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DECRETO do 1. 0 de Janeiro de 1837. 

Marca o ut·ucnario de 400$000 rs. annuaes para todas as cadeiras de primeiras 
letras do I\Iunicipio da Corte, que tiverem menor vencimento. 

O Hcgcntc em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li ba 
por bem estabelecer o ordenado de quatrocentos mil réis annuaes 
para todas as cadeiras publicas de primeiras letras do Município da 
Côrte, cujos ordenados anteriores forem menores daquella quantia. 

Manoel da Fonseca Lima c Silva, 1\Iinislro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha entendido, e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em o 
primeiro de Janeiro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto 
da lndepcndcncia c do lmpcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Sz"lva. 

DECRETO A do t.o de J[!neiro de 1837. 

Eleva a 1>00~000 rs. annuaes o oruena!lo das cadeiras publicas de primeiras 
• letras para meninas do Município da Côrte. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem elevar á quantia de quinhentos mil réis annuaes o or
denado de quatrocentos mil réis com que forão creadas as cadeiras 
publicas de primeiras letras para meninas das Freguezias de San~ 
ta Anna, S. Jos(~, Santa Rita, Sacramento e Candelaria. 

Manoel da .f.1"'onseca Lima e Silva, 1\'Iinistro e Secretario de Esta
do dos Ncgocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça 
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executar com os despachos nccessarios. Palacio do lHo de Jancí
ro em o primeiro de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete, deei
mo sexto da lndependencia c do lmperio. 

:OIOGO ANTONIO FEIJÔ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO de 18 de Janeiro de 1837. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras para meninos na freguezia da Gloria) 
e marca o ordenado do Professor. 

Sendo necessaria a creação de h uma cadeira de primeiras letras 
para meninos na freguezia de Nossa Senhora da Gloria do Muni
cípio da Côrte, o Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro 11, ha por bem crear a referida cadeira com o ordenado 
de quinhentos mil réis pagos pelo Thesouro Publico. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezoito de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto 
da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

DECRETO A de 18 de Janeiro de 1837. 

Crêa uma cadeira de primeiras letras para meninas na freguezia da Gloria, 
e marca o ordenado da Professora. 

Sendo necessaria a ereação de h uma cadeira de primeiras letras 
para meninas na freguezia de Nossa Senhora da Gloria do Mu
nicípio da Côrte o Regente em Nome do Imperador o Senhor 
Dom Pedro li ha por bem crear a referida cadeira com o orde
nado annual de quinhentos mil réis pagos pelo Thesouro Publico. 
Manoel da Fonseca Lima e Silva, l\finistro c Secretario de Estado 
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dos Negocio::~ do Impcrio, assim o tenha entendido, e faça execu
tar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezoito de Janeiro de mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto 
da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTOXlO FEI.JÔ. 

]Jlanoel da Fonseca Lima c Siloo~ 

DECRETO de 8 de Fevereiro de 1837. 

Eleva a 600~000 rs. annuaes o ordenado do Professor de Rhetorica e Poetica 
do Curso Jurídico de S. Paulo. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem elevar á quantia de seiscentos mil réis annuaes o 
ordenado de quatrocentos e quarenta mil réis, que até agora perce
bia o Professor da cadeira de Rhetorica e Poetica do Curso de 
Sciencias J uridicas e Sociaes da Cidade de S. Paulo . 

.Manoel da :Fonseca Lima e Silva, Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio de Rio de Janei
ro em oito de Fevereiro de mil oitocentos trinta e sete, decimo 
sexto da Indcpendencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da J?onscca L-ima e Silva. 

DECRETO de 18 de Fevereit·o de 1837. 

,.. Derogando o de 3 de Outubro de 1833, c 23 de Abril de 1835, na parte que 
diz respeito sómentc ao Município da Corte, e ordenando que, nos impedi
mentos dos Juizes de Direito do Civel della, sirvão interinamente Bachareis 
nomeados pelo Governo. 

Tendo a experiencia mostt·ado que nem as providencias estabe
lecidas pelo Decreto de tres de Outubro de mil oitocentos trinta 
e tres, nem as que depois, em ampliação a este Decreto, se derão 
pelo de vinte e trcs de Abril de mil oitocentos trinta e cinco, sobre 
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as substituições dos Juizes de Direito do Cível, tem sido sufficien
tes nesta Cidade para obstat· aos inconvenientes que tem experi
mentado o publico no retardamento de suas causns; o Regente 
em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, querendo con
ciliar a prompta. administração da justiça com os interesses 
das partes, ha por bem, derogando os sobreditos J)ecretos de 
tres de Outubro de mil oitocentos trinta c trcs, e vinte tres de 
Abril de mil oitocentos trinta e cinco, na parte sómente que diz 
respeito ao Município desta Capital, que d'ora em diante, nos im
pedimentos de qualquer dos Juizes de Direito do Civcl dnlla, sir
vão interinamente Bachareis nomeados pelo Governo. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, 6 tenha assillt entendido c faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro em dezoito de Fevereiro de 
mil oitocentos trinta c sete, decirno sexto da lndcpendencia c do 
I,mperio. 

DIOGO A~TONíO FEIJÓ. 

Gustavo .~1dolfo de Aguilar Pantoja. 

DECRETO A de 18 de Fevereiro de 1837. 

Fazendo mercê a Francisco de Mello Franco da serventia vitalicia do officío 
de Escrivão da Provedoria das Capellas e Rcsiduos da Côrte, ficando desliga
da do dito officio â Provedoria dos Defuntos c Ausentes, a qual passará para 
o Juizo dos Orphãos conforme os arts. 1. 0 a 3. 0 da Lei de 3 de Novembro 
de 1830. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
attendendo ao que representou Francisco de Mello Franco, 
ba por bem aceitar a cessão que o Supplicante faz da pro
priedade dos quatros officios de Escrivão da Provedoria das Ca
pellas e Resíduos das Villas de Paracatú, Pitangui, c do termo e 
Comarca do Sabará, e fazer-lhe outrosim mercê da serventia vi~ 
talicia do offieio de Escrivão da Provedoria das Capellas e Resjduos 
desta Córte, 'que se acha vago pela desistencia, que delle fez o seu 
proprietario Manoel Caetano Pinto, ficando desde já desligada do 
dito officio a Provedoria dos Defuntos e Ausentes, que lhe era 
annexa, a qual passará para o Juizo dos Orphãos desta cidade, se
gundo o disposto nos artigos primeiro até terceiro da Lei de tres 
de Novembro de mil oitocentos e trinta: cujo officio de Escrivão 
da Pfüvedoria das Capellas e Resíduos desta Córte o Snpplicante 
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exercerá da mesma fórma que o seu antecessor, c em quanto bem 
servir. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Justiça, o tenha assim entendido e faça. exc
eutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Fevereiro de mil 
oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da Independcncia c do Im
pcrio. 

DIOGO AriTONIO FEIJÓ. 

Guúavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 

DECHETO de 20 de Fevereiro de 1837. 

Destacando da Pro,·incia de S. Paulo para a do Rio Grande do Sul 311 praças 
de CayaJiaria da Guarda Nacional. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
c m conformidade do artigo quinto da Carta de Lei de onze 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, e á vista do que lhe 
representou o Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul: ha por bem que da Província de S. Paulo destaque 
para aquella de S. Pedro h uma força de trezentas e onze praças 
de Cav·auaria da Guarda Nacional, pelo tempo de hum anno, or
gnnisada segundo o plano, que com este baixa, assignado por 
Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, que assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio. de Janeiro em vinte de Fevereiro de 
mil oitoeentos trinta e 8ete, decimo sexto da lndependencia c do 
lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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PLANO PARA A FORMATURA UE IIU.l\1 CORPO DE DOUS l~SQUADUÕE5 
DE CAYALLARIA DA GUARDA NACIONAL, QUE NA CONFORMIDADE 
DO DECRETO DA DATA DESTE DEVE DESTACAR DA PROVlNCIA DE 
S. PAULO PARA A DE S. PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Estado-Maior 

Tenente-Coronel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\l9jor ............. : ....................... · . . . 1 
Ajudante ................... ,.................. 1 
Quartel-Mestre... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cirurgião-Mói'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes Porta-Estanda rtc. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 

7 

1. o Esquadrão. 

Capitão................... 1 
'fenentc ................. , 1 
Alferes................... 1 
1. o Sargento. . . . . . . . . . . . . . . 1 

1. a companhia 2. os ditos. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
J;""orriel... . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
Cabos.................... 8 
'frombeta. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Soldados. . . . . . . . • • . . . . . . . . 60 

76 
2. a A mesma força......................... 76 

152 

2. o Esquadrão. 

Companhias com a mesma força •.•.......••. 152 

Total das praças. • . . 311 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Fevereiro de mil oito
centos trinta e sete. 

Gustavo A.dol(iJ de Agteilar Pantoja. 
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J)ECRETO de 25 de Fevereiro de 1837. 

Explica os arts. 5. 0 , 15 e 19 do Decreto de 9 de Agosto de 1836, que concedeu 
privilegio exclusivo para a navegação por vapor no Rio Doce, e seus 
confluentes. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li, 
attendendo ao que lhe representou Eduardo Alchorne, como 
Dircctor, e em nome da Junta de Direcção da Companhia da 
lHo Doce, sobre as duvidas que poderá para o futuro offerecer 
a intelligencia dos arts. 5 •, 15 e 19 do Decreto de nove de Agosto 
de mil oitocentos trinta e seis : Ha por bem, explicando os ditos 
artigos, declarar o seguinte : 

1. o Que as palavras do art. 5. o -todas as obras- se referirão 
ao art. 1. o, e comprehcnderão sómente aquellas obras que forem 
cssenciaes ao transito e á navegação do Rio Doce ; mas não quaes
quer cousas ou artigos de natureza commercial e manufactureira, 
ou pertencente á mineração e agricultura. E que se a Nação quizer 
remir as obras no fim do primeiro período de quarenta annos, os 
arbitros, de que trata o referido art. 5. o, devem incluir na sua 
avaliação quaesquer melhoramentos que se provar terem sido fei
tos no leito daquelle rio. 

2. o Que as Leis do Paiz, pelo que respeita á mineração, ás quacs 
se refere o art. 15, terão a mesma applicação á mencionada Com
panhia, como se fôra nacional. 

3. o Que o art. 19 não permittirá qualquer retmtação em 
damno da Companhia; e que as condições do sobredito Decreto 
de nove de Agosto de mil oitocentos trinta e seis, ficão determi
nadas c fixadas pelo presente Decreto, e nunca serão sujeitas a ser 
emendadas. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
cinco de Fevereiro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto 
da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
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DECRETO de 27 de Fevcrcit·o de 1837. 

Com a relação das pessoa nomeadas para exercer o cargo de Vice-Presidente 
da Província de Minas Geracs. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro H 
ha por bem determinar a ordem numcrica das pessoas nomea
das pela Asscmbléa Legislativa da Província do 1\Iinas Ge
raes, para exercerem o cargo de Vice-Presidente, na fórma da 
relação que com este baixa, nssignada por Manoel da Fonseca 
Lima e Silva, Ministro c Seeretario de Estado dos Negocios do lm
pcrio, que assim o tenha entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do IUo de Janeiro em vinte sete 
de Fevereiro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da In
dcpcndcncia c do Irnpcrio. 

DIOGO Al'iTONIO FEIJÓ. 

Manoel da Fonseca Lilna e Silva. 

Reiacão das IJe§lsoas non1eadas Jlela Assem
bléa Legislativa tia Provincia de lllinas Ge
t"aes, para exercerem o cat·~o de Vice-Pr·e· 
sidente, e a-;, que se refere o Decreto desta 
(lata. 

O Desembargador Manoel Jgnacio de Mello e Souza. 
O Doutor José Joaquim Fernandes Torres. 
O Sargento-Mór Manoel José Pires da Silva Pontes. 
O Tenente-Coronel José Feliciano Pinto Coelho da Cunha. 
O Capitão-Mór José Fernandes Penna. 
O Padre Bento de Araujo Abreo 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de Fevereiro de mil 
oitocentos trinta c sete. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 
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TJECHETO de R de Março de 1837. 

Cum a relaçJ.o Jus :w~soas nomeadas para exereer o cargo de \'in-President~ 
da Provincia das Alagôas. 

O Hegentc em Nome do Irnprrador o Senhor Dom Pedro li. 
ha por bem determinar a ordem numeriea das pessoas no
meadas pí'la Assemhlrn Legislativa da Província das AlagOas, 
para Pxcrccrem o cargo de Vice-Prrsidentc, na fôrma da relaçac• 
que corn este haix.1, assignada por Manoel da Fonseca Lima e 
Silva, Ministro e Sncrrbrio de Estado dos Ncgocios do lmperío, 
que assim o fPnlla entendido e faça rxceutar com os despachos 
Ju•crssarios. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Março de 
mil oitoecntos trinta c sete, decimo sexto da Jndependcneia e do 
Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJfanocl da Fonseca Lima e Silva. 

Relação das P'"~s§.loa§ ncnneadas pela Asse;u
llléa l .. egisla.tiwa •la Pa·ovincia das .tl.la~oas, 
1uara exer•ceresn o cat·~o de Viee-i•residente, 
e a que se ••efe1•e o Deer•eto desta data. 

O Coronel Chefe de Legião, Manoel Gomes Ribeiro Junior. 
O Deputado, Major Miguel Velloso da Silveira Nobrega deVas-

concellos. 
O Deputado, Bacharel Firmino Antonio de Souza. 
O Deputado, Lente ctc Geometria Francisco Elias Pereira. 
O Deputado, Tenente Francisco Frederico da Rocha. 
O Deputado, Advogado José Corrêa da Silva Titára. 

Palacio do Rio de Janeiro em oito de Março de mil oitocentos 
trinta c sete. 

JJ;Janocl da F(Jnscca Lima e Silva, 
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l)ECRETO de 9 de Março de 18~7 . 

. nt'ciarando o artigo 4. 0 da Lei rle 10 tle .Junho de 183S, e o Denelo de 11 d~ 
Setembt·o de 1826, sobre a execução das sentenças tle pena cupitul. 

O Regente em Nome do lmperadot' o Senhor Dcm Pedro 11. 
querendo remediar abusos que se tem introduzido, c que para 
o ruturo se poss:io introduzir em matería tão ponderosa, qual 
lte a da execução das sentenças de pena capital, usando da 
faculdàde que lhe concede o artigo cento e dous, paragrapho 
doze da Cohstituição do lmpcrio: ha por bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1. o Aos condemnados, em vit·tude do at·tigo quat·to da 
-Carta de Lei de dez de Junho de mil oitocentos trinta c cinco, não 
he vedado o direito de petição de Graça ao Podea· Moderador, 
nos termos d@ at·tigo cento e hum, paragrapho oitavo da Cons~ 
tituição, c Decreto de onze de Setembt·o de mil oitocentos vinte 
'e seis. 

Art. 2. o A disposição do artigo antecedente não comprehende 
os esc•·avos que perpetmrem homicídios em seus proprios senho
res, como he expresso no Decreto de onze de Abril de mil oito
centós c vinte novet o qual continúa no seu rigm·. 

Art. 3. o Quer o réo tenha apresentado petição de Graça den
~ro dos oito dias prescrip~os pela Lei~ quer o não tenha feito, o 
Juiz fará extrahir copia da ~entença, que deve ser remettida ao 
Poder Moderador, a qual virá acompanhada do rt'latorio do 
mesmo Juiz, em que declare todas as circumstancias do facto, 
~será encaminhada ao 6overno Geral pelo Presidente da respec
tiva Provinci(l, com as observações que este achar convenientes. 

Art. 4. o Ainda naquelles casos em que não ha lugar o exer
cicio do Poder 1\fodcnador, não se dará execução á sentença de 
mot;te, sem prévia participação ao Governo Geral no Município 
da COrte, e aos Presidentes nas Províncias, os quaes, examinando 
c achando que foi a Lei abservada, ordenarão que se faça a mes
ma execução, podendo comtudo os Prcsidf'ntes das Províncias, 
quando julguem conveniente, dirigir ao Poder :Moderador as ob
sm·vaç.ões que entenderem ser de justiça, para que este resolva 
o que lhe parece1·; suspenso até então todo o procedimento. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario 
de Estado dos Ncgocios da Justiça. o tenha assim entendido, e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro t~m noH! de Março de mil 
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndepcndencia e do 
lmpcrio, 

DlCGO ANTONIO FEIJÓ. 

Guf:tavo Adolfo de Aguilar Pantoja. 
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DECHETO ue 16 de l\larço de 1837. 

Crea1Hlo um Commandantc Geral, c de Companhias para as quatro fixas de 
Marinheiros, c dcclm·ando quncs as gratiliraç.õcs que hlio de vencer. 

