coronel ref0nnado José Frnderico Colo na.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Sec1·etario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Irnperio, assim o tenha entendido c faça executat· eom os
despachos necessurios. Palaeio do Hio de Janeiro em treze de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo !'CXto da Independeneia e do Impcrio.
l'EDRO DE ARAUJO LIMA ..

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 133-de 13 de Outubr8 de 1837.
Mandando que aos antigos Profe11sores de Medicina se contem, para sua jubilação, os annos de Magisterio que tinhão anteli da I.ei de 3 de Outubro de
183:?.

O Regente interino mn Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanceionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Aos antigos Professores de Medicina, que em
virtudt~ da Ld de tt·es de Outubro de mil oitocentos trinta n
dous continwtrlío no Magisterio, se deverão contar para sua jubilação, na fórma da dita Lei, os annos de Magisterio que tinhão
ant1's da mesma Lei.
Bt~rnardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretnl'io de
E'itado dos Negocias da Justiça, encarregado interinarn<'nte dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em tre2.e de
Outubro de mil oitoccnlos trinta c ~ete, decimo sexto da Independericia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

-97DECRETO N. 13!t.-dc 13 de Outubro de 1837.
At~pl·ovando

a Ten\a concedida ao Tenente-Coronel Joâu de Souza da
Sil \'eira Palhares.

O Hegentc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sanccionado e manda que se execute a Resoluçrio
seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
,
Artigo Unico. Fica approvada a Tença annual de cem mil
réis, correspondente no posto ele Major de Cavallaria, concedida
por Decreto de quatro de Julho do corrente anno ao TenenteCoronel reformado João de Souza da Silveira Falhares.
Rernardo Pereim de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necrssnrios. Palacio do Hio de Janeiro em treze de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da Indcpcndencia e- do Impcrio.
PEDRO DE ABA"GJo · LnL\.

Bernardo Pereira de VasconceUos.

DECRETO N. 135-de 13 de Outubro de 1837.
Autorisando o Governo a condecorar com a Ordem Imperial do Cruzeiro,
os funccionarios do Governo Belga, que concorrêrão para a celebração do
Tratado de 22 de Setembro de 183~.

O Hcgente jnterino em Nome do Imperado1· o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Hesolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. O Governo hc autorisado a condecorar com
a Ordem Imperial do Cruzeiro aos Funccionarios do Governo
JleJga, que concorrêrão para a celebração do Tratado de vinte
dous de Setembro de mil oitocentos trinta e quatro, confirmado pela Resolução de dezasete de Junho de mil oitocentos
trinta e cinco; ficando para este fim revogadas quacsquer disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Im perio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Jlalacio do Rio de Janeiro em treze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da
Independcncia e do Imperio.
PEDllO DE ARAUJO Lil\L\.

Bernardo Pereira de "Vasconcellos.
13

-98DECRETO 1". 136-de 13 de Outubro de 1837.
~[andando

admittir á matricula os Esturlantes que por falta de exame de
lnglez, Historia e Beographia não poderão matricular-se no presente
anuo.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro ll tem sanccionado e manda que se execute a Ht•solucão
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
•
Artigo Unico. Os Estudantes que por falta de exame de Inglez,
Historia e Gcographia, não poderão matricular-se no presente
anno nas Academias Jurídicas, e frequcntao o primeiro anno
eomo voluntarios, poderão s~r admittidos a fazer acto das materias do mencionado anno, tendo satisfeito aos mais requisitos
dos E:-;tatutos, com a obrigação de se apresentarem approvados
em 1nglez, Historia e Geographia, antes de serem admittidos
á mntricula do terceiro anno.
Fic<io revogadas todas as Leis e disposições em contrario.
Benwrdo Pereira de Vasconcellos, .Ministro e Secretario de
Jistado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em treze
de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decirno sexto da
lndepcndencia e do lmpcrw.
PEDRO DE ARAUJO Lll\IA.

Bernardo Pereira de Yasconcellos.