Achando-se já formadas quatt·o Com r a ·1hias fixas de 1\Iarinhei
ros, segundo o plano que baixou com o Decreto de 22 de Outu
bro do anno passado: ha o Hcgcole em Nome do Imperador o 
Senhor Dom Pedro 11 pot· bem, que élS sobreditas Compa-· 
nhias tenhão ham Com mandante Geral, que deverá ser Official 
Superior c vencerá a gratificação mensal concedida aos Com
mandantes dos Corpos do I~xercito; ~bonando-sc igllalmcntc aos 
Capitães encarregados do com mando destas Companhias a grati
Hcaçuo que ora percebem os Commandantes das Companhias 
daqm~lles Corpos. 

Salvador José :Maciel, do Conselho de Sua Magestade Imperial, 
·Ministro ff-. Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, assim o 
tenha entendido c faça expcdit• os despachos necessarios. Pala
cio do Hio <.le Janeiro em dczaseis de Março de mil oitocentos 
trinta c sete, dccimo sexto da Indepcndencia e do lmpcrio. 

Salvador José ft'faciel 

Cumpra-se c rc;.dstrc-sc. l'alacio do Rio <.lc Janeiro em yínl~ 
de ~lar·ço de mil oitocentos trinta e sete. 

Salvador Jose JJlaciel. 

DECRETO de 18 de Março de 1837. 

Dando Inslruet;lles sobre o proeesso e sentenças nos uimes por abuso de liber
dade Jc imprensa. 

Acontecendo que em muitos casos diversamente se processem 
os criminosos, segundo a inlelligcncia c vontade dos Juizes, re
sultando deste procedimento duvidas, contlictos, c a impunidadü 
dos réos: o Hegente em Nome do Impcmdoe o Senhor Hom 
Pedro 11, desejando estabelecer uniformidade em todos os pro
cessos, dando para esse fim as convenientes Instt·ucções, na 
fót·ma do artigo cento c dous, paragrapho doze da Constitui~ão 
do Irnperio : decreta. 

Art. 1. o O réo pôde ser processado, ou no dislricto da culpa, 
ou no do domicilio c residencia, segundo a escolha do queixoso. 
~ 1. o He districto da culpa aquellc em que fór commettido, 

o delicto. 
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~ 2. o H e uislriclo do domicilio e rcsidcncia aquelle em lllle 
o réo mora colltinuamente com animo de permanecer. 

Art. 2. o Nos crimes por abuso de exprimir os pensamentos, 
11C o lugal' da culpa iÍqnelle, em que os escriptos impressos, lítho
~raphados, ou gravados, forem distribuídos por mais de quinze 
pessoas, c não aquelle em que existem as Imprensas, ou Utho
graphias, ou em que se fizerem taes escriptos, porque a Lei só os 
iaz crjminosos quan jo distribuidos. 

Art. 3. o Nos crimes de que trata o artigo antecedente, o cor
po de dclicto será o impresso escripto, lilhogmphado, ou gravado, 
em que se faça menção das passagens que contém a criminali
dade, com a prova de duas testemunhas sobre o haver-se o es
cripto impresso, lithographado, ou gt·avado, distribuído por mais 
de quinze pessoas. 

Art. I,.. o Offcrecidas pelo queixoso, ou d~~nunciante, a pcli1;iío 
de queixa, ou denuncia, revestida das solemnidades da Lei 1 acom
panhada do co,..po de delicto, e com a indicação de duas at{~ dneo 
testemunhas, o Juiz mandará vir o queixado, ou denuneiado, á 
sua presença, conduzido por Oficial de .T ustiça, no easo de ser o 
aceusado nwratlor, ou residente no <listrieto, e nos nwis ern que 
esta audi'eneia tem lugar, conforme o artigo cento e quarenta e 
dous do Codigo do Processo, c em sua presen\·a iuqw~rirá duas 
alé cineo testemunhas, que deponhão sobre o o!Jjecto da queixa, 
ou denu.ncia. 

Art. 5. o O Juiz proferirá sua sentença, e se esta fôr de pro
nuncia, será logo o aceusado conduzido da presença do J uil para 
a prisão, nos casos em que esta tem lugar. 

Art. 6. o O impressor he o primr.ii'O réo responsavel, sobre 
quem deve recahir a pronuncia, excepto se, estando na presença 
do Juiz, ou sendo conduzido á prisão, apn•sentar ao Juiz a res
ponsabilidade do editor por escr·ipto, reconhecida por Tabellião 
Publico, sendo ellc o verdadeiro editor, que m::mdou imprimir 
o impresso, pessoa conhecida, que possa ser descoberta onde quer· 
que esteja, residente no Brazil, c que por· folha corrida em todos 
os Juizos do seu domicilio, e actual residencia, mostre estar· no 
gozo dos direitos políticos, isto he, pelo menos em estado de votur 
nas Assembléas primarias. 

Art. 7. o Quando o Juiz julgar verdadeiramente responsavel o 
editor, qne pelo impressor lhe fôr declarado, por nelle encontrar 
os quesitos legaes declarados no artigo antecedente, mandará por 
seu despacho junb.H' aos autos a responsabilidade daquellc, e de
clarar livre da responsabilidade o impressor; procedendo irnme
diatamentc contra o editor, pela mesma fórma que procedeu 
eontra o impressor. O mesmo praticará contra o autor, quando 
a responsabilidade deste lhe fôr ap1·esentadD, sPgundo o artigo 
antecedente; seguindo-se depois da mesma fc)rrna contra o 
\'endeclor, ou o que fizer distribuir os impressos, lithograp!1a-
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dos, ou gravuras, quando não consta1· quem h e o impressor, ou 
autor. 

Art. S. o O impresso1· c editor só será admittido a ap1·esentar 
responsavel na primeira occasião em que apparccer para res
ponder em Juizo pelo impresso denunciado, ou contra que houve 
queixa, depois do que lhe não será mais permitlido em Juizo al
gum; e a responsabilidade só será admittida, sendo da mesma 
ou anterior data á do impresso. 

Art. 9. o O Juiz de Paz h e privativo para julgar definitiva
mente as desobedicncias e injurias !Pitas pelos subditos aos su
periores, sejão elJas de que natureza forem, e sej~l qual fôr a pena 
que se tenha de impô1·, na fórrna do Capitulo oitavo, Titulo ter
eciro, Parte segunda do Codigo do Processo, proced1~ndo nos ter
mos do Capitulo nono do mesmo Titulo terceiro, P nrte segunda 
do referido Codig0. 

Art. 10. O mesmo Juiz de Paz he privativo para julgar defi
nitivamente asdesobediencias e injurias feitas aos Inspectores de 
Quarteirão, Officiaes de Justiça e Patrulhas, quando aquellas fo
rem feitas em actos de seus oll1cios, porque nesta occasião obrão 
em nome, c por ordem dos superiores. 

Art. 11. Quando os r(~os não forem remcttidos presos pelos 
superiores, I nspectores, Officiaes de Justiça e Patrulhas, em tla
gTante. mas sómente constar ao Juiz d1~ Paz por oficio dos injuria
dos, ou desobedecidos, de quacs SPjão os crimes, c criminosos, 
procederá contt·a elles cx-oflicio, na fôrma dos eitudos Capitulas, 
tendo lugar a prisio sómente depDis da sentença. 

Arl. 12. Os presos em tlagran!e por d,·sobedicncia, ou inju
ria ás pessoas designadas nos artigos nove c dez, não serão soltos 
senão por sentença de absolvição, c proceJer-se-ha contra clles 
com a brevidade ordenada nos mencionados Capítulos. 

Art. 13. Não havendo o Codign do Processo Criminal estabe
lecido em parte alguma que h e indispensavel em Juizo a presPnça 
das proprias partes, antes permittindo no artigo trezentos e vinte 
dous, que cllas possão chamar os Advogados (~ Procumdorcs 
que quizerem, he m:mifesto que subsiste em seu vigor a disposi
ção do paragrapho terceiro, artigo segundo da Lei de vinte 
clous de Setembro de mil oitocentos c vinte oito, c por isso conti
núa a competir aos .Jui.:es Criminaes, a faculdade de conceder dis
pensa da residencia, por Iegitímo impedimento, aos réos e accu
sadorcs, que perante ~llcs litigarem. 

Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, Ministro c Secretario de Es~ 
fado dos Ncgocios da Justiça, o tenha assid, entendido c faça 
<~xecutar com os despachos n!~cessarios. Palacio do Rio de Janei
ro em dezoito de .Março de mil oitocentos trinta c sete, dccimo 
sexto da Indepcndencia c do lmpcrio. 

DlOGO ANTOMO FEIJÓ. 

Gustaro Adolfo de A,qnilar Pantoja. 
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DECUETO de 29 de Março de 1837. 

Com a relaç1ío das prssoa~ nomeadas para exercer o cargo de Vire-Presi
dente da Proviucia da Parahyba. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom P•~dro 11 
ha por bem determinar a ordem numerica das pessoas nomeadils 
pela Assembléa Legislativa da Provinda da Parahyba, para exer
cerem o cargo de Vice-Presidente, na fórma da relação que com 
este baixa, assignada por· Antonio Pau li no Limpo de Abreo, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, e encar
regado interinamente dos do Jrnperio, que assim o tenha enten
dido e faça executar com os despachos necessarios. Palaeio do 
Rio de Janeiro em vinte nove de 1\fa•·ço de mil oitocentos trinta. 
c sete, dccimo sexto da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Antonio Paúlino Limpo de A.breo. 

Delacão dus J•essoos tton1eaulas t•ela Assetll
bleâ Le~islatÍ\'A da Prnvincia da Parah,-·ba, 
pu.ra exet•cer o cnt~~o de Vice-P•·esiden •. e, e a 
que se J•efere o Decreto desfa da•a. 

1. o Manoel Maria Carncim da Cunha. 
2. o Manoel Lobo de Miranda Hcnriques. 
3. o O nacharcl Antonio José Henriqucs. 
4. o O Bacharel Trnjano Ali pio de Hollanda Chacon. 
5. 0 O Bacharel Franc1sco de Assis Pereira Uocha Junior. 
6. o Frederico de Almeida c Albuquerque. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de Março de mil 
oitocentos trinta e sete. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

DECRETO A de 29 de 1\larço de 1837 

Com a relação das pessoas nomeadas para exercer o cargo de Vice-Presidente 
da Provinda de S. Paulo. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem determinar a ordem numcrica das pessoas nomeadas 
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pela Assembléa Legislalivn da Provincia de S. Paulo, para exer
cerem o cargo de Vice-Presidente, na fórma da relaçiio que com 
este baixa, assignada por Antonio I•aulino Limpo de Abreo, Mi
nistro e Seaetario de Estado dos Negocios .E~trangeiros, e encur
regado interinamente dos do lmperio, que assim o tenha enten
dido e faça executar com os dPspachos necessarios. Palucio do 
ltio de Janeiro <~111 vinte nove de Março de mil oitocentos trinta 
c sPie, dPeimo srxto da lndependencia e do lrnpetio. 

DtOGO .\NTOXIO I?EIJÓ. 

Antonio Paulino limpo de Abreo. 

Delaeõo (las 1•e~soas ncnueadas Jlela Assetn· 
ldéà l.~e~islati'\'ft da Pa·ovincia de S. Paulo_, 
para exercer• o cau·~o de Vice-Presidente, 
e a que se t•efet•e o J)ect•eto clesta da ta. 

·J. o Haphacl Tobias de Aguiar. 
2. o Francisco Antonio de Souza Queiroz. 
3. o .Tosô Manoel de Franea. 
4. o Manoel Dias de Toledu. 
5. o João da Silva Machado. 
().o Antonio :Mariano de Azevedo Marque~. 

J>alacio do lHo de Janeiro em vinte nove de Março de mil 
oitocentos trinta e sete. 

Antonio Paulino Limpo de Abrro. 

DECHETO de 31 de Março de 1837. 

Approvando os artigos do contracto anncxo, celebrado nesta data com João 
Tarraud Thomas para o estabelecimento de paquetes de vapor. 

Tendo a Assernbléa Geral Legislativa, pela resolução de cinco 
de Outubro de mil oitocentos trinta c seis, alterado os artigos 
segundo e dccirno terceiro das condições, que acompanhárão o 
J)ecreto de vinte dous de Abril do mt-smo anno, sobre o estabe
lecimento de paquetes de ''apor neste Imperio: o Regente em 
Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, ha por bem appro
var o contracto celebrado nu data de hoje com o twgodante esta .. 
belecido nesta praça João Tarrand Thomas, e cujos artigos acom ... 



panhão o prrscnto, na conformidade das rcfer_idas altm·açõcs: 
ficando aliils em seu !nteiro vigol' todos os mais artigos, que por 
este Decreto não estão alterados, 

Antonio Paulino Limpo de Abrco, l\Iinbtro c Secretario de 
Estado dos NPgocios Estrangeiros e encarregado interinamente 
dos do Imperio, o tc11ha assim entendido e façh executar com o 
despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em trinta e 
hum de Marco de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da 
lndependenda e do lmpcrio. 

DIOGO A~TO~IO FEIJÓ. 

Antonio Paulino Limpo de Abreo. 

Artigos do contraclo app1•ovado por Decreto de trinta e hum de Mar~o. de mil 
oítocenlo~ tl'inla c sete, para o eslabelcimento de paquetes de vapor. 

Art. 1. o O Empresa rio João Tarrand Thomas apresentará o 
numero de paquetes de vapor que se julgarem necessarios para 
conduzit· com regularidade, em dias c horas determinadas, ns 
malas e offieins do Governo, desde a Cidade do Rio de Janeiro 
até a do Pará, c vice~ versa. 

Art. 2. o Logo que estes paqu~tes se acharem promptos para 
navegar, sahirão impreterivelmente do porto do Rio de Janeiro 
nos dias primeiro c decimo quinto de c_~d:t mez, com destino á 
Cidade do l' ará, fazendo escala, tanto na ida como na volta, 
pelos portos da Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão, e pelo de 
Jaraguü na Provincia das Alagôas. Em cada hum destes portos 
dcmorar-sc-llão os pa(}Uctes, quando muito, quarenta e oilo 
horas. 

Art. 3. o Se por interesse, ou negligencia do Emprcsario dos 
paquetes, deixarem estes de sahir dos portos nos dias c horas 
t~stipuladas, o dito Emprcs.ario pagará ao Governo, eomo multa, 
.a quantia de duzentos e sessenta mil ri~is por cada pr:no de viute 
c quatro horas, que exceder á hora da partida ordinaria até a 
da partida effecliva. 

Art. 4.0 Por outra parte, se os paquete.; forem retidos, c dei
xarem de sahir no dia e hom estabelecida po1· ctreito da ordens 
do Governo no Rio de Janeiro, ou dos Presidentes nas Províncias, ..,. 
o Governo pagará ao Emp1·esario dos ditos paquetes huma igual 
q~tantia de duzentos c sessenta mil réis, tambcm por cada prazo 
de vinte e quatro horas, que cxr~cdet· a hora da partida ordinaria, 
nté a da partida ell'ectiva. Para que os paquetes devão demorar-
se por effeito de Ol'dens do Governo no ltio de Janeiro, e dos 
Prt•sidentcs nas Províncias. h e indispcnsavel : 1. o, que essas or-
dens sejão dirigidas por cscripto, ou ao agente do Emprosarie no 
porto, ou na ausencia e impedimento dest<>, no commandantc do 
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paquete a bordo ; 2. o, que nunca a demora causada por motivo 
dessas ot·dens possa estender-se a mais de quarenta e oito horas. 

Art. 5. o Duas horas antes da sabida dos paquetes, ou na noite 
anteced~nte, quando a partida h ou ver de ser de madrugada, os 
commandantes irão á terra buscar as malas, de cuja entrega pas
iarão recibo: quando porém os paquetes chegarem a qualquer 
porto, as malas, que para elle levarem set·ão entregues a pessoa 
de confiança, que as irá receber a bordo, levando recibo da auto
ridade competente, para desencargo da responsabilidade do com
mandante. 

Art. 6. o O Governo se obriga a pagar, pela conducção das 
malas e officios que os paquetes receberem nos portos d'onde sa
hircm, e naquelles em que tocarem por escala, a quantia de oito 
contos de réis çada mez, pagos nesta Córte, a contar do dia em que 
o primeiro desses paquetes sahir barra fóra, e os mais se acharem 
promptos para continuarem a regularidade das viagens, conforme 
o art. 2. 0 

Art. 7. o Os paquetes poderão conduzir por· conta do Empre
sario os passageiros e carga que acharem, e o Governo os preferirá 
para conducção de seus passageiros e carregamento de munições 
de guerra e artigos bellicos, pagando por tudo hum frete razoavel. 
Os réoi enviados para julgamento, degradados e vagabundos, 
nunca serão admittidos a bordo dos paquetes. 

ArL. 8. o Os paquetes ficat·ão sujeitos á fiscalisação das Alfan
degas e aos regulamentos do porto, em qualquer daquelles em 
que tocarem; a sua descarga porém será feita Jogo que chegarem 
com preferencia de qualquer outra embat·cação, ainda mesmo 
que esta se ache já descar·reg:mdo, quando neste caso não seja pos
sivel fazer a de ambas simultaneamente. 

Art. 9. o Os paquetes serão nacionalisados Bmsileims, e goza~ 
rão dos privilegios das embarcações de guerra, com excepção só
mente do disposto na primeira parte do artigo antecedente. 

Art. 10. O Govet·no permittirá que os Ofllciacs da 1\farinha de 
Guerra Brasileira commandem os paquetes, se forem para esse 
fim ~olicitados ao mesmo Govemo pelo Empn•sario, ficando á 
cargo deste o pagamento das gratificações com que se convencio
nar com o Official, o qual perecberá da Fazenda Publica sómente 
o meio soldo da sua patente, como licenciado, a cuja classe passa a 
pertencer durante aquelle serviço . 

• ~rt. 11. O Empresario se obriga a dar principio á navegação 
dos paquetes, conforme o ajuste, dentro do prazo de dezoito me~ 
zes, contados da data do presente, e em garantia desta condição, 
c das mais aqui exaradas, depositará em nove mezes, da data 
lambem do presente, no Thesouro Publico, a quantia de dez con
tos de réis em apolices da divida pub!ica, as quaes serão alli con
servadas pot· todo o tempo que dumr este contracto, percebendo 
com tudo o dito Empresa rio os juros que fôr vencendo o deposito, 
o qual deposito clle perdet'á sem dependencia de processo judi-

3 
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cial, no caso de faltar a esta condição, e no caso de não se fazer 
este deposito dentro dos nove mezes contados da data do presente, 
perderá o direito a todos os privilegias concedidos neste contrac
to, o qual sejulgani nullo, e desde logo extincto para não progre
dir por diante. 

Art. 12. Se dous ou mais paquetes se in habilitarem ao mesmo 
tempo para navegar, em consequcncia de naufragio ou de outro " 
acontecimento imprevisto, he permittido ao Empresa-rio o satisfa-
zer ao seu contracto com embarcações de vela por espaço de dez 
mezes para dentro deste prazo reparar os ditos paquetes, ou man-
dar vir outms que os substituão, sob pena de pm·der o deposito c 
extinguir-se o contracto. 

Art. 13. Fóra dos casos dos dons artigos antecedentes, o pre
sente contracto durará pelo tempo de dez annos, contados da data 
em que praticamente tiver principio a navegação dos paquetes; 
e, se o Governo para o futuro se resol\'m· a adopta1· o mesmo meio 
de conespondcncia para os Portos do Sul, será o Empresa1·io pre-
ferido a qualquer outro concot·rente a essa empl'esa, huma vez 
que as suas condiçÕ:'s scjão mais favoraveis á Fazenda Publica, 
ou ao menos iguaes ás que este ()fTerecer. 

Art. i i. Se o Empt·esario agenciar a Companhia, como lhe hc 
permittido, elle o pat·ticipará immediatamentc ao Governo, com 
os nomes dos administradores, quo se tornarem solidarios pela 
l'esponsabilidade do contracto. 

lla)acio do Hio de Janeiro em tl'inta c hum de Março de mil 
mtocentos trinta e sete. 

Antonio Panlino Limpo de Abreo. 

DECRETO do 2l .. de Abril de 1831. 

C0m a relaç;ío das pessoas nomeadas para exercerem o cargo de Vice-Presi~ 
dente da Provincta de Santa Catharina. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro li, 
ha por bem determinar a ordem numerica das pessoas nomeadas 
pela Assemhléa l.cgislativa da Província de Santa Catharin~, para 
exercerem o cargo de Vice-Presidente, na fórma da relaçao que 
com este baixa, assignada por Antonio Paulino Limpo de Abrco, 
Ministro e Seceetario de E.stado dos Nc:gocios Estrangeiros, e en
carregado interinamente dos do Impcrio, que assim o tenha en
tendido e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio do 
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lHo de Janeiro em vinte quatro de Abril de mil oitocentos trinta 
e sete, decimo sexto da lndcpendencia e do Imperio. 

DIOGO A~TONIO I~'EIJÓ. 

Antonio Paul i no Limpo de Abre o. 

Rela~ão fias pessoas no:~neacla!i 11ela Assent• 
bléa Le~·islativa da &»~·owincia de Santa Ca• 
tltat•iaua, JUtra ex.ci"Cei•etn o car~o de Vice• 
Presidente, u •1uc se t•cfe~:•e o J)cct'cto tlesta 
data. 

Miguel de Souza Mello e Alvim. 
José da Silva 1\Iafra. 
J;"rancisco Luiz do Livramento. 
Thomaz Silveira de Souza. 
Antonio Joaquim de Siqueira. 
Antonio l1'rancisco da Costa. 

Jlalacio do Rio de Janeiro em vinte quatro de Abril de mil 
oitocentos trinta e sete. 

Antonio Paul i no Limpo de Abreo. 

DECRETO de 2 de Maio de 1837. 

})eclarando que as nomeações dos Bachareis, na fórma do Decreto de 18 de 
Fevereiro do corrente anno, deve-se entender pela ausencia ou moles tia dos 
Juizes de Direito. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem declarar que as nomeações de Bacharcis para servi
rem nos impedimentos dos Juizes de Direito do Civel, de que 
trata o Decreto de dezoito de Fevereiro do corrente atmo, se en
tende tão só mente pela ausencia ou molestia dos sobreditos Juizes 
de Direito, e não pelos impedimentos que possão provir de sus
peições, ou outras causas semelhantes, porque em taes circums
tancias deverão os Juizes que se acharem em excrcicio servir de 
supplentes huns dos outros, como se achava providcnciddo pelo 
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artigo primeiro do Decreto de tres de Outubro de mil oitocentos 
trinta e tres, que nessa parte deve subsistir em seu inteiro vigor. 

Gustavo Adolfo de Aguilat Pantoja, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Maio de mil 
oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da lndependencia e do 
Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Gustavo 1idol(o de Aguilar Pantoja. 

DECRETO de 10 de Maio de 1837. 

Com a Tabclla "para orgaolsaçll.o da Recebedoria do Município da Cõrte. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha por bem que a Recebedoria do Municipio da Cõrte seja or
ganisada com os empregados e vencimentos constante, da Tabella, 
que com este baixa, assignada por Manoel do Nascimento Castro 
e Silva, do Conselho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional. O mesmo Ministro o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de 1aneiro 
em dez de Maio de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da 
Independencia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FElJÓ. 

lU anoel do Nascimento Castro e Silva. 
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TABELLA PARA ORGANISAÇÃO nA RECEBEDORL\. no ~IUNICIPIO DA 
CORTE, DEDUZINUQ-SE 1 °/(J J)A RENDA, PARA AS QUOTAS DOS 
EMPREGADOS, DIVIDIDO EM 92 PARTES • 

.,; 
c 

VENCIMENTO. ~ 
t::!l 
~ 
~ ..... 

~ Ordenado. Quota. ~ 

--- ------ ---
Administrador ...........•... 1 1:200~ 10 
Escrivão .................... 1 800~ 8 
f. o E"cripturario ............ 1 600~ 6 
2 • o• Escriptm·arios ..••....... 6 500~ 5 
Amanuenses ......•.......... 4 ft.OO~ 3 
Thesoureiro e Fiel. ..•........ 1 800~ 8 
Lançadores .•..•..•......... 3 500~ 4 
Agentes .•.......... . ...... 2 300~ 3 
Porteiro .....•.....•..••••.. 1 500~ 
Sellador •...••.....•......•. 1 40(':J; 
Correio ........•..•••....... 1 30C~ 

--- ---------
22 13:300~ 92 

Rio de Janeiro em dez de Maio de mil oitocentos trinta e sete. 

Manoel do Nascimento Castro e Silva. 

DECRETO de 5 de Junho de 1837. 

1\landando pôr á disposição de D. José Delevat y Rincon, Encarregado de 
Negocias de Hespanha a quantia de trinta e dous contos de réis, importancia 
de huma reclamação, relativa ao bergantin Anders, julgado má presa, e 
mandado restituir com indemnisaçoes, pelo Decreto de graça especialíssima 
de 21 de Maio de 1823. 

Tendo-se terminado a liquidação dos prejuizos da maior parte 
do carregamento do bergantim sueco Anders, fretado no porto de 
Malaga por negociantes hespanhoes, com destino a Montevidéo, 
apresado pela Esquadra Brasileir·a no Rio da Prata em Novembro 
de mil oitocentos vinto e seis, c julgada má presa pelo Tribunal 
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Supremo l\lilitar de Justiça, e mandado restituir com i·Jdcmnisa
ções pelo Decreto de graça especialíssima de vinte hum de Maio 
de mil oitocentos e vinte oito; ordena o Regente em Nome do 
Imperador que Manoel Alves Branco, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do Tl'ibunal do 
Thesouro Publico Nacional, mande pôr á disposição de D. José 
Delcvat y Rincon, Encarregado de Negocias de Sua Magestad~ 
Catholica, a quantia de trinta e dous contos de réis, irnportancia 
da dita reclamação, cmittindo-sc para este fim apolices na razão 
do preço do mercado no dia ern que forem emittidas, vencendo 
jul'Os desde quatorze de Deze.rnbro de mil oitocentos trinta e seis, 
na conformidade do ajuste feito entre o Commissario Brasileiro 
João 1\farlins Lourenço Vianna e o Commissario Hespanhol An
tonio dn A•·anaga, que com este baixa por copia assiguado por 
}'mncisco G(~ Acayaba de J\'lontezurna, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da .T ustiça, encat•t·egado interinamente da 
Hepartição dos Negocias Estrangeiros. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Junho de mil oitocentos trinta c sete, decirno sexto 
da lndependcncia c do lmpcrio. · 

DIOC:O ANTONIO FEIJÓ. 

Francisco Gê Acayaba de !Jfontezuma. 

DECRETO A de 5 de Junho de 1837. 

Supprimc os lugares de Interprete, Continuo e Meirinho da Commissuo l\Iixta 
Drasiiciru c lugleza uesta Côrtc. 

O Regente em Nome do Imperador ha pm bem que se suppri
mão os lugares que exercem na Commissão 1\lixta Bmsileira e 
lngleza nesta Côrte, a saber: Thcphilo de Mello, de Interprete; 
Duarte H.amalho de S. Paio, de Continuo; e João Leal de S. Paio, 
de l\feirinho. 

Francisco Gé Acayaba de Mentezuma, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interinamente da 
Uepartição dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido e 
faça executar, expedindo os despachos necessarios. Palacio do 
lHo de Janeiro em cinco de Junho de mil oitocentos trinta e sete, 
dccimo sexto da lndependencia e do Impcrio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

_Francisco Gê Acayaba de Montez~<ma. 
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DECRETO de 21 de Junho de 1837. 

Com a relação das pcssoa·s nomeadas para exercerem o cargo de Vice-Presidente 
da Provincia de Sergipe • 

. O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11 
ha pm· bem determinar a ordem numerica das pessoas nomeadas 
pela Assembléa Legislativa da Provinda de Sergipe, para exer
cerem o cal'go de Vice-Peesidentc, na fórma da relação que com 
egtc baixa, assignada por Manoel Alves Branco, do Conselho do 
mesmo Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda, e enc~at-regado interinamente dos do Imperio, o qual 
assim o tenha entendido c faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum d--~ Junho de 
mil oitocentos trinta c sete, decimo sexto da Independencia e do 
lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

JJfanoel Alves Branco. 

Relação d.as Jlessoo§ 1unneadas pela A.sseJta
IJiéêt, Legislativa da .Pt~ovincia de Ser&ipe, 
para exet•cet .. em o car~o de Vice-Presidente, 
a:i qual se refe1•e o Dec••eto desta da ta. 

O Coronel Bento de Mello Pereira. 
O Tenente-Coronel Sebastião Gaspar de A lmcida Boto. 
O Tenente-Coronel Manoel da Cunha de Mesquita. 
O Coronel José Guilherme da Silva Martins. 
O Major José da Trindade de Prado. 
O Capitão Ignacio Dias de Oliveira. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de Junho de mil 
oitocentos trinta c sete. 

Manoel Alves Braneo. 
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DECRETO do 1. o de Julho de 1831. 

Mandando observar, com força de Regulamento, o plano da nova organisaçiio, 
serviço, disciplina e iostrucçilo que devem ter as quatro Companhias 611l!t 
de Marinheiros. 

Manda o Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 que da data deste em diante se reconheção e observem 
em toda a força de Regulamento, as instrucções que com este 
baixão, assignadas por Tristão Pio dos Santos, do Conselho de Sua 
Magestade Imperial, Ministro e Secretar·io de Estado dos Negocios 
da Marinha, que assim o tenha entendido e faça expedir os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro 
de Julho de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lnde
pendencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO FEUÓ. 

Tristão Pio :los Santos. 

Cumpra-se e registro-se. Paço em tres de Julho de mil oito
centos trinta c sete. 

Tristão Pio dos Santos. 

Plano da nova organisa\ão, serviço, disciplina e inslrueção que derem ler as 
quatt·o Companhias fixas de Marinheiros, cre:tdas 1•ela resolução da 1\ssembtéa 
Geral Legislaliva de t5 de OulnbJ•o J8'36. 

Art. 1. o O Corpo das Companhias fixas he destinado para 
formar huma escola de Marinheiros Nacionaes, proprios para 
todo o serviço da Esquadra Brasileira, tanto na paz como na 
guerra. 

Art. 2.° Cada huma das Companhias deste Corpo terá hum 
1. o Tenente da Armada Nacional e Imperial que a com mande, 
além do seu Commandante Geral, que será hum Oficial Superior 
da mesma Armada; hum 2.•Tenente, hum Contramestre, dous 
Guardiães, vinte primeiros Marinheims, vinte segundos ditos, 
trinta primeiros Grumetes, trinta segundos ditos, e hum Cor
neta. 

Art. 3. o Estas Companhias estarão effectivamente embarca
das em hum dos navios desarmados surto neste porto, que lhe 
servirá de Quartel c deposito da marinhagem recrutada, o qual 
poderá ter por Com mandante o mesmo que f() r daquelle Corpo, 
com expressa obrigação de pernoitar sempre a bordo, guardando 
o mesmo preceito a metade dos seus Officiaes. 
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Art. 4. o O serviço a bordo deste navio será feito como se es
tivesse em completo armamento, observando-se litteralmente o 
que determina o regimento provisional e artigos de guerra. 

Art. 5. o Este deposilo será guarnecido de artilharia, peças 
longas na bateria. e caronadas na tolda e castello, para que os 
Marinheiros tenhão perfeito conhecimento e uso destas armas. 

Art. 6. o Haverá a borbo hum Mestre de esgrima para ensinar 
o manejo d0 sabre tão necessario nas bordagens, hum Mestre de 
numero de náo ou fragata, que possa dar lições de apparelho e 
plano, hum Carpinteiro e hum Calafate que ensinem, o primeiro 
a nomenclatura dos mastros, mastaréos c vergas, e o segundo o 
nome das peças de que se cowpüem as bombas e seu uso, e hum 
Mestre de primeiras letras. 

Art. 7. o As lições serão dadas com regularidade, a horas dc
lerminad:Js pelo seu Commandante Geral, a quem se abonará a 
despeza que se nzer em papel, tinta, pennas, livros e exemplares 
que pedir por guia, por ellc assignada, pelo Escrivão e Mestre 
respectivo, praticando-se nesta parte a maior economia; e bem 
assim a polvora que se gastar nos exereicios, quer sejão de escorva 
ou de fogo, os quaes serão ensinados pelos respectivos Comman
dantes das Companhias, cifrando-se este ensino tão sómente no 
modo de carregar (preenchidas as cautelas necessari~s ), fazer 
as pontarias e dar fogo, para o que se estabelecerão alvos em 
diversos pontos. 

Art. 8. • O Mestre do apparelho e plano, que será o Mestre 
do navio, ensinará aos Marinheiros das Companhias fixas, não só 
o apparelho em geral de todo e qualq uet· vaso, mas tambcm a 
praticar todas as obras fixas e volantes de Marinheiro, cortar e 
fazer panno, governar ao leme, remar nas embarcações miudas, 
largar, ferrar e risar as velas, içar e arreae mastaréos c vergas, 
espigar e deitar a cunha e apparelhar. 

Art. 9. o Quando no porto desta Capital houver de se armar 
alguma embarcação, lastrat·, tirar mastros ou querenar, assistirá 
sempre a estas fainas hum Destacamento das Companhias fixas 
de Marinheiros, assim para ajuda-las, <:orno para sua inspecção. 

Art. 10. De igual modo, quando deste porto sahir alguma 
embarcação do Estado, que necessite reboque, será este serviço 
ajudado por escalcres destacados do deposito, guamecidos por 
Marinheiros das mesmas Companhias; o mesmo se praticará a 
respeito dos vasos de guerra estrangeiros, que deste auxilio ne
cessitarem. 

Art. 11. A disposição do artigo antecedente será igualmente 
applicavel as embarcações Nacionaes ou Estrangeims, que esti
verem em perigo dentro ou fóra da barra; e neste caso lhes será 
enviada do deposito h uma lancha com hum ancorote, e os demais 
cabos necessarios. 
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Art. 12. Haverá a borbo do mesmo deposito hum jogo de 
bombas proprias para os incendios, destinado para prestar soe
corro em qualquer occasião de fogo no mar ou em terra. 