DECRETO N. 137-de 14. de Outubro de 1837.
Autorisando o Governo a conceder á Irmandade de S. José desta Côrtc
seis loterias.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o O Governo fica autorisado a conceder á Irmandade
de S. José desta Côrte seis loterias, segundo o plano das concedidas á Santa Casa da Misericordia, para a continuação da
obra da Igreja Matriz.
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos

-90hnperio, assim o tentw entendido e faca executat· com os
:.;_;,,puchos necessarios. Palaeio do Rio de JÚneit'O em quatorze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da
Independcncia e do Imperio.
c{:

PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N- 138-de 15 de Outubro de 1837.
Fazendo extensivas ao delicto de furto ~e escravos as penas c mais disposiç.õei> estabelecidas para o de roubo.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom

11 edro H tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Fi cão extensivas ao delicto de furto de escravos
as penas e mais disposições Legislativas estabelecidas para o
de roubo.
Art. 2.° Ficao revogadas as disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua 1\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~wcios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar.
Jlalacio do Uio de Janeiro em quinze de Outubro de mil oitocelltos trinta c sete, decimo sexto da lndepcndencia c do Impcrio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 139-de 15 de Outubro de 1837.
_\uturisando ,, Governo a conceder a D. Ignez Ferreira da Silva o soldo por
inteiro de seu fallecido marido.

O llegente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
l}cdro ll te.n sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral I .. egislativa.

-100-

Artigo Unico. Fica o Governo nutorisado a conceder a D.
Ferreira da Silva, viuva do Capitão de primeira linha
João Cardoso de Carvalho, em remuneração dos serviços por
cllc prestados á causa da legalidade na Província de Mato
Gros~>o, onde foi assassinado, o soldo por inteiro competr.nte
üO dito posto .
.Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palncio do Hio de Janeiro em quinze
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, deeimo sexto da
lndependenciíl c do Impcrio.
Jg~wz

PEDRO DE ARAUJO

Lnu..

Bernardo Perdra de Vasconcellos.

DECRETO N. 140-de 20 de Outubro de 1837.
Autorisaudo o Governo a conceder cinco loterias á nora Matriz de N. S.
da Gloria desta Corte.

O Hcgcntc interino em ~orne do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado c manda que se execute a Rcsoludlo seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. 1. 0 O Governo he autorisado a fazer cxtrahir cinco
loterias, segundo o plano das concedidas á Praça do Commercio, afim de se applicar o seu producto a beneficio da
nova Matriz da Parochia de Nossa Senhora da Gloria erccta
nesta Corte.
Art. 2. o FicJo rcrogGdas para este ciTcito quacc;qucr disposições em contrario.
Bernardo Pereira de Yas0onccllos, Ministro c Secretario de
]~stado dos Nrgocios da Justiça, enearre;;ado interinamente dos
do Impel'io, assim o tcntw entendido e faça executar com os
despachos necessaríos. l 1 a!acio do lHo de Janeiro em vinte de
Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndepcndcncia c do Impcrio.
PEDRO DE ARAUJo LniA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.
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DECHETO N. 141-de 20 de Outubro de 1837.
Approvando a Jubilação concedida ao Padre Luiz Florentino de Almeida
Catanho.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro ll tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa.
Art. t.o Fica approvada a Jubilação concedida ao Padre Luiz
Florentino de Almeida Catanho, na cadeira de Professor de
Grammtica Latina do Collegio das Artes do Curso Jurídico de
Oiinda, com o ordenado por inteiro, na conformidade do Do~
ereto de dezasrte de Agosto do corrente anno.
Art. 2. e Ficiio som etfeito todas as disposições em contrario.
Bernardo Pcreil'a de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
l~stado dos Negocios da Justiça, entaiTegado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido c faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em vinte de
, Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da In~
dcpcndcncia c do Imperio.
PEDRO DE AnAUJO LurA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECHETO N. 142-de 20 de Outubro de 1837.
Concedendo aos Hospitaes de Caridade de Porto Alagre e Rio Grande do
Sul huma contribuição igual á que se cobra na Côrte para a Misericordia.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o Cobrar-se-ha na Cidade do Rio Grande do Sul c
Villa de S. José do Norle, para o Hospital de Caridade daquella Cidade, huma contribuição igual a que se cobra m·sta
Côrte para a l\Iisericordia, na fónna da Lei de quinze de NoVt~mbro de mil oitocentos trinta e hum, artigo cincoenta e
hum, paragrapho oitavo.
Art. 2. 0 Igual contribuição se cobrará em Porto Alegre, a
favor do Hospital de Caridade daquclla Cidade, das cmbareações que navegarem com destino, e fizerem completa desrarga naquelle porto.