Art. 13. Todas as vezes que de bordo do deposito se destacar 
para algum serviço externo huma parte dos marinheiros destas 
Companhias fixas, irá a sua frente hum ou mais Officiaes Mari
nheiros das mesm~s Companhias. 

Art 14. Instruidos que sejão os Marinheiros destas Compa
nhias em todos os objectos indicados nos mencionados artigos, 
passarão logo a servir nos navios de guerra armados, c com clles 
irá hum ou mais dos seus Oíficiaes de Patente c Apito, conforme 
a força destacada. . 

Art. 15. Todas as praças das sobreditas Companhias fixas de 
Marinheiros, serão lançadas em hum livro de matricula, em que 
conste a idade, tempo de serviço, naturalidade, signaes (cxcep
tuando os Officiaes), porque se deem a conhecer, e bem assim 
onde se achão empregadas ou destacadas. A escripturação deste 
livro será reita pot· hum Secretario, que não terá alguma gratifi
cação militar, vencendo sómente, além da ração, como praçn em
barcada, huma modica gratificação que lhe será arbitrada. 

Art. 16. As mesmas declaracões serão feitas nos livros dos 
soccorros a cargo do Escrivão dÓ navio, que será hum Praticante 
da Contadoria com a gratificação do estylo. 

Art. 17. No dia 1. o de cada mez ou no immediato, sendo 
dia Santo, será este Corpo inspeccionado pelo encarregado do 
Quartel General, procedendo tambem nesta visita inspccção ao 
exame da escripturação de hum e outro livro, para verificar se os 
assentamentos estão conformes, e seJas praças abonadas são eom 
etreito aquellas que devem receber soldo e ração. Nesta mesma 
occasião os respectivos :Mestres apresentarão por escripto infor
mações nominaes do aproveitamento dos seus discípulos. 

Art. 18. Fica abolida toda e qualquer organisação, que possa 
dar as Companhias fixas de Marinheiros o caracter de Soldado. 

Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Julho de mil oito
centos trinte e sete. 

Tr-istão J>io dos Santos. 
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DECRETO de 2 de Agosto de 1837. 

Concede á Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, por espaço de dez 
aunos prorogaveis, o uso-fl'Ucto dos terrenos adjacentes ao Jardim Botanico 
da Lagôa de Rodrigo d.r Freitas, pelo lado do Sul, e os edificios nelle corn
pri.'hendidos, pam o cstahdecimcnto de huma escola normal de agricultura. 

O Regente em ~onw do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
tomando, em C(n1sideração o que lhe representou a Sociedade 
Auxiliadora da lndustl'ia Nacional, sobre a neeessidado de lhe 
st:r concedido hum terreno, com as convenientes proporções para 
nelle se fundar h uma escola normal de agi·icultura, na qual se 
tentem os melhoramentos de que entre nós precisa a agricultura 
em seus diversos c variados ramos, c ensine a pratica dessa scien
cia por meio de princípios, coadjuvando po1· esta maneira a mesma 
Sociedade ao Governo no desempenho das disposições da Lei de 
vinte quatro de Outubro de mil oitocentos trinta e dous, art .. 41, 
e de doze de Outubro de mil oitocentos trinla e tres, urt. 4. o' 
com alliviô da despeza publica; e sendo mui digna e louvave] a 
pretenção da-referida S<•ciedade na fundação de hum tao util 
estabelecimento, por meio do qual se podem obter agricultores 
habeis, como appareeem em alguns paizes da Europa, aprovei
tando-se para isso a mocidade pobre e desvalida, e até cuidar-se 
do melhoramento das raças dos animaes, e da fundação de h uma 
escola veterinaria; o meStliO Regente ha por bem conceder á 
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, por espaço de dez 
annos, prorogaveis segundo a utilidade publica, o uso-fructo dos 
terrenos adjacentes ao Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de 
Freitas pelo lado do Sul, nos quaes existem o edificio que servio 
para a refinação do salitre da extincta Fahlica da Polvora, e o 
denominado Engenho de Pulverisação, que ficào comprehendidos 
nesta concessão, ficando a mesma Sociedade na intelligencia de 
que, findos os mencionados dez annos, o Governo pagará a So
ciedade os estabelecimentos que tiver feito por huma avaliação 
na fórma da Lei, o que tambem terá lugar antes deste prazo, se 
clla se dissolver; ficando a mesma Sociedade obrigada a admittir 
no seu estabelecimento e pagar na fôrma do engajamento os la
vradores que o Governo mandou vir da Europa;> e outrosim a 
começar os seus trabalhos dentro do prazo de hum anno, sob 
pena de perder taes terrenos, se no fim desse tempo nada houver 
começado. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios ·da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do I.mperio, assim o tenha en
tendido e faç& executar com os despachos necessarios. Palacio 
do lHo de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos trinta 
e sete, decimo sexto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

1Jfanoel Alves Branco. 
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DECRETO de 3 de Agosto de 1837. 

Addiciona e explica o art. 9. o do contracto celebrado em trinta e hum de Março 
deste anno, para a navcgaçao a vapor entre esta Côrte c os principaes portos 
do Imperio ao Norte. 

Convindo evitar a duvida que se póde suscitar sobre a intelli
gencia de algumas palavras, que occorrem no art. 9.o do con
tracto celebrado entre o Governo e João Tarrand Thomaz aos 
trinta e hum do mez de Março do corrente anno, para o estabele
cimento de paquetes de vapor: o Begente em Nome do Impera
dor o Senhor Dom Pedro li ha por bem approvar, como addicio
namento e explicação do citado contracto, o artigo que com este 
baixa, o qual fica dependente da approvação da Assembléa Geral 
Legislativa, como nelle se declara. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\'lagestade Imperial, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c encar
regado interinamente dos do Imperio, assim o tenha enten
dido e faça executar com os despachos nccessarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em tres de Agosto de mil oitocentos trinta e sete, 
deci mo sexto da Indcpcndcncia c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEUÔ. 

Manoel A lvcs Branco. 

Artigo addicional e explicativo do :nt. 9. o do contra elo feito entre o Governo e João 
Tanantl Thomaz, ao qual artigo se refere o Decreto desta data. 

Occorrendo duvida se as palavras- os paquetes serão nacio
nalisados brasileiros- que se Icem no art. 9. o do contracto, feito 
entre o Governo c João Tarrand Thomaz, obrigão este contrac
tador a pagar os quinze por cento estabelecidos na Lei de quinze 
de Novembro de mi1 oitocentos trinta e hum, e a tripolar os ditos 
paquetes na fórrna dos tratados, ajustou-se e declarou-se que o 
Governo nas suas rclaçõ<'S interiores consideraria nacionaes os 
paquetes de vapor, sem dependcncia daquelles direitos, ou outra 
alguma circumstancia que não seja o destino e emprego effectivo 
dos mesmos paquetes neste ramo de serviço; que porém nas suas 
relações exteriores deverê't considerar-se salvo o caso de qualquer 
contestação nascida das estipulações dos Tratados entre o Brasil 
e as nações estrangeiras. Ajustou-se c declarou-se tambem que 
o presente artigo addicional e explicativo só teria effeito depois 
de ser approvado pela Assembléa Geral Legislativa do Imperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em tres de Agosto de mil oitocentos 
trinta e sete. 

Manoel Alves Branco. 
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DECRETO A de 3 de Agosto de 1837. 

Mandando substituir alguns artigos do Regulamento do Hospital da Marinha 
da Côrte de 9 de Dezembro de 1833. 

O Regente em Nome do lmperadot· o Senhor Dom Pedro 11, 
conformando-se com a proposta que o Director do Hospital da 
Marinha, de accordo com o respectivo Conselho de Administraç.ão, 
fizera em data de vinte dous deste mez, ha por bem, que alguns 
dos artigos do regulamento do mesmo Hospital, mandado obser
var por Decreto de nove de Dezembro de mil oitocentos trinta e 
tres, sejão substituídos pelos constantes da Nota, que com este 
baixa, assignada por Tristão Pio dos Santos, do Conselho de Sua 
l\Iagestadc lmpecinl, Ministro~ Secretm·io de Estado dos Negoeios 
da Marinha, que assim o tenha entendido e faça expedir os des
pachos necessarios. Palacio do Bio de Janeiro em tres de Agosto 
de mil oitocentos trinta e sele, dccimo sexto da Indcpendencia 
c do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

l'ristão Pio dos Santos. 

Cumpra-se e registre-se. Paço em quatro de Agosto de mil 
oitocentos trinta e sete. 

Tristào Pio dos Santos. 

Nota dos at·tigos que devem substituir u outi·os do Regulamento do Hospital da 
Marinha e a que se refere o Dect·eto desta datu. 

Art. 11. Haverão dous Cirurgiões, denominados Cirurgiões 
extemos do Hospital da Marinha, os quaes deverão ser tirados 
d'entre os mais habeis primeiros Cirurgiões do numero da arma~ 
dn, preferindo-se os que forem Doutorados, ou Formados pelas 
escolas de Medicina do Brasil, ficando ambos encarregados das 
obrigações marcadas no artigo do Regulamento. 

Art. in. Haverá hum Cirurgião, denominado Cirurgião in
terno do Hospital de Marinha, o qual doverá ser hum dos Cirur
giões do numero da Armada, com as obrigações indicadas no Re~ 
gulamento . 

. ~rt. 19. Haverão dous Capellães no Hospital da Marinha (o 
mais como no Regulamento.) · 

Art. 21. O Escrivão do Hospital terá o ordenado igual áquel
Je que percebem os Escrivães das secções do Almoxarifado da 
Marinha. 
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Art. 23. O Fiel do Hospital terá d'ora em diante a dcnomi
na~·ão de Almoxarife do Hospital da Marinha, com o mesmo or
deJJado que percebem os das Sceeões do Almoxarifado da Mari-
nha. · 

Art. 26 rlo tit. 9. o Haverá no Hospital da .1\Jarinha hum 
Amanuense com o ordenado coJT<~spondenle aos praticantes do 
numero da Contadoria da Mnrinlla, entrando <·m linha ele ucc<'sso 
com os mesmos, quando, por sua antiguidade e merecimento, lhe 
possa competir, o qual servirá para coadjuvar o Escriviio c subs
titui-lo nos seus impedimentos. 

( N. n. O art. 51 do Hegulamcnto lica sen lo 52, e o tit. 9. o dos 
Enfcrrnc~iros 10, c assim por díante.) 

Art. 52. Haverú huma botic<l propria no Hospital da Mari
nha, a qual poderá servir tambem para fornecer medicamentos 
aos navios da Armada, cmpregimdo-se as sobras da caixa do mes
mo Hospital para compras das drogas necessarias. Em quanto 
poróm não estiver prompta a referida botica, continuarão os me
dicamentos a ser fornecidos por h uma botica parti cu lar, cujo for
necimento será feito por contracto perante o Conselho do Admi
nistração, sendo para isso convidados pelo Dircctor, trcs Pharma
ceuticos dos mais acreditados, preferindo-se aquelle que por me
nos fizet·, servindo de base hum fonnulario, que tenha á margem 
o preço arbitrado á cada medicamento. 

Palacio do Rio de Janeiro em trcs de Agosto de mil oitocentos 
tt·inta c sete. 

Tristão P1:o dos Sautos. 

DECHETO do tt.. de Agosto de 1837. 

Nomeando a Commissão para organisar a pauta das Alfandegas. 

Convindo quanto antes organisar a pauta das Alfandegas do 
Irnpcrio, na fórma do capitulo decirno quarto do H.egularncnto de 
vinte dous de .Junho do anno passado. O B.eg-cnte em Nome do 
Imperador o Senhor Dom Pedro li, ha por bem nomear para 
membros da respectiva Com missão as pessoas constantr,s da rela
ção, que com este baixa, assignada pelo Senador do Imperio, 
Manoel Alves "Branco, do Consel~to de Sua Magestadc o Impera
dor, Ministro c Secret:!rio de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e Presidente do Tribunal do Thcsouw Publico Nacional, que 
assim o tenha entendido c expeça para aquclle fim os despachos 



( 31 ) 

ncccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Agosto 
de mil oitoeentos trinta e sete, decimo Sl'xto da Independencia e 
do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Manoel Alves Branco. 

Relacão das pessoas uomead.as pos.• Decreto 
dest&t. data, plu"a tnembros da Con1nJissão 
enca~:•regada de or~·anisar a pauta das .i\1-
fande~as. 

1. a SECÇÃO. 

Francisco José da Focha.-José Ferreira dos Santos.-Manoel 
Lopes Pereira Bahia. 

2. ~ SECÇÃO. 

Balthazar Jacome de Abreo e Souza.- José Antonio de Jesus e 
Araujo.- José Antonio Ferreira da Silva. 

3.a SECÇÃO. 

Ferragens. 

Antonio Luiz Fernandes Pinto. -1\.lanoel Martins Vieira.
Joaquim Antonio Ferreira da Silva. 

Madeiras. 

Manoel José Pereira Bastos.- Gabriel Ferreira da Cruz. 

Ferro. 

Antonio Martins Lage.- João José Barboza. 

Massame. 

José Ferreira da Costa e Silva.- Feliciano Alexandrino Gomes. 

Tanoaria. 

José Francisco de Macedo. 
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4. a SECÇÃO. 

Casquinhas. 

José Gomes de Azevedo.- Felizardo José Tavares.- Joaquun 
Antonio Pinheiro. 

Obras de Sirgueiro. 

Manoel Alves de Azevedo. 

Obras de Oun:ves, metaes e pedras preciosas. 

Daniel José Baptista Pereira.- Antonio Joaquim de Azevetio. 

InstrU1nentos Mathematicos. 

Manoel José Pereim Maia. 

5. a SECÇÃO. 

João Francisco de Pinho.-Tristão da Cunha Feijó.-João Jch·· 
Duarte.- Antonio Joaquim Garcez. 

(;.a SECÇÃO. 

Joaquim de Moraes Camisão.- Lino José Borges.- José Joa-· 
quim dosReis. 

7. a SECÇÃO. 

João Antonio Serzedello.- Ricardo Pires Ferreira. 

8. a SECÇÃO. 

José Antonio Alves de Carvalho.- Manoel Machado Coelho.---· 
Alexandre José Pereira da Fonseca. 

Commissão para o exame das machinas. 

José Vieira da Costa.- Pedro de Alcantara Bellegarde.- Ma
noel José Pereira Maia. 

Rio do Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos trinL1. 
e sete. 

Manoel Alves Branco. 
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DECRETO do 1. o de Sctemht'o de 1837. 

Prorogando por mais hum mez a presente scss~o da A'scmbléa Geral 
Legislativa . 

• 
Não se tendo ainda conclui do a discussão· das Leis do Orça-

mento, e fixaç.ão das forças de mar e terra, meio circulante, e 
credito supplementar, leis que são da maior importancia para o 
Jmperio. O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pe~ 
dro 11 ha por bem prorognr por mais hum mez a presente sessão 
da Assembléa Geral Legislativa. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua Magestade o Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
c encarregado interinamente dos do línperio, assim o tenha 
entendido, e expeça as participações necessarias. Palacio do Hio 
de Janeiro em o primeiro de Setembro de mil oitocentos trinta 
e sete, decimo sexto da lndependencia e do lm.perio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ . 

. Manoel Aires Branco. 

DECRETO de 5 de Setembro de 1837. 

Concedendo aos empregados chis do Arsenal da Marinha da Bahia, o mesmo 
yencimento de que gozão os do Arsenal da Côrte. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro U, 
attendendo ao que representárão os empregados civis do Arsenal 
da Marinha da Província da Bahia, e ás informações que a seu 
respeito derão, tanto o Presidente da dita Província, como ores
pectivo Intendente~ ha por bem conceder aos referidos empre
gados civis o mesmo vencimento de que actualmente gozão os do 
Arsenal da Marinha da Côrte, de classes semelhantes, como já 
fôra determinado pm· Decreto de dous de Abril de mil oitocentos 
e vinte cinco, não obstante o que nesta parte se acha disposto no 
Decr-eto de onze de Janeiro de mil oitocentos trinta c quatro. 

Tristão Pio dos Santos, do Conselho de Sua Magcstade Imperial, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios du !\farinha, o tcnhu 

5 
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assim entendido e raça executar com os despachos nccessarím. 
Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Setembro de mil oitocentos 
trinta c sete, decimosexto da lndependencia e do lmperio. 

DIOGO ANTONIO F.t:IJÓ • 
• 

Trütiío Pio dos Santos. 

Cnmprn-se e rrgistrc-se. Paço em cinco de Setembro de mil 
oitocentos trinta c sete. 

Tristão Pio dos Santos. 

DECRETO de 9 de Setembro de 1837. 

Com n rclaçlio das pessoas nomeadas para exercerem o C":trgli> de Vire-Pre
sidente da Provinda de Goyaz. 

O R'rgente em Narne do Imperador o Scnhot· Dom Pedro 11 
h a por bem determinar a ordem numcriC"a das pessoJs nomeada:; 
}Je)a .t\ssernbléa Legislativa da Provinda de Goyaz, para exerce
rem o cargo de Vice-Pre~tidente. na fórm3 da relação que com 
este baixa, assignada por Manool Ahes Bram:-o, do Conselho c!e 
Sua :Magestade o lmpel'ador, Ministro e Secretario de Estado do~ 
Negocios da Fazenda, e encarf'egado interinamente dos do Im
pcrio, que assim o tenha entendido e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em nove de- Setem
bro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independeu
tia e do lmperio. 

.DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

;l/anoel Alves Branco. 

Belaeão ••• pessoas nonaeadas pela ll.ssent
bléâ Lepsla,lya d4t Provlneia de Goyaz, para 
exercerem o carA"• de lilee .. Pretddente, e a 
que se ref'ere o Decreút desta data. 

LuiL Gonzaga de Camargo Fleury. 
Antonio de Padua Fleury. 
JmlrJuim Vicente de Azevedo. 
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Bacharel, Estevão Ribeh'O de Rezcnd~. 
D. José de As~s Mascarenhas~ 
Joaquim AI ves de Oliveira. 

Palacfo do Rio de Janeiro em nove de Setembro de mil oito
centos trinta e sete. 

Manoel Alves JJrancfJ. 

DECltETO A do 9 de Setembro de 1837. 

Altera J dispo~içilo do art. 10, Tit. f. c> do Regimento Cansular de qua~orze 
de Abril de mil oitocentos trinta e quatro, e manda executar a t&beUa 
abaixo, da mesma data. 

O l\~gente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
alterando a disposição do art. 10, Tit. 1. o do Regimento Consular 
de qu~torze· de· Abril de mil oitocentos trinta e quatr&; lta por 
bem determinar que se execute a da tabella junta, desta data, 
assignada por Francisco Gê Acayaba. de Montezuma, Ministro e 
Secr~~.ario de Estado dos Negocios da Jllstiça, e encarregado in
tet•inàrnente da repartição dos Negocios Estrangeiros. O mesmo 
Ministro c Secretario de Estado o tenha assim entendido, e expe· 
ça em conseqoencia os despachos necessarios. Palacio do Rio d~ 
Janeiro em novo de Setembro de mil oitocentos trinta eset~; 
decimo sexto da Independcncia e do lmperio. 

DIOGO, ANTONIO FEIJÓ. 

Francisco Gê Acay_afJa de Montezuma. 

Tarifa dos entohtmentos por que se hão de regnlar os Consoles B1·asileiros na 
percepção dos mesmos, qu._, devem satisfazer os navios e subditos tJacionaes e 
e~t1·angeiros, na conformidade do Dzct•etu da data de hoje. 

Certificado otilegalisação '{duplicado) do manifesto da 

PESOS 
HESP .\NIIOES. 

carga de hum navio até 150 toneladas. • • . • • • • . • • 3 
Dito de 150 a 200 ditas.. . . • • • . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • 5 
Dito de 200 a 250ditas........................... 6 
Dito de 250 a 300 ditas .•.......•.. -............... 7 
Dito de 300 a 350 ditas .......... ~................ 8 
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J•tso!' 
llÉSl',\:'\liOI!:S • 

• Dito de 350 para cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Carta de saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Visto em hum a carta de saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rol ou lista de equipagem........................ 2 
Inventario de hum navio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Vistoria de hum navio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Dita de fazendas a bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Dita de ditas em terra.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/2 
Hum passaporte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
VIsto em hum passaporte........................ 1/2 
Reconhecimento de assignaturns ou legalisac;ão de qual-

quer documento passado pelo Consul............ 1 
Dito ou legalisação de qualquer documento não passa-

do pelo Consul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Huma certidão qualquer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Excedendo duas paginas, por cada h uma............ 1/2 
Hum testamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
A pprovação de dito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abertura de dito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Inventario de bens (por fallecimento)..... . . . . . . . . . 5 
Registo de qualquer documenta nos livros do Consu- ... 
. lado........................................ 1 
Excedendo duas paginas, por cada h uma............. 1/2 
.Escriptura de venda ou compra, ou acto de socied~de. 2 
.H uma procuração. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hum p_rotesto ou declaração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Interrogatorio de testemunhas por cada h uma..... . . 2 
Attestado para servir em qualquer estação.... . . . . . . . 1 
Traducção de qualquer documento.. . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Excedendo duas paginas, por cada huma............. 1/2 
Pela assistencia do Consul á actos que exijão a sua au-

seilcia do Consulado, além das despezas da jornada, 
se as houver, por dia. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 

Por dinheiro recebido por conta do Governo, huma 
·com'missão' de .... · .. ~ ......•...• ,' .. ·. . . • . . . . . . . 1 °/ .. 

Dito, dito, por conta de particulares..... . • . . . . . . . . 2 1/2 °/o 
Por deposito de dinheiro :Ou bens no Conslilado, e ad

ministração de bens de subditos brasileiros que mor-
rerem intcstados, sobre a som ma ou valor......... 2 °/o 

Por assistir a qualquer venda, sendo requerido....... 1 °/u 
Pela arrecadação de objectos pertencentes á carga e 

casco de hum navio naufragado.................. 2 1/2 °/o 

Emolumentos consulares sobre navios nacionaes. 

Por hum a cmbareução até 150 tonoladas ....... , . . . 8 
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r.:sos 
IIESPANIIOES. 

Por h uma embarcação de 150 a 200 ........•.. o •• 10 
Dito dito de 200 a 250 ...•.... -. ..... 12 
Dito dito de 250 a 3CO ••••• o • • • • • • • • J ~ 
Dito dito de 300 a 350 .............. 16 
Dito dito de 350 para cima ...•...•.•. 20 

N. B. São incluídos nestes emolumentos sobre os navios nacio
nacs as despezas da legalisação do manifesto da carga, & c., e se 
darão gratis aos marinheiros c subditos nacionaes desvalidos os 
documentos necessarios. 

Palacio do RiJ de Janeiro em noye de Setembro de mil oitocen
tos trinta e sete. 

Francisco GJ .4cayaba de Montezuma. 

DECRETO de 13 de Setembro de 1837. 

Pcrmittiudo a nomeação de mais hum Ajudante tia Insprcção do Arsenal 
da Bahia. 

O Regente em Nome do lrnpemdor o Senhor Dom Pedro H, 
altcndendo não só ás rept·esentações do Intendente da Marinha 
da Província da Bahia, sobre a necessidade de mais hum Ajudante 
no respectivo Arsenal, para occon·et• aos trabalhos á cargo do 
mesmo, mas ainda á informação a este respeito dada pelo Pre
sidente da dita Província, em otncio de vinte nove do mez proxi
mo preteri to; h a por bem que seja nomeado outro Ajudante da 
lnspecção do referido Arsenal, corno já th·era antes do Decreto de 
onze de Janeiro de mil oitocentos trinta c quatro. 

Tristão Pio dos Santos, do Conselho de Sua Magestade Imperial, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os despachos nccessarios. 
Palacio do 1\io de Janeiro em tr·eze de Setembro de mil oito
centos trinta e sete, decimo sexto da Independcncia c do Imperio. 

DIOGO .. \NTONIO FEIJÔ. 

Tristão Pio dos Santos. 

Cumpra-se e registre-se. Palacio do Rio de Janeiro em quatorze 
de Setembro de mil oitocentos trinta e sete. 

Tristão Pio dos Santos. 
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DECRETO de 14. de Setembro de 1837. 

Concede á Companhia de Omnibus privilegio exclusivo por dez annos parA 
o ~stabelecimento nesta Cid.ade de carros destinados ao transporte de passa4 

gearos, e approya os rcspecttyos estatutos. 

O Regente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 11, 
tomando em consideração o que lhe representou Carlos Augusto 
Tounay, na qualidade de Agente da Companhia de Omnibus, 
que pretende estabelecer nesta Córte, sobre a utilidade que della 
resultará ao publico em razão da commodidade e facilidade de 
seus transportes, multiplicando as correspondencias entre seus 
habitantes; e, sendo ouvido a este respeito o Conselheiro Procu
rador da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, que julgou mui 
digna de favor e protecção do Governo esta em preza: ha por bem 
conceder á referida Companhia de Omnibus, privilegio exclusivo 
por dez annos, para estabelece•· nesta Côrte por meio de coches 
a carreira regular e invariavel de communicações e transportes 
em tres linhas, que devem partir de hum só ponto para os tres 
differentes sítios indicados nos estatutos da mesma Companhia, 
os quaes silo por este approvados em todos os seus artigos, pat·a 
terem a sua devida execução; ficando a dita Companhia obrigada 
a começar a sua empreza no prazo de hum anno, depois de ter ..._ 
sido approvada pela Asscmbléa Geral Legislativa. 

Manoel Alves Branco, do Conselho de Sua l\fagestadc o lmpc· 
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e encarregado interinamente dos do lmperio, assim o tenha en
tendido, e faça executar com os despachos neccssarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em quatorze de Setembro de mil oitocentos 
trinta e sete, dccimo sexto da Independencia e do Imperio. 

DIOGO ANTONIO FEIJÓ. 

Jfanoel Alves Branco. 

Estatutos da Companhia de Omnibus, a qnc se t•cfm·c o Dccl·etu desta data. 

Art. 1. o A Companhia tem por objecto a introducção e explo
ração no Brasil da conducção em coches, chamados Omnibus, 
sobre tres linhas, partindo todos do largo da Constituição, e diri
gindo-se a primeira á S. Christovão, a segunda á praia do Bota
fogo, e a tet·ccira á ponte de Segilnda-Feira no Engenho-Velho, 
devendo as duas primeiras ser exploradas desde logo por quatro 
coches, dando cada hum seis viagens entre idas e voltas, e a ter
ceira quando a Companhia julgar vantajoso. O preço por pessoa 
em cada viagem será de trezentos c vinte réis. 
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Art. 2. 0 O fundo social hede trinta contos de réis, rcprcscn· 
tados por trezentas acções de cem mil réis, com numeração de 
huma a trezentas, pagas em quatro prestações, sendo a primeira 
de trinta mil réis, feita a vista, a segunda tarnbern de trinta mil 
réis, feita na occasião em que chegar de França o Agente com os 
coches, a terceira de vinte mil réi~;, quando o Director da Compa· 
nhia fizer a chamada dos fundos, c a ultima tambem de vinte mil 
réis, em igual circumstancia. 

Art. 3. 0 A Companhia he representadil pela Assembléa Geral 
dos Accionistas, c por h uma Dirertor·ia de tres membros, a saber, 
hum Presidente, hum A~ente, e hum Caixa Guarda Livros Secre
tario, á qual a mesma Companhia delega todos os poderes que 
lhe não são aqui reservados, para de accordo com o fim da dita 
Companhia obrar em beneficio commum della. 

Art. ta.." As acções serão assignadas pela Directoria, c no corpo 
dcJias se cscrevcr·ão as entradas, com as competentes datas, e 
assignatura do Caixa, precedendo o neccssario lançamento no 
livro de registro da Companhia. As acções serão transfetiveis pot· 
endosso, ou pertence do possuidor, feito ao comprador, ou a seu 
bastante procurador·, ficando neste ultimo c:1so a respectiva pro
curação no archivo. Hc solemnidade indispcnsavel para a vali
dade de taes transferencias o ~rem averbadas no livro de regis
tro, e terem o -vi~to- do Caixa, com a mesma data do livro. 

Art. 5.? Haverá annualmente huma Assembléa Geral no dia 
quinze de Janeiro, além das extraOI·dinar·ias que a Dil'<~ctoria 
julgar· necessarias, ou que forem requeridas por duas terças partes 
dos votos da Companhia. 

At·t. 6. o Os Accionistas gozão do direito de votar por procu
rador, sendo este tamiJem Accionista, e suas votações se regu
larão do modo seguinte: tres acções tem hum voto, oito acções 
tem dous votos, quatorze acções tem tres votos, vinte acções tem 
quatm votos. Acima de vinte, dez acções dão direito a hum , 
voto mais até cincoenta; além deste numero não se concederão 
mais vot0s. 

Art. 7. o As altribuições das Assembléas Geraes ordinarias são 
ns seguintes : 

1. a Determinar, á vista do inventario geral apresentado pelo 
Presidente da Directoria, qual o dividendo que se deve fazer, e 
qual o fundo de reserva. 

2. a Determinar sobre proposta, ou informação do Presidente, 
a opportunidade do accrcscimo d., linhas, dobramento ou accres
cimo das existentes. 

3. a Eleger á maioria de votos o Presidente. 
4. a Nomear h urna Commissão para examinar a contabilidade. 
Art. 8. o A's Assembléas cxtr·aordinarias compete: 
1. o Decidir o objecto sobre que versa a convocação da Direc

toria, ou requisição dos dous terços dos Accionistas. 
2. o Tomar conhecimento das accusaçõcs feitas ao modo de ad-
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minist1·ar do Agente ou do Caixa; c, ouviria a Com missão de conta4 

bilidade, decidir á maioria absolutJ de votos, sobre a convenien 4 

cia da r·cmoção; e, sendo amnnalivamentc dccedida, elege•· suc4 

cessor. . 
Art. 9. o Faltando algum membro da Dir·ectoria, qualquer dos 

existentes deverá logo convocar n Assembléa extraordinaria, para 
nomear· quem o ha de substituir, fifando o Agente para fazer as 
vezes do Presidente na ausencia deste. 

Art. 10. Estes estatutos, assim como o mappa annexo, depois 
de approvados pela Assembléa Geral, serão illiprcssos c distribui· 
dos pelos Accionistas, servindo de base de conducta á Directoria, 
e não soffrerão reforma alguma durante o espaço de dous annos, 
em cujo intcrvallo os Accionistas poderão dirigir as suas emendas 
ou alterações á Dircctoria, a qual, findo o prazo, convocará a As~ 
scmbléa gm·a} pam deliberar. 

Palacio do Rio de Janeim em quatorze de Setembro de mil 
oitocentos trinta c sete. 

!lanoel Alves Branco. 

DECHETO ue 22 de Setembro de 1837. 

Instaurando no Municipio da Corte a obscrvancia dos Dcrr<'tos de 3 de Outu
bro de 1833, c 2a de Abril de 183&, c rcwga •• do os de 18 de Fcvcrdro, c ':! 
de .Maio do presente armo. 

O Regente Interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
• Pedro 11, attendendo ás duvidas quo se tem suscitado ácerca dos 

Decr·etos de dezoito de Fevereiro c dous de Maio do corrente anno, 
que alterárão no .Município da Côrte as disposições dos Decretos 
de tres·de Outubm de mil oitocentos trinta e t1'es, c vinte tres de 
Abril de mil oitocentos trinta c cinco: h a por bem instaurar a 
obsen'ancia destes Decretos no dito Município, e revogar os acima 
mencionados de dezoito de Fevereiro e dous de .Maio do corrente 
ao no. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça 
executar com os despachos neccssarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte dous de Setembro de mil oitocentos trinta e sete, decimo 
sexto da lndepcndencia c do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO Luu. 

Bet·nardo Pereira de Ya6concellol. 
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DECRETO de 24 de Setembro de 1837. 

Revogando o de tS de Março deste anuo, sobre os processos e sentenças nos 
crimes por abuso de liberdade de imprensa. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro II ha pot· bem revPgar· o Decreto de dezoito de Março do 
corrente anno. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos trinta e sPte, 
dccimo sexto da lndep1~ndencia e do Imperio. 

PEDHO DE ARAUJO LIM.\. 

Berrwrdú Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO de 27 de Setembro de 1 H37. 

Prorogando até 15 de Outubro a sessão da Assembléa Geral Lcgislatira, 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedm ll ha por bem prorogat· novamente a pn~sentn SPssfio da 
Asscmbléa Gel'al Legislativa at{~ o dia quinze do proximo mez dn 
Outubro. 

Bcrnat·do Percim de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, e encarregado intt~rinamente dos 
do Imperio, assim o tenha entendido e faça '('Xecular com os des
pachD~ necessariDs. Palacio do lHo de Janeiro eu1 viule sde de 
Setembt'O de mil oitocentos ll'inta c sete, decimo sexto da lm.le
pendenciJ e do lmperio. 

PEDRO nE ARAUJO LIMA. 

8Prnardo Pereira de Va.~concellos. 

6 
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DECRETO de 13 de Outubro de 1837. 

Hegulando o modo de proceder ao recrutamento, de verificar a substituição 
dos recrutados, c da arrecadação da quantia exigida para o caso da isenção. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li h a por bem determinar o seguinte : 

Art. 1. o Em quanto não se completar a força decretada, ad
mittir-se-hão voluntarios em qualquer época, ou accasião, com 
diffcrença porém, que aquclles que se apresentarem quinze dias 
depois de aberto o recrutamento, só terão a vantagem de servir 
os quatro nnnos. 

Art. 2. o São isentos do recrutamento os Guardas Nacionaes 
das Capit::Jes das Províncias, que continuarem a prestar o serviço 
da guarnição. 