-102Al't. 3. o Ficão revogadas as disposições em contntrio.
Bernardo Pet·eim de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faç.a executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de
Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da In·
dependencia c do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

LEI N. 143-de 20 de Outubro de 1537.
Declarando os Yencimentos dos Deputados na proxima seguinte Legislatura.

O Heg-rntc intet·ino em Nome do Imperador o Senhor
J)om Pedro H faz saber a todos os Subdito.;; do lmperio que
a Assembiéa Geral Legislativa Decretou c elle sanccionou a
Lei seguiute.
Art. t.o Os Deputados para a proxima seguinte Legislatura
vencerão o subsídio de dous contos c quatrocentos mil réis,
pagos pela mesma maneira até aqui praticada.
Art. 2. o Além do subsidio acima perceberão os Deputados
huma indemnisação para as despezas dn viagem de vinda e
volta, no principio e fim da Legislatura, que lhe será arbitrada IJelos Presidentes das Províncias. Esta disposição c.omprehende os Supp!entes, quando tiverem de vir tomar assento
e voltar em qualquer época da Legislatura.
Art. :1. o Os Deputados nomeados por h uma Provincia, que
residirem em outra, vcnccri1o a indcmnisação marcada para a
Província de sua rcsidencia.
Art. 4. o Os Deputados e Senadores quo forem Ministros e
Secretarias de Estado, poderão accumular os subsiduos com os
ordenados desses empregos.
.
Art. 5.° Ficão revogadas todas as disposições em contrano.
Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento c execução da referida Lei pertencer, que a cumprão,
c fação cumprir e guardar tão inteiramente, como nella se
contém. O Secmtario de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos do Imperio, a faça imprimir, pu-
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bliear e COI'fer. Dada no Pa1acio do Rio de Janeiro em vinte
de Outubm de mil oitocentos tinta e sete, decimo sexto da
I ndependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAC"JO LUIA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.
r_:arta de Lei, pela qual Vossa M agestade bnpen'al manda
executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que houve
por bem sanccionar, no qual se declarão os vencimentos que
devem ter os Deputados para a proxima seguinte Legislatura,
na (órma que acima se refere.
Para Vossa Magestade Imperial ver.

Joaquim José Lopes a fez.
Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Scllada na Chancellaria do Imperio em 23 de Outubro
de 18H7 .-JOtlo Carneiro de Campos.
Registrada a fl. t.a do Iiv. 7. 0 de Leis, Alvarás e Cartas.
Seeretaria de Estado dos Negocio5 do Im perio em 23 de Outubro de 1837.-Albino dos Santos Pereira.
Nesta Secretaria de Estado dos Negocias do lmpcrio foi publicada a presente Lei aos 18 de Novembro de 1837.-Luiz
Joaquim dos Santos jJiarrocos.