Art. 3. o H e permittiào aos recrutados darem substilutos ido
neos, ou a quantia de quatrocentos mil réis, que entrará etl'ecti
varnente, nas eapitaes das Províncias, para os cofres da Thcsou
raria; nas demais localidade~, poróm, onde se effectuar o recru
tanwnto, o lugar do deposito, a pessoa deste encarregado, e o 
mais proecsso scr<io de!'lignados pelo Presidente respectivo; tendo 
(~IH considcraçJo: t.o, que o deposito será realizado no lugar 
lllais proximo possível do recrutamento; 2. 0

, que o recrutador 
nunca será o depositaria; 3. 0

, que nunca se dará a escusa, sem 
que se tenha verificndo a entrega da sornma; 4.",, que se deverá 
publicar, onde c como melhor convier, a lista dos escusados; 
5. 0 , finalmente, que os documentos serão remettidos ás Thesou
rarias por via do Presidente. 

Art. r,., o Fi cão em vigor as disposições das instrucçiícs de dez 
de Junho de mil oitocentos e vinte dons, e Decreto de dons de 
Novembro de mil oitocentos trinta c cinco, qne não forem altera
das pelo presente Decreto. 

Sebasliüo do Rego Barros, :Ministro e Secretario de Estado dos 
Negoeios da Cu~~rra. o lenha assim entendido c faça executar. 
Paço em trezi: de Outubro de mil oitocentos trinta e sele, decirno 
sPxlo da lnd(~pendeneia e do Impcrio. 

PEDRO DE .\RAUJO LIMA. 

Sebast1'ão do Rego Barros. 
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DECHETO A de 13 de Outubro de 1837. 

Mandando estabelecer depositos de recrutas ('ffi algumas ProYindas, c outras 
providencias a respeito. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 ha por bem determinar o seguinte : 

Art. 1. I) Haverá seis depositos de recrutas, que serão nas Pro
víncias do lHo de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhuo, S. 
Paulo c Santn Catharina. 

Art. 2. o As mais Províncias do Imperio rcmetlerão seus 
recrutas para qualquer dos depositas que lhes fôr mais con vc
niente. 

Art. 3. o Os recrutas serão, por ora, tão só mente conservados 
nos depositas da Bahia, Pernambuco o S. Paulo, até que haja 
opportunidadc de serem, com brevidade, remettidos para o de
posito de recrutas de Santa Catharina c da Côrte. 

Art. 4. o As autoridades encarregadas da remessa dos recrutas 
para os depositos deverão proporcionar-lhes meios de nccessnria 
subsistencia, e empregar as cautelas recommencladas em a~ or
dens anteriores. 

Art. 5. o Serão observadas, no que fôr possível, as instrucções 
de vinte dous de Fevereiro de mil oitocentos c vinte tres, uo que 
diz respeito <1 sustentação, trntamenlo, exercícios e disciplina dos 
recrutas existentes nos depositas. 

Sebastião do Rego Barros, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Guerra, o tenha assirn entendido c filça Pxccutar com 
os despachos necessarios. Paço em treze de Outubro de mil 
oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpendcncia c do 
Imperio. 

PEDUO DE AR.\.TJO Lli\1.\.. 

Sebastião do Re,r;o Barros. 
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DECHETO B de 13 de Outubro de 1837. 

:'\!andando observar o de \J de Dezembro de 1S33 sobre o Hospital da Marinha 
c revogar o de 3 de Agosto deste anno. 

O Heg<·nte interino em Nome do Imperador o Senhot' llom 
l'rdro H lta por hem que fique d'ora em diante de n~nhum effeito 
o Decreto de tres de Agosto ultimo, que alterou o Regulamento 
do Hospital da Marinhadesta Côrtc, e em seu inteiro vigor o de 
neve dn Dc·zcrnbro de mil oitoce11tos trinta e tres . 

. Joaquim José Hodrigucs Torres, do Conselho de Sua Magestade 
Jnqwrinl, Ministro e Sccrct<Jrio de Estado dos Negocias da Mari
nha, o tenha ussim entendido e faça expedir os despachos neces
sarim;. !'alado do Hio de .Janeiro em treze de Outubro dn mil 
oitocentos trinta c sete, decimo sexto da lndcpendencia c do 
hnperio. 

PEDRO DE AIU.UJO Lll\1A 

Joaquim Jose Rodrigues Torres. 

Cumpra-se e n'gistre-se. Palacio do llio de Janeiro em deza
sde d(~ Outubro de mil oitocentos trinta c sete. 

Joaquim Jose Rodrigues Torres. 

DECHETO de iiJ de Outubro de 1837. 

:\land<tndo drstacar <;uardas Nacionaes em diversas Províncias, sendo organi
sados os Corpos e Companhias conforme o plano annexo, e dando outras 
fH"OYidenrias a respeito. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 decreta : 

Art. l." São destacados para auxiliar o exercito do t.a I-inha, 
cincoenta Guardas Nacionacs dos 6. 0 e 7. o Batalhões deste Muni
cípio, e duzentos e cincoenta da Província do Rio de Janeiro . 

.Art. 2. o Os Presidentes das Províncias da Bahia, Alagôas, 
Pernambuco, Parahyba e Ceará, são autorisados a destacar o nu-
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mero de praças da t~um·da Nacional que fôr nccessario para auxi
liar o exercito de Linha nas respectivas Províncias, com tanto que 
não exceda ao das praças que marcharem para o Pará c Rio Grande 
do Sul. Se o numero das praças, que pot· este artigo podem ser 
destacadas, não fôr sutnciente para o serviço militar activo, os 
Presidentes proporão ao Governo Geral o augmento que julgarem 
necessario, com as informações precisas para acertada delibe
ração. 

Art. 3. o Os Presidentes das rer~~ridas Províncias exigirão estes 
destacamentos dos Corpos da Guarda Nacional mais proximos dos 
lugares, em que ellcs hão de ser emprngados, e que os possão 
fornecer. 

Art. 4. o Este destacamento não cxcct c:rá a dous mezcs, que 
serão contados do dia em que fôr cada Companhia organisada. 
O tiuarda Nacional que por molestia ou outro qualquer motivo, 
obtiver licença para se retirar antes de findar o tempo do desta
camento, será sempre obrigado a preenche-lo. 

Art. 5. () Os Corpos ou Companhias destacadas, serão organi-: 
sadas ua fórma do plano a este junto, assignado por Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, do Conselho de Sua Magestade o Impe
rador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. 

,.. Art. 6. o Os Guardas Nacionaes destacados perceberão os mes-
mos soldos, etapas e mais vencimentos que competem aos solda
dos de Linha, desde o dia em que sahirem de suas casas, para o 
que o Commiss.-trio dcsignador lhes dará a;ncccssaria guia. 

Art. 7. o Os Guardas Nacionaes destacados deste Município, e 
da Província do Rio de Janeiro, se apresentarão nesta Côrte ao 
Commandante Superior das Guardas Nacionaes, a quem he en
carregado organisa-los ern hum Batalhão. 

Art. 8. o Haverá em cada Batalhão hum Conselho de Admi
nistração, composto de seu Major e dos Com mandantes das Com
panhias, que serão os Vogaes, sendo hum delles o Thesoureiro. 
Haverá hum Agente que não poderá ser nenhum dos Officiaes de 
que se compuzer o Conselho. Tanto o Thcsoureiro como o Agente 
serão nomeados á pluralidade absoluta de votos. O Com mandante 
do Corpo será o Fiscal do Conselho. 

Palacio do Hio de Janeiro em quinze de Outubro de mil oito
centos trinta c sete, decimo sexto da Indcpendencia e do Imperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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PLANO A' QUE SE REFEJ.tE O DECRETO DA D.\T.~ DESTE, PAltA A 
ORGANISAÇÃO llE HUU BATALHÃO DE QUATRO COMPANlllAS DE 
GUARDAS NACIONAES, A SABER: 

Estado-111 aio r 

1'enente-Coronel. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sargento-Mót· ....•..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajudante.... . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
Quartel-1\'Iestre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Secretario ......... : ....................... · . . . 1 
Cimrgião-Ajudanto,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Corncta-1\'Iór . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 

Força de cada Companhia. 

Capitão ....................................... . 
'fenentc ...................................... . 
Alferes ..................................•..... 
1. o Sargento ................... · · · ·. · · . · · · · · · · · · 
2. os ditos ..................................... . 
};'ot·riel ....................................... . 
Cabos ...................•..................... 
Corneta ....................................... . 
Guardas ...................................... . 

j 

1 
1 
t 
2 
1 
8 
1 

75 

91 

7 .... 

4 Compêmhias ~ 91 praça........................ 364 

Praças........................................ 371 

Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Outubro de mil oito
centos trinta e sete. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos 
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DECRETO A de 15 de Outllbro de 1837. 

Dando regulamento para os Commissarios alistadores c dcsignadorcs d.os 
Guardas Nacionaes que devem formilr os Corjlo.> destacados, c outras dts
posições. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro J l ordena que, na execução da Lei de nove do corrente 
mez, se observo o seguinte regulamento : 

Art. 1. o O Governo na Córte, c os Presidentes nas Provincias, 
nomearão,:segundo mais convierem, em cada hum dos Municípios 
ou Freguezias, Cm·ato.s ou Capellas filiaes curadas, que houverem 
de fornecer contingente para os Corpos destacados de que trata 
a rcsoluç.ão de nove do corrente rnez e anno, dous Cornmissarios, 
dos quaes hum será encarregado de formar as listas dos Guardas 
Nacionaes do r·espectivo districto que estiverem comprehendidos 
nas lres primeiras classes do art. 121 da Lei de dezoito de Agosto 
de mil oitocentos trinta c hum, c o outro designará e timrá d'entre 
estas listas os Guardas Nacionaes que forem necessarios para 
completarem o dito contingente. 

Ar·t. 2. o Estes Commissarios, logo que forem nomeados, farão 
publicar por cditaes ou pelos jornaes, a Commissão de que se 
achão encan·egados; c o Commissario designador convidará aos 
que voluntariamente quizcrern fazer parte dos Corpos ou Compa
nhias destacadas. 

Este convite não suspende o alistamento o designação; os vo
Iuntarios porém preferirão sempre nos designados. 

Art. 3. o Todos os .Juizes de Paz do distl'icto do Commissario 
encarregado da formação das listas, isto he, do Commissario alis
tador, logo que lhe conste a sua nomeação, lhe remetterão, sem 
perda de tempo, os livros da matricula geral dos Guardas Nacio
nacs respectivos. Todos c quaesquer Juizes de Paz, Commanda·n
tes Superiores, Chefes de Legifío, os Commandantes de Batalhões, 
Corpos, Companhias avulsas, Secções de Companhias, os Cirur .. 
giües-Mórcs de Legião, de Corpos, e os Cirurgiões-Ajudantes, os 
Parochos, Coadjutores, Inspectores de Quarteirão, e bem assim 
quaesquer outras autoridades, deverão subministrar aos Commis
sarios de que trata o artigo antecedente, todas as informações e 
esclarecimentos, qne, pam desempenho de suas Com missões, exi
girem . 

.Art. 4. o Os Commissarios a listadores, logo que tiverem rece
bido o.; livros de que trata o artigo antecedente, procederão á for
mação de tres listas, a 1. a dos Guardas Nacionaes, tanto do ser
viço activo como da reserva, que forem solteiros, a 2. a dos ditos 
Guardas que forem viu vos sem filhos, a 3. a dos que forem casados 
sem filhos. 

Art. 5. o Em cada h uma das ditas listas se declarará o Bata
lhão, Corpo, Companhia, ou Secção de Companhia a que o Guar-
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da Nacional pertence; c bem assim a sua idade, naturalidade, 
occupação, estado, se ho alistado na lista do serviço ordinario ou 
de reserva. 

Art. 6. o O Commissario alistador· remctter·á hum a copia de 
cada huma das tres listas, que assim formar, ao Cornmissario 
designador, e outra ao Ministro da Justiça na Côrte, o aos Presi
dentes nas Províncias; além disto fará publicar por editaes, nos 
lugares mais publicos do seu districto, a integra das mesmas listas, 
remettendo certidão dessa publicação, com declarações da sua 
data ao Commissario designador. Essa certidão será passada pelo 
Escrivão do Juiz de Paz. 

Art. 7. o O Com missa rio alistador não poderá deixar de com
prehender nas ditas tres listas aos Guardas Nacionaes que forem 
solteiros, viu vos sem filhos, ou casados sem filhos; salvo aquelles 
que tiverem a seu favor algumas das circumstancius declaradas 
no art. 122 da referida Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos 
trinta e hum. Os mencionados Commissarios remettcrão ao Mi
nistro da Justiça na Côrte, c aos Presidentes nas Províncias, listas 
dos indivíduos que por· taes circumstancias não forem alistados. 

Art. 8. o Da classificação que assim fizer o Com missa rio alis
tado r sómcntc haverá recurso para o Ministro da Justiça na éôr
te, e para os Presidentes nas Províncias, os quacs decidirão de 
plano, exigindo de quem convier as informações que julgarem 
necessarias. Este recurso porém não suspenderá a designação do 
recorreu te pelo Com rn issario designador. 

Art. 9. o O Commissario designador, logo que houver recebido 
as listas que lhe serão rcmetlidas pelo Commissario alistador, c 
as certidões de que trata o art. 6. o, passará immediatamente a 
designar e tirar d'entre os Guardas Nacionaes alistados, os que 
hão de formnr o contingente que toctll' ao seu districto. Deverá 
timr e:;se contingente ou d'cntrc todas as tres classes a que sere
fere a resolução de nove do corrente mez c anno, ou de h uma só, 
em conformidade das ordens cspcciacs que a semelhante respeito 
lhe houverem sido transrnittidas. 

Art. 10. FP.ita a designação, na forma do artigo antecedente, 
o Cornmissario designador remetterá huma lista dos Guardas 
Nacionaes designados ao Ministro da Justiça na C6rte, c aos Pre
sidentes nas Províncias, e fará publicar por cditaes a dita lista, 
m·denando nellas aos ditos Guardas que, no prazo de cinco dias, 
se lhe apresentem, anm de marcharem para o lugar que lhes fôr .,.. 
determinado, c apresentarem-se, em hum pmzo razoavcl, que lhrs 
marcará, attentas as distancias, á autoridade que o Govemo na 
Côrte, e os Presidentes nas Províncias houverem designado. 

Art. 1t . Os Guardas designados que se não apresenta rem nos 
prazos de que falia o artigo antecedente, quer ao Commissario 
designador, quer á autoridade nomeada pelo Governo, serão 
immediatamentc recrutados, como determina o art. 3. 0 da reso
lução de nove do corrente rnez c anno. 



Art. 12. Os Guardas Nacionaes, comprehendidos nas listas de 
que tratão os al'tigos antecedentes, que não forem aptos e capazes 
para o serviço, por algumas das circumstancias declaradas nos 
§§ 1. o e 2. o do art. 124 da Lei de de~oito de Agosto de mil oito
centos trinta e hum, deverão apresentar dentro de oito dias, con
tados da publicação e affi.xação das listas, na fórma do art. 5. o, 
os suas reclamações devidamentP- documentadas, perante o Com
missario designador, o qual~ tomandodellas conhecimento no dito 
prazo, decidir á como fôr justo. Todo o Guarda Nacional compre .. 
hendido nas listas organisadas pelo Commissario alistador, que 
no sobredito prazo de oito dias não apresentar a sua reclamação 
sumcientcmente documentada, não será mais admittido a fazê-lo, 
salvo attestando notoria e evidentemente inhabilidade para o 
seniço. O Commissario designadot· poderá, não obstante quacs
quer attestações de molestia, mandar examinar os indivíduos que 
as allegarem por quaes.quer Facultativos de sua confiança. 

Art. 13 •. findo ó prazo marcado para as reclamações, o Com-
missario designador remettcrá ao Ministro da Justiça na Curte, 
c aos Presidentes nas Províncias, huma relação dos Guardas Na
cionaes, que tiver julgado inhabeis e incapazes de serviço, por se 
acharem cornprchendidos em algum dos§§ 1. o c 2. o do art. 124 
da Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta c hum, en~ 
viando conjunctamente todos es requerimentos em que houve
rem fundamentado todas as decisões que tiverem tomado sobre 
reclamações, afim de serem confirmadas ou revogadas, como pa
rece!' de justiça, mandando-se proceder novamente aos exames 
e informações convenientes, quando isso pareça preciso. A falta 
dessa confirmação não suspenderá toda via a execução dos arts. 8. o, 
9. o e 10 destas instrucções a respeito dos Ecclesiasticos. 

Art. 14. Se pelas informações a que procederem os Commis
sarios se convencerem de que qualquer Guarda Nacional mudou 
de domicilio, afim de evitar a classificação ou designação para o 
serviço de destacamentn, será elle, não obstante a sua mudança, 
comprebendidn nas listas e designado, se o dcyer ser, e sujeito, 
no caso de falta de apresentação, ao recrutamento, na fórma do 
a1·t. 10 destas instrucções. 

Art. 15. Os Guardas Nacionaes que quizerem dar substitutos 
em seu lugar, como permitte o art. 126 da citada Lei de dezoito 
de Agosto de mil oitocentos trinta e hum, deverão apresenta-lo no 
prazo de oito dias, na fórma do art. 11 destas instrucções, perante 
os Commissarios designarlores, aos quaes fica competindo a sua 
approvação, com recurso para o Ministro da Justiça na Côrtc, e 
para os Presidentes nas Pmvincias. 

Art. 16. Os Presidentes de Província que forem autorisados 
a destacar a Guarda Nacional, proporão ao Governo Geral os indi
víduos qnc..j_ulgarem mais aptos para (ICcuparem todos os postos 
de Officiaes ~Corpos destacados, ( qmmdo o mesmo Governo 
não tenha feito a fl'e.UlC[IÇãO) preferindo Officíaes da 1. a Linha, 
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c fazendo-os entrar logo em exercício, sem esperar a confirmação 
do Governo. 

Art. 17. As despezas com o alistamento e designação, e ou
tras que se fizerem na execução do presente Regulamento, e do 
outro da mesma data, serão pagas pela repartição da Guerra, a 
quem serão directamente apresentadas. 

Art. 18. Organísados os Corpos destacados, ficarão os Guar
das Nacionaes nelles comprehendidos sujeitDs ao Regulamento e 
disciplina do Exercito de 1. a Linha, e á autoridade militar com
}Jetente, na fôrma dos arts. 6.0 e 136 da Lei de dezoito de Agosto 
de mil oitocentos trint~ e hum. 

Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Outubro de mil oito
centos trinte e s.ete. 

PEDRO DE ARAUJO LaiA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO de 17 de Outubro de 1837. 

Altera o prazo marcado parn começo da navegação por vapor entre esta Côrte 
c os principaes portos do Imperio no Norte. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, attendendo ao que lhe representou João Tarrand Tho
cmaz sobre. a necessidade de ser alterado o art. 11 do contracto 

elebrado entre elle c o Governo para o estabelecimento de pa
<, uetes de vapor, n.a parte relativa ao prazo em que deve ter prin
cipio a navegação dos refcridDs paquetes, visto não poder este 
contar-se da data do Decreto:de trinta e hum de Março do corrente 
anno. Ha r,;or bem que o sobredito prazo, para ter princípio u 
mencionada navegação, se entenda correr desde o dia nove de 
Setembro proximo passado, data do Decreto por que foi approva
do o artigo addicional e explicativo do mesmo contracto. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justi.ça, e encarregado interinanH:'nte 
dos do lmperio, assir;n o tenha entendido e faça exc.cutar, com 
os despachos ncccssarios. Palacio do Hio de Juneiro em deznsete 
de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lnde
pcndcncia e do Imperio. 

PEnno :OE ARAuJo Luu. 

Bernardo Pereira de Jlascmu:ellos. 
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IJECRETO de 20 de Outubro do 1837. 

Ac:toris::mdo o Presidente da Pro-..-incia do Pará a pôr em execução os~~ L. o a 
3. o do art. 1. o da Lei de 2:2 de Setembro de 1 Sil5, de suspensão de garantias 
para a mesma Província. 

O Hegentc interino em Nome do Impe1·ador o Senhor Dom 
Pedro 11, em virtude do art. 1. o do Decreto de doze de Outubro 
do corrente anno, pelo qual foi prorogada por mais hum anno 
a suspensão de g~rantias que pela Lei de vinte dous de Setembro 
de mil oitocentos trinta e cinco, foi decretada para 3 Província do 
Pará : ha por bem autorisar ao Presidente da mesma Província 
para pôt em execução os §.§ 1.0 a 3.0 do art.1. 0 da referida Lei. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em vinte de Outubro de rníl 
oitooentos trinta e seté, decimo sexto da lndependencia e do 
Imperio. 

PEDRO DE ARAUJO LB'lA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO A de 20 de Outubro de 1837. 

Autorisando o Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, a pôr em 
execução os S)~ de 1. o a a. o do art. 1. o da Lei de 11 de Outubro de 183G 
de suspensã.o das garantias, 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedm li, em virtude do art. 1. o do Decreto de doze de Outubro 
do corrente anno, pelo qual foi prorogada por mais hum anno a 
suspensão de garantias que pela Lei de onze de Outubro de mil 
oitocentos trinta e seis, foi decretada para a Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul : ha por bem autorisar ao Presidente da 
mesma Província, para pôr em execução os§§ t.o a 3. 0 do art. 
t.o da referida Lei, na conformidade das instrucções que lhe 
forão dadas na data de seis de Outubro do corrente anno. 

Berttardo Pereira de Vasconcellos, Ministro @ Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido c faça 
executar. Palaeio do IHo de Janeiro em vinte de Outubro de mil 
oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia c do 
Imperio. 

PEDRO DE ARAUJo Ln!A. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO de 21 de Outubro de 1837. 

Dá novo plano para a ettracção das loterias. 

O Uegente interino em Nome do Imperador o Sonhor Dom 
Pedro li, em virtude do art. 2.0 da Carta de Lei de onze do 
corrente mez : ha por bem que todas as loterias concedidas, ou 
que o forem para o futuro, sejão extrahidas em conformidade do 
plano que com este baixa, assignado por Bernardo Pereira de V as
concellos, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Jus
tiça, encarregado interinamente dos do Imperio, que assim o 
tenha entendido e façh executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em Yinte hum de Outubm de mil 
oitocentos trinta e sete, decitno sexto da Independencia e do 
lmperio. 

l 1EDRO DE ARATJo Luu. 

Bernardo ·Pereira de Vasconcel/()s. 

Plm~o para a exleac~ão lle todus as loterias concedidas, o o que o forem para o futln"'t 
a que se refere o Decreto' desta data. 

1 Premio de . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20:000:)000 
1 )) . de ...... o .......... , ••••• 10:000~000 
1 )J de ...........•.....•.• 4:000~000 
1 )) de .........••....••.••. 2:000:ti>OOO 
2 » de .•.•..... 1:000~000 2:000~000 
() de ........• fa.OO~OOO 2:400~000 

12 )) de .......... 200~000 2:400~000 
2l&- )) de .•.•.••.• 10~000 2:ft.OO:tjl000 

150 )) de: .......• /a.O:tjlOOO 6:000~000 
1.80() )) de ......... 24~000 43:200~000 

1 Primeiro branco.. . . . . . . . • . . ....••.. 800~000 
1 Ultin1o branco •.......•...•.•.•••. · ..... 800~000 

2\. 000 · Premi os .........•.. · • . • . . . • • • . . • • . • . 96: 000~000 
4. 000. Brancos 

20 °/o de beneficio e imposto............ 24:000~000 

6.000 Uilhetesa 20~000 réis ...•....•.....•..• 120:000~000 

Rio de Janeiro em vinte hum de Outubro de mil oitocentos 
trinta e sete. 

Rernardo Pereira de. l'asconcell:Js, 
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DJ~CRETO de 25 de Outubro de 1837. 

Concede no Barão de Jaguarnry o privilegio exclusivo por 10 annos para a 
nayegação por vapor entre a Capital da Provincia do Pará e a Ilha de 
1\lnrnjó. 

O Regente interino, considerando a utilidade que ao commer
cio e á agricultura deve resultat· de em prezas que tendão a facili
tar as communicações e os transportes: ha por bem, em Nome 
do Imperador o Senhot· Dom Pedro 11, conceder ao Barão de 
Jaguarary o pl'ivilegio exclusivo da navegação por barcos de vapot· 
entre a Capital da Pro\'incia do Grão Pará e a Ilha de Marajó em 
todos os seus portos durante dez annos, que começarão a correr 
depois de effeituada a dita navegação, cuja empreza poderá rea
lizar com seus proprios capitaes, ou formando huma Companhia, 
e sob as condições que com este baixão assignadas por Berna1·do 
Pereira de Vasconcellos, 1\Iinistro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Justiça, c encarregado interinamente dos do lmperio, 
que assim o tenha entendido c faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do lHo de Janeiro em vinte cinco de Outubro 
de mil oitocentos trinta e sete, dccimo sexto da lndependencia 

· c do lmperio. • 

PEDRo DE ARAUJo LuiA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Condiçücs com que se concede no Bm·ão de Jag·um·ary o privilegio exclusivo da 
nareg,ação por barcos de vapo1· entre a Citpi!al do Pará, c todos os portos da Ilha 
de Alarajó,- a que se refere o Decreto dcElu data. 

1. a Será obrigado a apresentar nas aguas do Pará dentro de 
dezoito mezes a contar da data do presente Decreto dons barcos 
de vapor pelo menos, sob pena de pet'dimcnto do privilegio, c 
além disso da multa de dons contos de réis para a Fazenda Pu
blica, quando não realize a dita navegação, sem que a isso se possa 
pó1· a menor duvida em juizo ou fóra delle. 

2. a Este privilegio durará sómente por tempo de dez annos, a 
contar do dia em que tiver principio naquelles lugares a navega~ 
ção por vapor. 

3. a Os barcos darão passagem gratuita aos portadores das malas 
do correio, c aos officiaes militares, ou outros empregados do 
Governo, para todos os portos da sua navegação; em nenhum 
caso porém será obrigado o Emprezario a mais dcspeza afóra a 
passagem; bem como transportarão os gencros e effeitos da Nação 
até o peso de vinte cinco arrobas em cada viagem : no caso de 
excesso a .Fazenda Publica ficará obrigada ao p::~gamento do frete 
correspondente. 

&t.- w 
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4. 21 03 barcos e objcctos da em preza scrflo sujeitos aos Brgu!a~ 
mentos Administrativos c l)olicia<:s, e ao pagamento dos direitos 
que se ach3rem estabelecidos. 

5. a Para gozar do privilegio que lhe h e outorgado, o Empre· 
zario afianç<;rLÍ na Thesouraria da Provincia do Pará a obrigação 
imposta na primeira condição. 

6. a Na falta do cumprimento de alguma destas condições o 
privilegio ficará sem effcito, como se não existira. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Outubro de mil 
oitocento trinta e sete. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO de 8 de Novembro de 1837. 

Proroga pül' clous annos a faculdaúc concedida por Deereto de 27 de Julho de 
18:~:J ao Conego Antonio Fernandes da Silveira, para estabelecer huma 
Companhia de mineraçrro nas serras de ltabayanna Grande c Cauidé da 
Provincia de Sergipe. 

O Hegente interino em Nome do Imp~~rador o Senhor Dom 
Pedro H, attendendo ao que lhe representou o Conego Antonio 
Fernandes da Silveira: ha por bem prorogar por mais dous annos 
a faculdade que lhe foi concedida por Decreto de vinte sete de 
Julho de mil oitocentos trinta e cinco, para formar huma Com
panhia de mineração nas serras de Itabayanna Grande e Canidé 
da Província de Sergipe; ficando nesta parte alterada a q .• 21 con
dição das que acompanhárão o citado Decreto. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgocios da Jnstiça, encarregado interinamente dos 
do lrnperio, assim o tenha entendido e faça executar com os des· 
pachos necessarios. Palncio do Rio de Janeiro em oito de Novem
bro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independcn
cia e do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 
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CARTA HIPERIAL de 23 de Novembro de 1837. 

Concede a Antonio Lniz de AYellar, por tempo de '5 annos, a propriedade 
e o uso exclusivo de huma machina de fiar e tecer algodão e lã, que em parte 
inventou, e em parte melhorou. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li, Faz saber aos que esta Carta virem que, attendendo ao 
que lhe representou Antonio Luiz de Avellar, depois de ter satis
feito ao que determina a Carta de Lei de vinte oito de Agosto de 
mil oitocentos e trinta: ha por bem, tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, conceder ao 
dito Antonio Luiz de Avellar, pelo tempo de quinze annos, a pro
priedado e o uso exclusivo de h uma machina de fiar e tecer algo
dão e lã, que em parte inventou, e em pnrle melhorou, ficando 
no gozo das garantias, e sujeito ás clausulas c condições e~pres
sadas na mesma Lei, e sendo obrigado a pôr em pratica dentro 
de dous aQ.nos, contados da~ data desta, a referida machina, na 
conformidade do desenho que depositou uo respectivo archivo. 
Em firmeza de tudo lhe mandou dar esta Carta, por elle assigna
da, e sellada com o sello das armas do lmperio. Dada no Palacio 
do Hio de Janeiro aos vinte tres de Novembro de mil oitocentos 
trinta c sete, declino sextQ da Independencia e do Imperio. 

PEDJ,tO DE ARAUJO LIMA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

Carta pela qual Vossa .Magestade Imperial ha por bem concrdcr 
por tempo de quinze armos a Antonio Luiz dn Avcllnr aproprie
dade c o uso exclusivo de huma machina de fiar e tecer algodão 
e 15, que em parte inventou, e em parte melhorou, segundo o 
desenho que apresentou, como nclla se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial ver.- Joaquim José Lopes 
a fez. 

DECRETO de 28 de Novembro de 1837. 

Dando Regulamento para a execução dos arts. 8, 9, tO c 1t da Lei de 11 de 
Outubro deste anno, N . 0 109. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro H ha por bem que, na execução dos arts. 8, 9, 10 e 11. 
da Lei de onze de Outubro desle anno, numero cento e nove, se 
observe o ~eguinte Hegulamento, que com este baixa, assignado 
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por l\Iigucl Calmon uu Pin c Almeida, elo Conselho do mesmo 
.Augusto Scn!lor, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacio
nal, que assim o trnha entendido e faça executar com os despa
chos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito de 
Novembro de mil oitocentos trinta c sete, dccimo sexto da Inde· 
pcndencia c do Imperio. 

PEDRO DE AnATJo Lnu. 

JJfiguel Calmon d~t Pin e Almeida. 

Regulamento para cxccu~ão dos nrls. 8, O, W c H da Lei de H uc Outu!JJ•o 
deste anuo, N. o iOO. 

Art. 1. o As notas novas, estampadas em virtude do art. 15 
ua Lei de seis de Outubro de mil oitocentos trinta c cinco, numero 
cincoenta c trcs, serão remetti(hs com as machinas que as a com, 
panharcm para a Caixa da Amortização, depois de darem entrada 
c sabida pelas faeturas nos livros do Thesouro Publico NacionaL 

Art. 2. 0 A Caixa da Amortização irá preparando, c conservará 
estas notas em reservJ, para dar-lhes, precedendo resolução do 
Governo, o destino marcado no art. it da Lei, c art. 15 da Lei de 
seis de Outubro de mil oitocentos trinta c cinco. 

Art. 3. o Todo o papel de qualquer qualidade que seja, subs
tituído ou inutilisado, falso ou verdadeiro, ~ssim como o sobrc
salente do que aclualmente circula estampado em virtude do De
creto do primeiro de Junho de mil oitocentos trinta c trcs, será 
remettido para a Caixa da Amortização, a saber: directamentc 
o que existir no Thesouro Publico, c Dircctorias da Côrte, e por 
intermedio do Thcsouro o que se achar nas Dircctorias das Pro~ 
vincias. 

§ Unico. O sobrcsalcnte do papel que actua1mentc circula, 
existente nas DirectOl'ias da Bahia e S. Paulo, será remettido para 
as respectivas Thcsonrarias. 

Art. 4. o O papel substitui<lo ou inutilisado, falso ou verdadei
ro, que fôr recolhido ri Caixa da Amortizaç.ão, será queimado com 
a publicidade e formalidades estabelecidas, logo qne não seja pl·e
ciso para as operações á cargo da mesma Caixa, c averiguações de 
processos pendentes. 

Art. 5. o O papel sobrcsalente da actual emissão, que se achar 
perfeito, c ftir recebido pela Caixa da Amorlizaç.ão e Thcsourarias 
da Bahia e S. Paulo, será irnmediata e successivamcntc applicado 
á substituições das notas do antigo Banco, que ainda circulfío; 
trocando-se em cada huma dessas estações as notas que perten
cerem á circulação Provincial respectiva. 

Á 
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Art. 6. e Concluida a substituição de que trata o al'tigo prece~ 
dflnte, o papel sobresalente que restar será remettido das sobre
ditas Thesoumrias para o Thesouro Publico, e deste para a Caixa 
da Amortização, onde será guardado juntamente com o que lhe 
ficai' de sobra, até que o Governo resolva sobre o destino que deva 
tel'. 

Art. 7. o Nenhuma nota, quer· seja dilacerada., quer pertença 
I.Í classe de valores onde tenha apparecido alguma falsa, será tro
cada ou substituida nas Províncias, sem que os encarregados da 
verificação do seu papel, estampa, valor e assignatura, a julguem 
unanimemente verdadeira e legal, assignando-se todos e decla
rando o nome do portador no verso, ou (no caso de muito dila
cerada) em papel que se collará n'huma extremidade della. 

Art. 8. o As duvidas que occorrer~m nas Províncias sobre a 
veracidadf1 e legalidade de alguma nota, serão logo submettidas 
á Caixa da Amortização, a quem se remetterá a metade da nota 
duvidosa do lado do talão, acompanhada de officio (em que se 
declare expressamente a causa da duvida) ao Inspector Geral rrs-· 
pectivo, entregando-se a outra metade ao portador, acompanhada 
de h uma cautela ( na qual se declarará o valor ·e assignatura da 
nota, e o nome do portador) pagavel na mesma Thesouraria, que 
a tiver dado, dentro de hum prazo razoavel. 