DECRETO N. 144- de 20 de Outubro de 1837.
Au torisando o Governo a mandar passar carta de naturali.sação a Guilherme
Luiz Taube.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assemb1éa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica o Governo autorisado a mandar passar
carta de naturalisação a Guilherme Luiz Taube, Sueco de
origem •
.Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos

5/
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do Imperio, assim o tenha entendido e ft.1ça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Jtio de Janeiro em vinte de
Outubro de miJ oitocentos trinta c sele, dccimo sexto da Indepcndencia c do lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 145-de 31 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concetlida ao Tenente Coronel Antonio \Venceslau
Ferreira.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado e mand~ que se execute a Uesolução srguinte da Assemb!{~a Geral J"egislativa.
Artigo Unico. :Fica appro,'ada a Tença annual de oitenta
mil réis, correspondente ao posto de Mujor, concedida por
Decreto de tres de Agosto do corrente anno, ao Tenente Coronel reformado Antonio )Venceslau Ferreira.
Bemarde Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em ttinta
e hum de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo
sexto da lndependencia c do lmpcrio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 146-de 31 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Marechal de Campo Antonio Gcnelli.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro li tem sanccionado c manda que se execute a Resoluç~o st~guinte da Asscmbléa Geral l..egislativa.

-103.t\ l't.igo ·unico. Fiea approvada a Tença annual de tJ•ezentos
mil réis, correspondente ao posto de Urigadeiro, concedida
por Decreto de doze de Julho do corrente anno, ao Marechal
de Campo reformado Antonio Genclli.
Hema1·do Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
E~ lado dos Negocias da Justiça, encarrcgndo interinamente dos
do I mperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessarios. J>alacio do Rio de Janeiro em trinta e
fllllll de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto
da ludependencia e do lmperio.
PEDRO DE ARAUJo

Lnu.

Bernm··do Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. 147-de 31 de Outubro de 1837.
ArproHmdo .a Tença concedida ao Capitão Tenente Balthasar Victor Doissou.

O Regente inter\.no em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedm 11 tem sanccionado e manda que se execute a llesolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo .Unico. Fica approvada a Tença annual de oitenta
mil réis, concedida por Decreto de sete de Dezembro de mil
oitocentos trinta e seis, ao Capitão Tenenle Balthasar Victor
Roi~s~m.

Uemardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
d(•spachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e
hum de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto
da lndependencia e do Imperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

-

106

DECRETO N. 1!1-8-de 31 de Outubro de 1837.
Approvando a Tença concedida ao Tenente General Bento Corrêa da Camara.

O Re;.;-cnte interino em Nome do Imperador o Senhor ])om
Pedro II tem sanccionado e manda que se execute a U.esoJução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Tença de trezentos mil réis
annuaes, concedida por Decreto de quatorze de Agosto de
mil oitocentos trinta e sete, ao Tenente General Bento Corrt~a
da Camara, correspondente ao posto de Brigadeiro.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar com os
despachos necessanos. }laJacio do Rio de Janeiro em trinta (~
hum de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto
da lndepcndcncia c dQ lmperio.
PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. H.D-de 31 de Outubro de 1837.
Approvand~

a Tença concedida ao Tenente Coronel José Joaquim Machado
de Olivein.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H tem sancdonado e m::nda que se execute a Resolução seguinte dJ. Assemtléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica apprcvada a Tença annual de cento e
"Vinte mil réis, concedida por Decreto d9 primeiro de Outubro
de mil oitocentos trinta e cir~co, ao Tenente Coronel de primeira linha José Joaquim Machado de Oliveira.
Be:-nardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e S'2cretario de
Estado d0'3 Ncgocios da Justiça, ~ncar.tegado interiHamente dos
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar com c-;
despachos necessr.rios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e
hum de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sc:xto
da Independencia c do Imperio.

Pmmo

DE ARAUJO LIMA.