Art. 9. o A Caixa da Amortização, fazendo e~aminar e confe-
rir a parte da nota que receber, ordenará á Thesouraria respectiva 
que a troque, ou substitua, quando seja verdadeira e legal, e 
quando não; que inutilise a cautela dada ao sel'-lhe apresentada 
no fim do prazo, e remetta, sendo possível, a outra parte da mesma 
nota, que será como a do talão, queimada na referida Caixa com a 
publicidade e formalidades prescriptas. 

Art. 10. Verificada a hypothese do art. 11 da Lei, de não che
gai' o producto dos impostos para o troco e substituiç.ão das notas 
reconhecidas como verdadeiras e legaes, nos termos do art. 7." 
deste Regulamento, passar-se-hão letras a favor dos portadores 
das mesmas nofas paga v eis nas respectivas Thesourarias, ou na 
Caixa da Amortização, qual mais quizer o portador. 

§ 1. o As letras serão sacadas pelos Thesoureíros das Thesoura
rias, rubricadas pelos respectivos lnspectores, e acompanhadas de 
oflicios ~m que se declare o resultado da verificação exigida no 
art. 7. o deste Regulamento. 

§ 2. o O saque das letras paga v eis na Thesouraria, sen1 feito por 
duas vias, huma das quaes entregar-se-ha ao portador, c outrtt 
rcmettel'-se-ha ao Thesouro, que a transmittirá á Caix1 da Amor
tização. 

§ 3. o Das letras pagaveis na Caixa da Amortizaçã' , dar-sc-ha 
h uma só via ao portador, com o officio, que se <::xige r.o ~Lo, I.Hri
gido ao lnspector Geral della. 
~ 4. o Na correspondcncia official, acerca de toda; estas letras, 

serão observadas as formalidades prcscriptas nos n\'ts. 85 e 86 da 
t) 

t.t· W' 
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I..ci de quatro de Outubro de mil o-itocentos trinta c hum, e ordem 
do Tribunal do Thcsouro de quatro de Dezembro de mil oitocentos 
trinta e tres. 

Art. 11. No preparo ou assignatura das notas da nova estam
pa, no troco c substituição do papel circulante pelo novo, ou pelo 
sobrcsalente do que actualmcnte circula, c na cscripturação res
pectiva a essas operações, guardar-se-ha o que se acha disposto 
nos capitulas segundo, terceiro c quinto do Regulamento do qua
tro de Novembro de mil oitocentos trinta e seis, com as seguintes 
alterações. 

§ 1. o A Junta administrativa da Caixa da Amortização será a 
directora das mesmas operações, e seus membros serão adjunctos. 

§ 2. o Dos empregados estabelecidos nesta Côrte para a assigna
tura, troco e substituição das notas, e escripturação respectiva, 
sómente terão exm;cicio os srguintes, a saber: hum Thesourciro, 
hum Ajud::mte do Thesourciro (nomeado pelo GovPrno ), hum 
primeiro Escripturario, dous Segundos, dous Trocadores, para 
receberem das partes o papel circulnnte, e darPm-lhe em troco as 
notas, tres Conferentes, para verificarem o papel que vier ao troco, 
ou substituição, (com vencimento igual ao dos trocadores), e 
hum Continuo. Estes empregados continuarão a perceber as mes
mas gratificações marcadas nos arts. 22 c 30 do citado Regula meta~ 
to de quatro de Novembro. 

§ 3. o Nas Províncias os respectivos Presidentes nomearão, jun
to ás Thesourarias Gcraes, e de modo analogo ao que fica deter ... 
minado no paragrapho precedente, os empregados que forem in
dispensa v eis para o desempenho das referidas operações, encarre
gando ao mesmo Thesoureiro Geral da Provincia o serviço de 
1'hesoureiro. e marcando para todos gratificações razoaveis, que 
serão submcttidas á approvação do Governo. 

§ t ... o A chave que, pelo art. 42 do dito Regulamento de quatro 
de Novembro, era guardada pelo Director, o será pelo primeiro 
Escriptmario, de que trata o§ 2. 0 deste artigo. 

§ 5. o Não serão encarregados da assignatura das novas notas 
senão capitalistas c negociantes de credito, que queirão prestar 
gratuitamente ao Estado este serviço, que o Governo, a quem com
pete nomea·los, tomará na maior consideração. 

§ 6. o A queima de todo o papel trocado, ou substituído, inu.
lizado ou amortizado, será feita, precedendo editaes e annuncios 
nos periodicos, em presença da Junta ndministrativa da Caixa da 
Amortizaçf\o. 

Art. 12. As operações, de que trata o presente Regulamento, 
posto que :li rígidas pela Caixa da Amortização, com tudo nada 

'tem de commum com as operaçõJs da mesma Caixa, relativas á 
·administra:. t:.o da divida publica fundada. 

Rio de J .neiro em vinte oito de Novembro de mil oitocentos 
trinta e sete. 

Miguel Calmon dt' Pin e Almeida. 
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DECRETO de 29 de Novembro de 1837. 

Declarando o modo de apresentar os embargos nas causas de presas, segundo 
a Lei de 4 de Dezembro de 1830, que ordenou que os embargos sejão apre
sentados perante ás autoridades cujos actos se embargão. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro 11 dec1·eta ~ 

Art. 1. o As partes, contra quem se proferirem sentenças defi
nitivas, em causas de presas, no Conselho Supremo Militar e do 
Almirantado, poderão embarga-las nos proprins autos, apresen
tando os embargos dentro do prazo improrogavel de dez dias. 

Art. 2. o Apresentados os embargos, por despacho do Juiz 
Relator, se dará vista ás partes embargadas com o termo de tres 
dias; e findos estes, cobrados os autos pelo Escrivão impreteri
velmente, com a impugnação ou sem ella, c officiando o Procura
dor da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, proferirá o Conse
lho Supremo a sentença definitiva. 

Art. 3. o Passada em julgado a sentença, por não ter sido em
bargada nos dez dias, ou por terem sido desprezados os embar
gos, o Escrivão extrahirá do processo sentença, que pass:mí pela 
Chancellaria-l\ló1· do lmperio para ser executada. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro c Secretario de 
Estádo dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido e faça 
executar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte nove de Novembro 
de. mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Indcpcndencia 
i ''do Impcrio. 

PEDRO DE An.AUJO LilUA. 

Bernardo Pereira de Vasconcellos. 

])ECRETO de 2 de Dezembro de 1837. 

Convertendo o Seminnrio de S. Joaquim Pm collegio de instrucção secundaria, 
com a denominação de Collegio de Pedro Il, c outras disposições. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li decreta : 

Art. 1. o O Sominario de S. Joaquim he convertido em collcgio 
de instrucção secundaria. 

Art. 2. o Este collegio h c denominado - Collegio de Pedro 11. 

11 
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Art. · 3. o Neste collegio serão ensinadas as linguas latina, ~re
ga, ft·anceza c ingleza; rhetorica e os princípios elementares de 
geographia, historia, philosophia, zoologia, meneralogia, botani
ca, chimica, pbysica, arithmetica, algebra, geometria e astrono
mia. 

Art. 4. o Para o regimen e instrucção neste collegio haverão 
os seguintes empregados : 

§ 1. o Hum Reitor, hum Syndico ou Vice-Reitor, hum Thesou
reiro, e os serventes necessarios. 

§ 2. o Os P1·ofessores,. Substitutos e lnspectores dos almrnos, 
que forem precisos para o ensino das materias do art. 3. 0

, e direc
ç~ão e vigia dos mesmos alumnos. 

No numero dos Professores hc comprehendido o de Religião, 
que será tambem o Capellão do Collegio. 

§ 3. o Hum Medico e Cirurgião de partido. 
Art, 5." Poderão ser chamados para terem exerciCIO neste 

Collegio os Professores publicas desta Córte, de lntim, grego, 
francez, inglcz, philosophia racional e moral, e rhelorica. 

Art·. 6. o Parte dos vencimentos dos Professores será fixa, e 
parte proporcionada ao numero de alumuos. 

Os Professores publicos do art. 5. o gozarão tambem do benefi
cio dos vencimentos variaveis, pagos pelo Collegio. 

Art. 7. o Serão admiltidos alumnos internos e externos. 
Art. 8. o Os alumnos internos pagarão a quantia que fôr an

nualmente fixada, para as despezas só proprias dos que mo1·arem 
110 Collegio .. 

Art. 9. o Será pago pelos alumnos, tanto internos como exter
nos, o honorario que a titulo de ensino, fôr fixado pelo Governo. 

Art. 10. Este honorario terá a applicação marcada nos esta
tutos. 

Nenhum honorario he devido pelo ensino dos Professares do 
art. 5. o. 

Art. 11. O Governo poderá admitti'r gratuitamente até onze· 
alumnos internos e dezoito externos. 

Art. 12. O numero dos Professores, Substitutos, Inspectores,. 
c serventes do Collegio, seus direitos e obrigações, bem como o d(} 
Ueitor, Vice-Reitor ou Syndico, e Thesoureiro; a admissão dos 
alumnos internos e externos, seus exercícios,. o-rdem de estudos, 
sua correspondencia externa, premios, castigos, feriados, ferias, 
e outras disposições relativas á administração, disciplina e ensino, 
s-ao marcadas nos estatutos que com este baixão, assignados por 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, :Ministro e Secretario de Esta
do dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos_ do 
Imperio. (") 

('} Os Estatutos que devião baixar com este Decreto, forão expedidos em 
S..l de Janeiro de 1838, Decreto n.o 8. 



,A,,, 

J;,ly" 

( 6( ) 

Art. 13. Fícão revogados os estatutos de doze de nezcmbro 
de mil oitocentos trinta c hum, e mais disposições ou ordens em 
con l rario. 

O rnrsmo :Ministro e Sccrrtario de Estado o tenha assim cntPn
dido e f~1ça exrcutar com os d!'Spachos neccssarios. Palacio do Rio 
de .Janeiro em dous de Dt•zembro de mil oitoeento:; trinta c sele, 
decituo sexto da lnd(~pendencw e do lmpcrio. 

PEHRO DE ARAUJO LIMA. 

Bernardu Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO de 29 de Dezembro de 1837. 

Regulando o modo da admissão dos aprendizes menores nas ollicinas do Arse• 
ual de Guerra, e outras disposiçücs a respeito. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Peàro 11 decreta : 

Art. 1. o Os aprendizes enm·es, detennminndos na Lei de vinte 
dous de Outubro de mil oitocentos trinta e seis, no art. G. o§ 1t, 
e qualificados nos§§ 1. 0

, 2. 0 e 3. 0 do art. 49 do Uegulamento de 
vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos trinta e dons, não serão 
admittidos sem contarem de oito a doze annos de idade, e obte
rem permissão do Ministro da Guerm. 

Art. 2. o Além das dia•·ias designadas no art. 51 do Regula
mento, o Governo distribuirá, duas vezes no anno, premios áquel
Jes menores que fizc!'cm progressos, não só nas primeiras letras c 
desenho, como tambr.m nos oflicios a que se tiverem destinado, 
tendo ouvido os respecttvos Mestres, o Pedagogo, e o Vire-Direc
tor do Arsenal de Guerra. Estes premios sendo em beneficio dos 
menores serão depositados na Caixa Economica, ou entregues ao 
Director para guarda-los, e dispôr da sua importancia corno me
lhor parecer a bem dos p'remiados; havendo disso escriptumçãow 

Art. 3. o As despezas feitas com o sustento e vestuario, segundo 
dispõe o mesmo art. 51 do Hegulamento, devem ser pagas, corno 
o são todas as do Arsenal, sahindo da som ma tot•il de suas diarias; 
c a escripturação será feita em livros separados por huma das 
classes do Almoxarifado, c rubricadas as contas pelo Dircctor do 
Arsenal. 

Art. 4. o Logo que o educando estiver em estado de por si s{) 
exercer o seu officio, c tiver vinte hum annos de idade, receberá 
1m m certificado do l\lestre da officina respectiva, e do Pedagogo, 
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rubricado pelo Vice-Director, o então poderá ser contractado como 
operaria elfectivo do Arsenal de Guerra, e llispôr livremente de 
qualquer premio, ou quantia que por ventura lhe pertença: 
essas quantias porém serão applicadas em beneficio de seus as
cendentes ou dos Expostos, no caso de auscncia ou morte dos 
menores. 

Art. 5. o Aquelles educandos que tiverem vindo das Provín
cias, em consrquencia da circular de quatorze de Janeiro de mil 
oitocentos trinta c sete, e estiverem comprehendidos no artigo 
antecedente, serão remettidos aos Presitlentes das suas respectivas 
Províncias, para trabalharem em seus Arsenaes, ou depositas de 
artigos bellicos. 

Art. 6. o Ao Director do Arsenal de Guerra h e recommendada 
a execução das presentes instrucções ; devendo não só propôr 
aquellas alterações que para o futuro lhe parecerem mais condu
centes ao fim a que se propõe o Governo Imperial, como tam
bem apresentar ao mesmo Gov~rno, para approvação, o Hegula
mcnto interno deste Estabolecimento. 

Art. 7. o As presentes instrucções serão extensivas aos mesmos 
estabelecimentos nas Provincias, onde os houver, com as altera
ções e substituições marcadas nos arts. 28, 32 e 33 do Hegula
mento dos Arsenacs de Guerra Provinciaes de vinte hum de Feve
reiro de mil oitocentos trinta e dous. 

Sebastião do Hcgo Barros, Ministro e Secretario de Estado dos 
Ncgocios da Guerra, o tenha assim entendido e faça f'Xecutar com 
os despachos necessarios. Paço em vinte nove de Dezembro de 
mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da lndopendencia o 
do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO Lil\L\. 

Sebastião do Rego Barros. 

DECRETO de 30 de Dezembro de 1837. 

Com o Regulamento para a fiscalisação do café no Trapiche da Ordem. 

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom 
Pedro li ha por bem que se observe o Regulamento que com 
e"te baixa, assignado por Miguel Calmon du Pin e Almeida, da 
Conselho de Sua Magestade Imperial, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda, c Presidente do Tribunal do 
Tbcsouru Publico Nacional, 
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O mesmo Ministro c Secretario de Estado assim o t<'nha enhm., 
d ido e faça executar com os despachos necessarios. Jlafacio do 
ltio de Jancim em trinta de Dezembro de mil oitocentos trinta 
c sele, decimo sexto da Independcnci:l c do lmperio. 

PEDRO DE ARAUJO LIMA, 

Jfiyuel Calmon du Pin e Almeida. 

RPgnlameulo para a fiscalisa~flo do café que se embarca pelo Tt·apiche da Ordem 
desta Cidade, appt•ovatlo pelo Deueto da mesma data. 

Art. 1. o Servirá de ponte auxiliar da do Consulado a do Tra
piche da Ordem, em frentt~ da Coxia onde ar~tualmente se recebe 
o café destinado á exportação. 

A.rt. 2. o Passarão do Consulado para a dita ponte auxiliar hum 
Conferente, hum Amanuense, que senirá de Conferente, e dous 
Guardas, servindo hum delles de Fiel ; os quacs fiscalisarão a 
entrada e sabida do café, segundo o disposto no Regulamento de 
trinta de Maio de mil oitocentos trinta e seis. 

Art. 3. o As duas chaves da porta, que communica a referida 
Coxia com a rua, estarão em poder dos ditos dous Guardas, que 
deverão abrir a mesma porta, ás horas marcadas no citado Uegu
lamento, para entrada do cafe, e sahida para consumo do assucar 
em saccos, que se deposita 11a mencionada Coxia. 

Art. 4. o A chave da porta, que communica a Coxia com a pon~ 
te auxiliar, será confiada ao Guarda que serve de Fiel, sendo a 
mesma porta fechada e trancada pela parte de dentro, sempre 
que se fechar a porta que communica com a rua. 

Art. 5. o O café despachado pelo Consulado, e conferido no 
Trapiche da Ordem, será embarcado no mesmo dia até as cinco 
horus da tarde nó verão, c quatro no inverno, assistindo sempre 
hum Guarda ao acto do embarque. 

Art. G.o O embarque do café despachado e conferido de vos
pera, poderá ter lugar com assistencia de hum Guarda, na ma
nhã ~-eguinte desde as seis horas no verão, e sete no inverno; fi
cando para isso as saccas çle fora da Coxias, ou na varanda frontei
ra, debaixo da responsabilidade do Administrador do Trapiche . 

.Art. 7. o O desembarque do café vindo de barra fóra será 
tambcm feito na ponte auxiliar, do mesmo modo que se pratica 
na ponte do Consulado, cujo Administrador, quando derem en
trada as embarcações costeiras, determinará em qual das pontes 
farão o respectivo desembarque, altcndcndo á c:.1pacidade dellas, 
c á maior facilidade do expediente c com modo das artes. 

Palaci~ do Rio de Janeiro em trin~. r' c.zerpi)JP 'I oito-
centos tnnla c sete. ./ ,-, ·, · \ · ; 1, \' 1 DA r 1 ·---...: 
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