Bernardo Pereira

d~

Vasconcellos,

-1.07DECHETO N. 150-de 31 de Outubro de 1837.
Ar;lrovando a Pensão concedida a D. Xaviera Alvim de Gomcnsoro.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
J,edro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. Fica approvada a Pensão annual de trezentos
~' vinte mil reis, concedida por Decreto de .treze de Agosto
de mil oitocentos trinta e cinco, a D. Xaviera Alvim de Gomensoro, igual ás duas terças partes do ordenado, que vencia
seu fallecido marido Bernardo José de Gomensoro.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado irlterinamente dos
do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar com os
'h~spachos QCcessarios.
Palacio do Rio de Janeiro em trinta e
hum de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto
da Independencia e do Imperio.
·
PEDRO DE ARAUJO Lil\IA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

DECRETO N. H>1-de 31 de Outubro de 1837.
Approvando a Pensão concedida ao Marinheiro José Antonio.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
J•edro li tem sanccionado e manda que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Artigo U nico. Fica approvada a Pensão annual de noventa e
seis mil réis, concedida por Decreto de vinte de Junho do corrente anno, ao marinheiro José Antonio, em consideração a
ler ficado aleijado de ambas as pernas, cornbaténdo ·a favor
da tranquillidade publica da Província de Pernambuco.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de
J;>tado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmpcrio, assim o tenha entendido e faça executar com os
ticspachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta e
hum de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto
da Independcncia c do Imperio.
PEDIW DR ARAUJO Lil\L\.

Bernardo Pereira de Vasconcellos,

úl
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.\pproYando a Pemão concedida a D. Elisa llland Erskine Norton.

O Hcgcntc interino em Nomê ·do Imperador o Senhor Dom
Pedro II tem sanccionado c manda que se execute a HesoIw;üo seguinte da Assembléa Geral IA'gislativa.
Artigo Uni co. Fica approvada a Pensão annual de quatroeentos e oitPnta mil réis, concedida por Decreto de vinte
ll'es de Novembro mil oitocentos trinta e tres, a n. Elisa Dland
Ersldnc Norton, viuva do Chefe de Divisão da Arinada NaeionJl James Norton.
Bcrnanh Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario do
Eslado do3 Negocios da Justiça, encarregado interinamente do.i
do Irnperio, assim o tenha entendido e faça exrcutal' com os
dnspachos necessarios. Palacio do Rio de Janl'iro em trinla e
hum de Outubro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto
da lndcpendencia c do Impcrio.
PEDRO DE ARAUJo

Lnu.

Bernardo Pereira de Vasconcellns.

DECRETO N. 133--de 29 de Novembro de 1837.
Concedendo ao Theatro da Pn1ia de D. Manoel duas loterias annuaes por
espaco de quatro annos.

O Rc~cntc interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro H trm sanccionado c manda que se executo a Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. o São concedidns ao Thcatro da Praia de D. Manoel
duas loterias annuaes de cem contos de réis cada huma, por
espaço d.e quatm annos.
Art. 2. e l 1'icão revog::tdas para este effeito as disposições em
contrario.
Bernardo Pereira de V::tsconcellos, Ministro c Secretario de
]~stado dos Negoeios da Justiça, encarregado interinamente do~
do Imperio, o tenha as~im ~ntendido c faça executar com os
despachos nccessarios. Jlalacio do Uio de Jancil'o em \linle
nove de Novembro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto
da Independencia e do Imperio.
l)EDIW DE ARAUJO L!!IA·

Bernardu Pereira de Jlasconcelloâ,
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DECRETO N,. 154.-de 30 de Novembro de 1837.
Concedendo ao Tbeatro Fluminense duas loterias annuaes por tempo de
seis annos.

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom
Pedro 11 tem sanccionado e manda que se execute a Resolução
seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1. 0 São concedidas ao Theatro Constitucional Fluminense duas loterias annuaes de duzentos contos de réis cada
huma, segundo o plano junto, pelo tempo de seis annos.
Art. 2. 0 Para a realização desta graça a Sociedade Theatral
prestará caução de alli manter, além de huma Companhia,
que represente peças dmmaticas em vulgar, hum a de opera
Italiana e outra de baile.
Art. 3. o Fi cão dcrrogadas para este effeito as disposições em
contrario.
Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos
do lmperio, o tenha assim entendido e faça executar com os
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta
de Novembro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto
da lndcpendcncia e do Impet·io.
PEDRO DE ARAUJO Lil\lA.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

